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publikens fordringar och göra oss framgent förljente af samma 

benägenhet som bittils och få under tilönsknn af ett godt nytt 

år, härigenom frambära vår helsning til våra gamla och nja pre¬ 

numeranter. 

PI. i. 

Det gamla och nya året *}, 

Allegorisk Idé. 

Det gamla året »lutat har »itt lopp 

Emellan vandringsmännen: Lust och Smärta,, 

Sin räkning det med Verldcn re’n gjort opp. 

Och gömmer endast Minnet vid »itt hjerta. 

Det hoppet sagt go* natt, hvar» »ed ju var, 

A t mera sparsamt hålla, än at lofva, 

Drar slöjan för sitt matta ögonpar 

Och går, som månen i sitt moln, at sofva. 

Det nya ar på samma thermesstod, 

Ungdomligt blickar in i dar, som »tundn. 

Blott hoppets smicker tror dess nnga mod. 

Men allt hvad fruktan »äger, ingalunda. 

) Arets första månad kallas Jnnuarius til minne af Latien» äldst» 

Konung Janus, och å första dagen i denna måuad firades af de 

gamle Romarne en fest til nämnde Regents ära. Man afbildade 

honom med tvenne från hvarandra vänds ansigten, ett gammalt och 

ett ungt, hvartik Poeterne bland flera anledningar upgifva den: at 

han an oågs son» en NatioDal-Guddomlighet, hvilken man tilläde sty¬ 

relsen och omvexringei» af året» skiften, samt året i allmänhet, hvar» 

första dag utgör liksom en föreningslänk emellan det gamla och 

det uya aret. 

Historiemålnren Hr J. Lilljedaht har benäget skänkt Red. den¬ 

na vackra och vällänkta allegoriska enmposition och cn af våra ut¬ 

märkta och prislielönta Skalder har godhetsfullt i nedanstående poem 

gifvit en närmare förklaring öfver Konstnären» idé. 







I hjelte-rustning vill det träda fram, 

Ett hot från faran blott dess ifver stegrar, 

l)et vill hland lagrar, i Olympiskt dam, 

Blott tälja sina dagar efter segrar. 

Men nu omkring stoden 

Sin kretsande dans, 

Begynna de tids-mör, 

De systrarna fyra. 

Den leende Varen 

Med blommande krans 

I handen, i lekande 

Skalkaktig yra. 

Och Sommar n med gyldene 

Ax kring sin arm, 

Väl ung men mer stadig 

Och icke så yster. 

Vill njutning och fröjd, men 

Med allvar ibland, 

Och binder med armen 

Sin yrande syster. 

Dernåst kommer Hösten 

Med sfmätta steg, 

I handen en ranka 

Med fullmogna klasar. 

Och tänker på nytta 

Oeh åkrarnas teg, 

Man finner betänkligt 

At ungdomen rasar. 

Sist Vintern så blek och 

Så frusen den är, 

Med fingrar som stelna, 

Och fotter som vackla, 

En qvist torr och vissnad 

I handen den bär, 

Och svänger i qvällen 

Sin sprakande fackla. 

Så tiden må sin gamla ringdans gå, 

M en SpJunxens hufvud skådadt derinunder 

Vet ensamt målet som dess lopp skall nå. 
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Och gåtan af tlc iin ej födda stunder. 

Hvart nytändt år är endast ett fragment. 

Hur vidsträckt tanken ser dess panorama. 

Och hvarje åj-, som sig- ifrån oss vändt, 

År blott en scen af et oändligt drama. 

Ilvar dödlig der är kallad til aktör, 

Och om sin role han spela vill med heder, 

Sig sanningen han välje til sufflör, 

l)å skall han krönas när ridån går neder. 

/— n. 

Pl. 2. 
Orléanska Jungfruns tragiska död. 

Bland nyare liders taflor af ännu lefvande Artister, utmärker sig 

denna ytterst fördelagtigt, målad af Herr Eugene Deve'ria. — Den 

märkvärdiga historiska tildragelsen, at en slagen och modfälld 

krigshär, på en gång går framåt och öfveralll segrar under en 

igtårig (jvinnas anförande, kan endast förklaras af den tidens vid¬ 

skepelse och det inflytande en religiös exaltation förmådde åstad¬ 

komma, hvadan också Engelsmannen, när de slutligen togo henne 

til fånga, behandlade henne som Trollpacka, och d. 3o Maj i4>i 

uti Rouen högtidligen tände det upresta bålet och lefvande biände 

den krigiska Jungfrun, vid i\ års ålder. — 

Herr Devérias composition, i en större scala, vittnar om stor 

konstnärs-färdighet. Ansigts-uttrycken äro sanna och omvexlande; 

ljuset med stor skicklighet fördelt och gör färgernas rikhaltighet 

cch harmoni öfverallt gällande. Taflan förvaras uti Museum i 

Ångers.-Herr Eugene Devéria, tilhörande en slagt inom 

hvilken känsligheten för skön konst är medfödd, är tilävenlyrs 

för det närvarande mera värderad i Provinsen än i Paris. Sedan 

längre lid atlägsnad ifrån hufvudstaden, har han målat mycket, 

inen icke skickat något til expositionerna i Louvern. Hans fresco- 

målningar i Avignon, som i flera år sysselsatt honoro, och dem 

alla resande beundra, jeinväl sedan de sett de Italienska i samma 
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»lag, liade säkeri ökat hans rvgte, om de prydt någon af de Pa¬ 

risiska kyrkorna. Vi torde framdeles komma i tilfälle nämna 

något om dessa fresco-måiningar. 

Mycke Kärlek. 
Efter Beauconp d’Amour, af Béranger. 

Nu ville jag — var tyst min Iutha! 

Af alla krafter samla gull, 

Ej för at räkna, ellor njuta, 

Nej, för min älskarinnas skull. 

Julie! millioner lät jag springa. 

Hvar nyck hos dig blef mig en lag: 

Af girighet jag har så ringa. 

Men jag har mycke kärlek, jag. 

Song jag, af snillets Gud bestrålad, 

En blygsam låfsdng henne värd , 

Får visst min vers, der hou är målad. 

Beundran af en eftcrverld. 

Så våra namn, vid sångarns tystnad, 

Gå ljusa opp i minnets dag: 

Jag har så liten ärelystnad, 

Men jag har mycke kärlek, jng. 

Om, underbart! af ödets Iottning, 

Jag såg mig lyflad på en tbron. 

Skall min Julie bli verklig drottning, 

Jag heta kung, regera hon. 

I hennes hof hur allt skall mysa, 

Allt tala henne til behag! 

Jag har ej minsta lust at lysa, 

Men jag har mycke kärlek, jag. 

Hrr.i galna infall mig förrycka! 

Min rada önskan är — Julie! 



Ilvail ära rygte, höghet, lyclrn, 

Mot våra kjertans sympathie ? 

Min ftällliet bor inig innerst nära, 

I bombfritt hvalf för lyckans slag: 

Jag liar ej rang, ej guld, ej ära, 

Men nijcke, mycke kärlek, jag. 

Remmer. 

Blomsterhandeln 

eller 

Den pröfvade Troheten. 

Scener ur verkligheten. 

Det var en afton i November, kall och stormig, månen hade 

framilat ur sin ram i töcknet och liksom en medlidsam budbärare 

från den lyckliga verlden helsade en undangömd bonings obe¬ 

märkta invånare. Vid et litet fönster, fyra långsträckta tiappor 

up, mot hörnet af en gränd bredvid Skeppsbron i Stockholm, satt 

en i6:årig Hicka, med det sylfidiska hufvudet lutadt i handen och 

blickade mot den stjernbeströdda himlapellen. — I hennes gestalt 

förenade sig med ungdomens friska behag, fulla glansen af qvinn- 

1 ig skönhet; det var denna elastiska nymfartade form, som den 

känslige konstnärn söker förkroppsliga efter sina första svärmiska 

drömmars öfverjordisla ideal. Rika, silkesleoa lockar beskuggade 

lindrigt de fina, genomskinliga anletsdragen , och delade sig öfver 

den sköna pannan i två strömmar likt et matt guld. Ur de öpp¬ 

na ögonen, milda och blå, som himmelens rena azur, strålade 

samma uttryck af den lifliga känsla, som lekte omkring hennes 

rosiga läppar. — Allt bildade et symmetriskt helt. 

En elegant vagn, med ett par ystra fålar, livilka under et 

fortsatt stampande mot den stenlagda gatan framom hörnet, röjt 

sin otåliga väntan, afrullade nu med husets ägare , grosshandlaren 

Sifferslröms talrika familj til en lysande bal, Lavinia, så be¬ 

nämndes den unga, sköna flickan, nedrullade härvid gardinen och 



femnade det lilla fönstret under en suck frän djupet af det käns¬ 

liga hjertat, söndertryckte en tår, som oförmärkl framsmygt sig 

under de snöhvita ögonlocken. — Flydda lyckligare dagar frarn- 

stodo nu så I i fl ig t i minnets spegel; äfven hon hade ofla, vid si¬ 

dan nf sina föräldrar, foidom gungats i en dylik vagn til yppiga 

lustbarheter. Fyra år hade förflutit sedan hennes far, apotheka- 

ren Bmkendoft, slutade sin bana, en cession hade påföljl denna 

sorgliga episod, och hans efterlemnade maka måste förbyta sin 

bostad mot ett enda litet rum, det hon nu bebodde. 

Lavinia var ensam, tiden framskred långsamt, en lampa brann 

på boidet och kastade sitt bleka sken på de omålade väggarne 

och det ojernna golfvet. Länge hade den unga flickan lyssnat och 

längtat efter modrens välkända steg, och ändlligen höides de nu 

skyndsamt ila upför trappan til den tarfliga boningen. 

"Glada underrättelser," malde den inkommande, och et mildt 

smålöje lifvade de sorgliga, marmorbleka anlelsdragen. "Den för¬ 

sta varan som hlifvit försåld i vår hederliga grannes lilla, väl 

sorterade diversebod, är, kan du gissa, mia Lnvinia? — Jo, hela 

förrådet af våra blommor, som lian för några dagar sedan ernot- 

tog til försäljning. Den beskedlige mannen har på den lilla landt- 

marknaden, hvarifrån han i dag återkommit, fått lenma dem til 

en nippei handlerska från Norrköping mot kontant betalning. Och,» 

tilläde hon med ökad värma, »slack vare Försynen, jag har nu 

betalt min skuld i hökarboden, och har ändå lite penningar öf- 

ver.» — 

Den unga flickan klappade titsammans sina små, fina, fylliga 

händer, med barndomens oblandade glädje, och tryckte en varm 

kyss på modrens bleka läppar. Den eleganta vagnen, dess lyck¬ 

liga invånare, och sjelfva den lysande balen, — allt var i detta 

sälla ögonblick förgätet. Snart intogo båda sin plats vid lampan; 

hoppet om en skyndsam »Rättning lifvade arbets-förmågan hos 

usor och dotter; sent gingo de til hvila och dagens första stråle 

tiälfade dem åter sysselsatte at af kammaiduk i åtskilliga kulörer, 

bilda et härligt Floras rike. 

Så föi flöt tiden, och den nya Handlanden Revin, som sa 

val förvaltade blomsei handeln, hade under de åren fru Burkendoft 

bebott sitt lilla tum i grossötus hus, vistats som bokhållare ho* 



denne. At Lavinias ovanliga skönhet icke blifvit förbisedd af ho¬ 

nom, kunde ej vara någon hemlighet för mor och dotter, och at 

denna omständighet, åtminstone til någon del, bidrog til det varma 

deltagande han visade dem, blef en ganska naturlig slutföljd. 

Revin hade redan hunnit öfver sitt fyrationde år. Hans lilla 

oansenliga figur var torr och senig; i stället för den, af yppiga, 

blonda lockar fordom beskuggade pannan, var denna, ehuru icke 

betydligt fårad, redan kal vid tinningarne, och de öfriga anlels- 

dragen hade blifvit skarpa och framstående i den mån kin¬ 

derna förlorat sin rundning. En sträng tankspänning, mer än in- 

vertes åverkan, hade vållat denna tidiga förändring: men likväl 

öfvergöts et uttryck af godhet och sann välvilja det hela med o- 

misskännligt behag. 

Så ofta tiden medgifvit hade Revin egnat fru Burkendoft och 

Lavinia sina besök ; det var snart sagdt endast genom hans när¬ 

val o, som det enformiga hvai dagslifvet hos dem någon gång af- 

bröts. Han hade et så eget sätt at skildra de minsta händelser ur 

det alldagliga verldshvimlet, al de icke saknade behag. Ofta läste 

han för sina vänner någon bok af en godkänd författare, och stun¬ 

dom en och annan berättelse ur något af dagens tidningsblad o. s. v. 

Men sedan han nu, genom hopsparda löner och sin gamla patrons 

frikostiga dusörer, lyckligt sorterat sig en liten diversehandel, blef- 

vo endast helgedagarne öfrige för dessa utflygter. 

Hvarje gång han aflägsnnde sig Irån vännerne, upbjöd den go¬ 

da frun hela sin förmåga til et väPjudande låftal öfver den lilla 

mannens oräkneliga meriter. »Lavinia!» — sade hon slutligen en 

afton sedan den kära gästen aflägsnat sig, och hon för dottren låf- 

sjungit dennes, med hvarje besök, så betydligt förökade meritlista, 

»jag kan icke beskrifva med h vil ket sinneslugn jag skulle lemna 

vcrlden, om jag viste din framtid tryggad vid sidan af denne 

redlige man. At han älskar dig, se dcrom är jag lika beslämdt 

öfvertygad, som at han på et hederligt sätt kan försörja dig; men 

livarför han i detta ämne är så sluten, mätte troligast härröra från 

någon tvekan huruvida du delar hans kärlek.» 

»Om han älskar mig,» utbrast den sköna flickan gråtande, 

»och jag icke kan besvara hans känsla, huru otacksamt skulle jag 

»eke då belöna den godhet och innerliga deltagande han egnat oss?» 
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»Frugla icke, mitt kära barn,» tröstade modren, »du skall 

reta, lilla Lavinia, at en vis man liar sagt: emellan qvinnans 

:acksamhet och hennes käi lek nr blott ett enda litet steg.» — 

[)erefter tryckte hon den sköna flickan til sitt moderliga hjerta, 

ich båda insomnade. 

Ett år hade flyktat; den kalla Novembervinden skakade åter 

let lilla fönstret, och betäckte det stundom med sin ogenomlräng- 

iga slöja. Revin var som fordom den välkomne gästen, den red- 

jare rådgifvaren och den bepröfvade vännen; men ännu hade icke 

it ord om det af modren så i fr ig t efterlängtade giftermålsförslaget 

indfallit honom. Och Lavinias känsla hade ännu icke antagit nå- 

;on annan natur, än hittils: den renaste tacksamhet och det ode- 

ade bifall dygden måste skänka en redlig vandel. 

Den goda fruns hittils knappa omständigheter hade likväl nu, 

>enom Revins bemedling, såvida blifvit förbättrade, så at en och 

innan vacker möbel, i utbyte för de fordne, nästan obrukbara, 

prydde den enkla boningen, och et par nya klädningar de båda 

iamerna. 

Lavinias iytde födelsedag inträffade. Tidigt på morgonen 

trodde bon sig ana, at någon vidare öfverraskning än det så hög¬ 

tidligt utsirade kaffebordet väntade henne, medan modren så hem* 

ighetsfullt vexlade blickar med den gamla pigan, som, inom pa- 

itnlhes sagdt, så troget hos den goda matmodren afbidat et bli¬ 

dare öde. Lavinia egnade denna dag en mer än vanlig sorgfällig- 

het åt sin klädsel, ordnade de blonda lockarna med mera behag. 

Och när hennes fina, täcka fotter framskymtade under den hvila 

klädningen, med lätta och nästan ohörbara steg, och det ljufva 

smålöjet lekte i flickans sköna drag, då blickade det moderliga 

ögat med stilla tjusning på doltrens idealiska former och det na¬ 

turliga behagets grace i hennes okonstlade väsende. 

Et litet sällskap af några förtroliga vänner hade mot affonen 

samlat sig, och när en och hvar af dem öfverraskade Lavinia med 

någon gåfva af passande prydnader, då räckte Reviri henne en 

krans af friska, doftande rosor, ocb hans hjerta klappade högt, 

när lian tryckte sina läppar mot den lilla , mjellhvita handen. 

Hed en blid, melodisk stämma sade han: »ljufva flicka! blom- 
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sirande som dessa, god ocli älskvärd, vore jag i dello ögonblick 

en monaik, skulle du vara lika dyibar för milt lijerla, ora ber¬ 

gets spets, eller den laga dalen sett dig knoppas. 

Den lyckliga modrens känsla var i detta ögonblick af den art, 

som öfvergår all beskrifning; några stora tårar rullade utför hen¬ 

nes kind ; sådane tårar som menniskun sällan får gjuta. — 

Ett dylikt öfverflöJ som vin, var ef en så sällsam beskaffen¬ 

het hos den goda fmn, at det hitlils aldrig kommit i fråga; men 

denna nflon hade den lilla affärsmannen, för al öka högtidlighe¬ 

ten, medtagit ett par buteljer; och när gästerna närmade sig La- 

vinia, för at dricka hennes välgångsskål, skyndade modren, up- 

rymd af sitt glädjerus, at höja et glas, fyldt af den fradgande 

champagnen, och lyckönskade sin sköna dotter, at få helsa deras 

gemensamme välgörare, som en värdig ledsagare på lifvets hana. 

En förhöjd rodnad omvexlnde med marmorns blekhet på den 

öfverraskade flickans kinder. Frugtan at Revins mening blifvit 

missförstådd af modren, skakade djupt hennes själs innersta. Knappt 

vågade hon uplyfta sin, mot golfvet nedsänkta blick, och när bon 

kände sin hand fattad af den förmente älskaren, hörde honom med 

en röst, som saknade den vanliga fastheten, finmstamma några 

osammanhängande ord, om fullmognade önskningar, framtid och 

lycka, då stegrades hennes oro til yttersta höjd. 

Revin hade först hemlat sig ur sin förlägenhet. Han hade 

länge älskat Lavinia; men sorri hvaije hennes ord, hvaije blick, 

endast tolkat del stilla förtroendets och tacksamhetens omisskän- 

neliga språk. Och som tiden redan fört honom framom ungdo¬ 

mens svärmiska lustgårdar, inom hvars område hvarje tvifvel, til 

och med hvaije sorg, om än icke fullkomligt oflägsnande, dock 

kunde ur fantasien hemta sin hugsvalelse. Så är det icke i man- 

naåldren, den lifvets tidpunkt i hvilken lian lefde; der äger fanta¬ 

sien alltför ringa insteg, och erbjuder icke ens några leende fäU 

för hoppets hänryekande utflygter. Men med Lavinias oskrymta¬ 

de lilgifvenhel, hennes okonstlade erkänsla, var han nöjd, och i 

den lycksaliga öfvertygelsen ägde han en skatt, som tian sökte 

vårda, emedan den för honom öfvervägde hela konungariken i var- 
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dr. Ocli om modren i della ögonblick lagt den tjusande flickans 

band i någon ynglings, med hvilken han trott at kärleken hade 

förenat henne, skulle han långt mindre öfverraskad, tryckt en 

broderlig kyss på hennes sköna panna, än hon nu vid lyckönskan 

til det oväntade koll , at blifva hennes ledsagare genom lifvet , 

tryckt den på hennes purpur-mun. För den lysta önskan, som 

bodde sluten inom hans bröst, fanns blott et villkor, nemligen, at 

Lavinia gillat den; men huru kunde han nu tvifla derom längre? 

— Omöjligt trodde han at modren hade utom den ljufva flickans 

kännedom och bifall, kunnat skrida til denna handling. Och nu, 

under den gladaste förhoppning, den mest tjusande synvilla, som 

nånsin föresväfvat inbillningen, berättigad til den första kyss, slöt 

han, med älskarens enlhusiasra, den hulda gestalten i sin famn. 

Lavinia, som nu trodde saken icke kunna hehandlas på annat 

sätt, svarade med ett, fastän nästan ohörbart, ja, på alskarens fram¬ 

ställning. 

Tre år derefler satt Revin en skön Augusti-afton vid sidan 

of sin unga maka i en liten romanesk trädgård på sitt sommar¬ 

nöje utom stadens område. 

Hiltils hade Lavinia synts lycklig i sitt nya stånd. Hennes 

föi troende hade odeladt lilhöit den man som hon skänkt sin 

hand, emedan det var bygdt på aktningens Ix-igfasla grund. Men 

nu hade någon tid ett, snart sagdl oafvisligt moln hvilat öfver 

den sköna pannan, och fördystrat hennes fordom så milda, tju¬ 

sande blick, der löjet spridde sitt lätta behag ; et vemodigt ut¬ 

tryck tycktes nu blott antyda de fatala orden : mamma ville så 

hafva det ikc. 

Vid den unga modrens sida lekte en liten två-årig gosse i 

giäset, hänförande, ljuf och glad, som en käileksgud. Del syntes 

som Lavinias lycksaliga barndmnsli njder återspeglade sig i hennes 

»uns milda , blåa ögon. — Längie bort i bo.kccira sall en yng¬ 

ling , soin det tycktes, fördjupad i läsning af en buk. De stolta 

diagen buro den egendomliga piägeln af en dyster och högsint 

smäila, hvars uttiyck af dm ungdomliga blicken, ocli hela nn- 

siglshildningens sällsynta skönhet, ännu mti löihöjdes. Hans smak- 



12 

fullt ordnade svarta lockär och det allvar, som thronade pa den 

öppna pannan, och strålade i de nröika ö’gonen , ökade hans oe- 

molståndlighel för h varje känsligt qvinnohjei ta. Det var löjtnan¬ 

ten, baron Sixten Sparfvenflygt, systerson til Revin, som nyligen 

hemkommit från en resa til Schweiz och Italien. Han hade blott 

på en kort tid egnat et besök åt morbrodren. 
f ' » A ^ Zé I * , } ti 

Aftonen var skön och lugn; från de talrika terrasserna som i 

flera rigloingar genomskuro trädgården, spridde de slumrande blom¬ 

morna den härligaste vällukt. Öfver en gräsbeväxt soffa, dei den 

unga krigaren hvilade, kastade en reslig björks vidsträckta gienai 

den angenämaste skugga. Solen hade nyss nedsjunkit i tjocka pur¬ 

purmossar. Bakom en alle af åldriga ekar sorlade en liten back, 

hvaromkring den blommiga alhäcken slöt sin gördel. Vid den af- 

lägsna horisonten syntes de svaga conlurerne af en bergskedja. 

Fullmånens leende strålar dallrade på Mälarns silfvervåg, och up- 

Ivste klart de spetsiga fönstren af en landlkyrka, hvars tom höjde 

sig p» en liten kulle, famnad af susande aspar. Tonerna aflandt- 

ftdkets vallhorn skallade häftigt och högtidligt genom den balsa¬ 

miska luften. 

Under stillheten i denna inbjudande nejd hade Lavinias lilla 

son somnat på mormodrens knä, mot den lilla knubbiga handen 

hvilade et serafiskt, Ijuslocklgt hufvud, och den andra armen Ing 

utsträckt vid sidan med barndomens oefterhärmliga behag. Lavi- 

nia blickade på den slumrande ängeln, hvars långa, silkeslena ö- 

gonhår hvilade mot de snöhvita ögonlocken. »Ack,» suckade hon, 

»at tårar icke hade sin kälia under denna.» 

El svagt smålöje lekte kring den purprade munnen, och den 

unga, hänförande modren lutade sig ned för at kyssa den och lyss¬ 

na til de lätta andedragen, som smögo sig öfver barnets rosiga läp¬ 

par, så regelbundet och så lugnt. 

Sixten steg up, tilslöt sin bok, upströk med en lätt gest de 

svarta mustacherne, och närmade sig det ägta paret. 

»Hur ljuf är icke barndomens sömn,» hviskade han och tryckte 

en kyss på den friska, fylliga kinden, »hvilken veild af ljufva o- 

förgätliga minnen, hvilka tankar och förhoppningar upväckas icke 
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vid denna åsyn i vår själ, hvilka otaliga källor til sinnesrörelser! 

— hvilka djupa källor til lidelser oeh qval!» Den ägta mannen 

fixerade skarpt sin unga maka, som härunder möttes af krigarens 

strålande blick. 

»I morgon,» började Revin, »ärnar jag företaga en resa til 

Sälher i handelsärenden; skulle din tid tillåta di», kära Sixten, at 

göra mig sällskap på några dagar, så vore jag dig mycket för¬ 

bunden.» 

»Alltför gerna, min bästa onkel,» svarade han i en vårdslös 

ton, »men,» tilläde han, med djnp och innerlig känsla, »låtom oss 

nu ej tänka vidare derpå i denna hänförande stund. Naturen gaf 

icke ofta sina barn en så härlig gåfva.» Revin nickade sitt bifall, 

at qvardröja i trädgården, och en liten väl anrättad och smakfullt 

rangerad landllig aftonmåltid serverades af den unga värdinnan i 

löfsalen. Först sent på aftonen lemoade man denna romantiska 

lustgård. (Forts, i nästa N:r). 

Pl. 3- 
Maskerad- Costym er, 

t* antasi-Costym. 

Ninas Costym uti franska vaudevillen Pascal ct Chambordt 

Fantasi-Costym. 

En fransk Students Costym från Konung Carl Vl:s tid, i 

femtonde seklet. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Nytt förfaringssätt at daguerreotypera. 

Detta nya sätt vid handläggningen af daguerreotyper har blifvit 

kalladt Chromatyphvilket i en utländsk jurnal beskrifves sålunda- 

»godt skiifpapper fuglas med en uplösning nf svafvelsyrad koppar» 
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torkas och derefter doppas i en uplösning af chromsyrad poltask» 

och åter torkas. Et sålunda prepareradl papper kan länge förtä¬ 

ras til begagnande; visserligen får del icke en nog tilräckligt retlig 

egenskap at användas i en camera obscura, men det kan begagnas 

på et annat sätt; om man til exempel lägger et kopparstick, en 

planta &c. &c. på detta popper och blottställer det vid pass i5 

ellei 20 minuter för solstrålarna, så upkommer på papperet en af- 

bild, som likväl icke ännu är synlig; först sedan man dränkt pap¬ 

peret i en uplösning af salpetersyradt silfver, framstår på ögonblicket 

en ganska vacker målning möi kt-orangegu!t på en blekgul eller 

livit botten och denna bild fixeras på papperet så snart det dop¬ 

pas i rent vatten. — Detta förfarande är både lätt och angenämt , 

isynnerhet til erhållande af fullkomligt trogna copier.» 

Logogrif. 

JVLitt hela utaf ungdom öfvns, 

M en liar för den et särdeles behag, 

Fast lif och lielsa dcrvid pröfvas 

Och våda utaf dubbelt slag; 

Det är en bild af ungdomstidens hvimmel 

1 nöjenas och stojets ring, 

Då anden sorglöst svärmar kring 

I glädjens och i hoppets himmel. 

Men ack! den skymmes bort så snart 

Försvinnande med tidens fart 

Som oförmärkt i spåren smyger! 

Fastän mitt hela nästan flyger, 

Ilppå fem ben det likväl går, 

Yid livars förflyttande man får: 

Et inhemskt konstverk mycket prydligt. 

Som mnn får se vid Rosendal; 

Hvad soin gör menskan stundom qval 

I samma mån det är betydligt; 

Hvnd man vid bäcken oftast ser 
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Sam strandens gröna fägring öbcr; 

Ilrad korp och kråka gcrna söker ; 

Et ställe der man hyllning ger 

At dansens tjusande Gudinna; 

Et lagom tilstånd som det är 

I varina somrar svårt at vinna; 

Mitt hela äfvcn innebär 

Namn på en fransk finans-minister. 

Som svekfull, tanklös, falsk och bister 

Et ämne gaf til lifiig strid 

1 llcrtigen-Regontens tid. 

Sist ur mitt hela man formerar 

Konslmässigt tippå Vaubnns sätt 

Et slags försvarsverk ganska lätt, 

Som kring en fästning paraderar. 

Ordet til Logogrifen i December månad i843 är; Synda, 

hvaraf man får: ny, dy, sy, nysa, and. Sand, (George Sand), 

dans, as, ans, dyna, Dan. 

Charad. 

der mellan mossbelupna stenar 

den knappa föda , sorn der gror, 

upsökes af de snabba renar ; 

Mitt nndra appliceras bak ; 

II vad namn du åt mitt tredje gifver, 

det står ändå hland substantiver; 

Mitt hela är en lapprissak. 
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Mode-Costymer för Damer. 

Fig. I. Kart hår; svart sammetskappa garnerad med en mård- 

bräm; hvit broderad tyll - klädning; hvila handskar 

och skor. 

Fig. 2. Gul sidensars-hatt garnerad med band och blommor; 

ljusblå klädning af Pekin med pelei in-krage, trånga är¬ 

mar ocli skärp med långt hängande ändar af samma tyg 

som klädningen; gula handskar, svarta skor. 

Fig. 3. Svart sammets-hatt garnerad med röda plymer och röda 

band utanpå och innanföre skärmen; et slags rock af ljus- 

brunt siden garnerad kring lifvet, framföre och nederst 

rundtomkring med mörkbrunt sammet; för öfrigt vida 

halflånga ärmar ofvanpå hvita underärmar; gula hand¬ 

skar, bruna kängor. 

Fig. 4. En broderad tyllmössa garnerad med röda, uluddade band 

kring kullen, och röda hakband. 

Fig. 5. Tyllmössa garnerad med blommor och blad; brodernd 

tyllkrage lika med ärmarna. 

Fig. G. Bart hår med hängande lockar, prydt med blommor. 

Fig. 7. Bart hår med hängande lockar, rikt garneradt med blom¬ 

mor och blad; tyll-eoloretl prydd med röda bandroser 

och hängande ändar; röd klädning. 

4>tochS)oim, 184*. 
Tryckt boa Cael Deiees, R. W. O. 
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N:o II. 

MAGASIN 
for 

i&onst, JBtpJteter oci? jRotur. 
Februari Månad 1844. 

PI. 5- 

Pauline Leroux. 

IVTailemoiselié Pauline Leroux är en af närvarande tids mest om¬ 

tyckta ocli värderade Dansöser vid L’acadcmie Royale (stora Ope¬ 

ran) i Paris. — Om Marie Taglioni ocli Fanny Elssler visserligen 

bemägligal sig et allmänt verldsrygte, har Pauline Leroux likväl, 

samtidigt med dem, så väl i Paris som London, skördat utmärkt 

bifall. — Hon är dessutom mycket aktad för sin ädla charakter 

och de upoffringar hon gjort för at försörja sin mor och flera sy¬ 

skon, hvilka utan henne varit et mål för fattigdom. Pauline Le- 

roux är af god härkomst; hennes far var Krigs-Commissnrie vid 

stora franska Arme'en och förlorade sitt lif vid fianska härens fa¬ 

sansfulla återtåg ifrån Ryssland 1812. Det var först efter den¬ 

na sorgliga händelse hon fattade det beslut at engagera sig som 

Da nsös vid stora Operan och hon har lyckats genom sin utmärkta 

talang och en dermed förenad god inkomst, kunna understöda sin 

mor och en talrik personal af syskon. — Dessa ädla bemödanden 

voro på vägen at för all tid gå förlorade. Uti en Ballett hade hon 

den olyckan at försträcka och skada den så kallade Achilles-senan 

(vid hälen) af den ena foten, och kunde på ett och ett haift år 

hvarken gå eller slå på den foten. Doctorernas bemödanden voro 

fruktlösa och hon såg en mörk framtid framför sig; då öfvertog 

den fräjdade Vestris sin skyddlings återställande, och det har lyc-, 

Tjugondeförsta Årgången. 
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kats honom, hvad som misslyckats för läkarn», at få henne full- 

komligen botad och återgifven åt Balletten, der hon nu utgör den 

Parisiska publikens stora nöje och tilfredsslällelse. 

Naturens Son. 

Det var morgon, och vid foten 

af en skyhög klippa smög sig 

genom dalens blomstersköte 

obemärkt den klara bäcken. 

Och i trädens rika kronor 

ljödo lyckliga och fria, 

de som der utvalt sin bostad. 

Daggens friska bad var gjutet 

öfver alla blommors kalkar, 

sch dess millioner speglar 

återskänkte solens strålar. 

Här en yngling, skön som våren, 

ur hvars öga friden lyste, 

gick förtroligt med Naturen, 

och en paradisisk sällhet 

hand i hand, på rosenstigen. 

Dåda lekte de med lockar, 

som hans sköna panna prydde, 

liksom vestanflägten leker 

med den hlyga sippans stängel, 

när hon i den lugna dalen 

undangöms för stormens ilar. 

Men han blicknde mot klippan, 

som der stod så hög oeh slipprig, 

såg der vålnader af glädjen 

dansande i flärdens hvimmel, 

»ch de vinkade och sjöngs: 

Koiu til oss, och leiuaa dalen!, 
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Snart lian ilade mot klippan, 

klättrade upför de»* branter, 

nådde höjden, fastän sårad 

grymt af tornets hvassa taggar, 

soin der växte mellan stenar; 

ty den späda, veka handeH 

hailc endast bundit kransar 

af de första vårens blommor, 

och bans fot var van at trampa 

endast ängens mjuka matta. 

Dock han störtade i hvirfvelu 

af det yra nöjets tjusning; 

svärmade en stund; inen redan 

tröttnade hans fot af dansen, 

hjertat blödde utaf qvalen 

och hans öga led af ljuset. 

Nu han längtade tilbaka 

1 den iöfomhöljda dalen, 

smög sig dit; — men ack! förgäfves 

sökte han de fordna vänner, 

som vid lifvets morgonljusning 

följde honom så förtroligt. 

Dalen stod så tom och öde, 

lundens sångarskara tystnat, 

sedan höstens sista blomma 

lutad stod mot vissnad tufva. 

Och den skarpa nordan lekte 

nu med trädens rika skatter, 

sam förtvinade och blekta 

hvirflade kring vandrarns föttsr. 

Solen hade redan sjunkit 

bakom klippan och dess strålar 

kastsde cn vänlig helsning 

åt de mörka vesterns skyar. 

Ack! den sorgsne stod så ensain 

och begret sin fordna sällhet: 

Tvillingbrodern med Naturen. 

Af Författarinnan til Ad as Dotter. 
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PI. 6. 

Vintern. 

Allegori af J. J. Grandville. 

Vintern !| Vid della enda ord, hur mångfaldiga bilder och tankar 

upväckas icke för vårt begrepp! En jättelik väderil, lössläppt mon 

vet icke hvarifrån, fördunklar på en gång himmelens klarhet och 

beröfvar jorden dess fägring. Här se vi skogarna nakna och svar¬ 

ta; der fälten ofruktbara under snön, vattenytan orörlig och fru¬ 

sen, liela naturen olustig och allvarsam. Och i sammät mån som 

lifskraflen i plantan och träden icke mer knoppas för våra blickar 

utan försvinner och gömmer sig inom den hårda barken, i samma 

mån afstanna menniskornas sorl och rörelse i fria luften, de draga 

sig lilbaka i det inre af deras boningar, här eländet som ryser 

och hungern som plågar; der, thy värr! på färre ställen, nöjen, 

musik, dans och fester. 

Allegorien, konsten at göra det osynliga åskådligt, har den nå¬ 

gonsin upfaltats och återgifvits genom någon liflig och skarpt up- 

dragen bild af vinterns verkningar? Anmärkom likväl, at man icke 

bör begära detta personifierande af artisterne i de länder der inga 

vintrar finnas. I Egypten, til exempel, vore en allegori öfver vin¬ 

tern omöjlig. 

I Grekland, i Rom voro de tre Guddomligheter som delat sig 

emellan de trenne årstider; blommornas, sköldens och vinbergnin- 

gens såsom trenne välden, ganska väl kända. Men hvilken Gud 

eller Gudinna hade vinterns välde? — Man gissar ännu: kanske 

Jupiter-Pluvius? (liycms betyder både regn, storm, vinter;) kanske 

tiläventyrs Herkules, denne väldige förstörare, hvars barndom var 

utan löje och hvars ungdom var utan behag. Så mycket känner 

man roedlerlid bestämdt, at man någon gång ställde hans byst el¬ 

ler staty såsom motstycke bredvid Mercurs, föreställande våren, 

Apollos, sommarn och Bacchus’s hösten. — I Athen, på en djur¬ 

krets (zodiak) i antik stil, öfver porten af Catholicon, en Byzan- 

tinisk kyrka, är vintern föreställd genom en grupp menniskor sit¬ 

tande til bords. Detta beteckningssätt är emedlertid ganska obe- 

slämdt, likasom man finner det brgagnadl i run-scalendern. På en 
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sarkophag, den Winkelmann meddelat och som tros tilhöra de 

föi sia Kejsare* tid, Sr vintern föreställd under bilden af en ung 

q rinna som bär villbråd; på några medaljoner är vintern fö¬ 

reställd ganom en liten bevingad Genius, hållande döda fåglar i 

»in hand; men äfven detta lilla stackars barn, ehuru sinnrik tan¬ 

ken är, hade man väl upfattat dess betydelse, om han icke funnits 

i sällskap med sina trenne bröder, den ene krönt med blommor, 

den andre sviglande under bördan af en säderkärfve, den tredje 

pressande en vindrufva mot sina läppar? 

Chrislendomen, som icke erkänner några halfgudar, dessutom 

är för mycket andelig för at bland materiela natur-phenomener 

söka ämnen til sina sinnebilder, tyckes icke hafva personifierat års¬ 

tiderna. — Konsten i sjuttonde seklet, mån at härma dea hedni¬ 

ska tidens, var i förlägenhet at af densamma låna en bild af vin¬ 

tern: den påfann då at föreställa den genom en gubbe, som vid 

en eldbrasa värmde sina darrande, frusna händer. — Ilvad nyare 

tiders målare angår, hafva de til större delen undvikit at personi. 

nifiera årstiderna; de hafva inskränkt sig at återgifvn dem i sin» 

ta flor utan allegori, men endast deras sysselsättningar och nöjen. 

Några hafva hållit sig til ganska aflägsna analogier: hos Poussin 

är det syndafloden som föreställer vintern; hos Leopold Robert är 

det Fiskrarnas afrcsa. — Efter upräknandet af alla dessa facta, 

torde det vara tillåtligt draga den slutsats, at en tilfredssällande 

allegori öfver vintern ännu bör upsökas. 

Försöket, som i denna Pl. lä'gges för våra läsare, utmärker sig 

til en början genom sin dristighet och egenhet; det har dessutom 

förtjensten at icke vara en imitation efter antiken. — Grandville 

har så mycket mindre kunnat dölja för sig svårigheten af detta 

företag, som han är i den fulla öfverlygelsen, at vår tid är föga 

böjd för allegorien; han hor dessutom öfver allegoriens historie 

och framtid en theori, som ar föga upmuntrande och den vi vid 

tilfälle nf hans allegoriska compositioner öfver de andra årstiderna 

torde komma i tilfälle at omnämna. Men dessa tvifvel hafva icke 

afskräckt honom från försöket. Han har velat figurligt afbilda den 

våldsamma, oemotståndliga brytningen of naturens krafter under 

vintern, och onekligen är upfattningen af lians hufvudperson mer 

enrigisk och uttrycksfull, än denna sjuttonde seklets utlefvade 
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gubbe, som klenmodlgt och försagd värmer sig vid sitt mar¬ 

mor-fyrfat. 

Grandvilles moderna vinter, klädd i hudar, stöder sig vid er 

trädstam, den han upryckt ur jorden; skägget är fullt med rim¬ 

frost; andedrägten utströmmar hvit och sammanpressad ur hani 

mun; hans skridskor gifva på samma gång tilkänna de isberg har 

öfverfarit och årstidens förlustelse; han slår kana, han framlai 

med väderilens hastighet, ledande utmed sin sida Nordens vilde 

djur och bakom honom Januari månads costymer, som följa i spå¬ 

ren af förklädningens glädjefulla månad. Några accessoirer i fon¬ 

den fullkomna tanken: snö, en koja med sin rykande skorsten; et 

stackars vandringsman, et litet barn vid hans sida, och i lufter 

kråkor som skocka sig, färdiga at slå ned för at liläventyrs tvista 

med de utsvultna vargarna om något uselt rof. 

Denna skriftliga förklaring bidrager at mera klart och kraft¬ 

fullare upfatta personifieringen. Allt är konstmässigt och mer 

måtta fördeldt; ingenting öfverflödigt, som det vill synas oss. Coro- 

positionen förklaiar och försvarar sig sjelf. Med en viss prägel a 

originalitet, som alltid utmärker denne mästares arbeten, har der 

ännu den särskilta förtjensten at den ger tilkänna en ny och ovän¬ 

tad utveckling af artistens skicklighet. 

Vi kunna icke underlåta at här anföra Winkelmanns yttrande 

om allegorien: »Tagen i sin vidsträcktaste mening, är allegorier 

idéernas, tankens uttryck förmedelst bilder: hon är således et uni¬ 

versell språk, synnerligen för artister; ty konsten och isynnerhet 

målningskonsten, som enligt Simonides är et stumt språk, måste 

genom dikten förskalfa sig bilder, det vill säga personifiera tanken 

_ Hvarje käuningstecken, hvarje allegorisk bild bör innehålla d< 

utmärkande egenheter af det upgifna ämnet, och ju enklare före¬ 

ställningen deraf blir, ju lättare och klarare upfattas det. Sålede: 

bör allegorien vara enkel i sig sjelf och icke hehöfva någon för¬ 

klarande inskrift; likväl så til förståendes, at klai faltligheten af er 

allegori bör vara i förhållande til ämnet som skall tilkännagifvas 

_ Tankens återgifvande genom bilder är ostridigt äldre in skrif- 

konsten, ti vilket till äckligt bevittnas af äldre och nyare folkslagem 

hislorie.» 
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Flickan och Fjärilen: 

Fabel. 

Lilla Ida sprang så gladt 

At en Fjäril taga fatt, 

Som hon såg bland blommor flyga. 

Skonare ej Fjäril fanns, 

Skiftande mot solens glans, 

Fladdrande i luftig dans. 

Flickan närmare vill smyga, 

Tror sig hinna honom re’n 

Der han satt i blomsterkalken ; 

Men den fjäderlätta skalken 

Ar til flygtcn ieko sen. 

Yr och gäckande han hoppar. 

Ån mot höga rymden far, 

Än sin granna vinge doppar 

Uti daggens silfverdroppar. 

Ida liten fot ej spar 

När han syns på afstånd svinga. 

Börjar oförsigtigt springa, 

Spejande mot höjden ser- 

1 en grop hon faller ner. 

Unga Flicka! jaga varligt 

Efter Fjäriln! det är farligt; 

Ofta gäckar han dig blott 

Och förderfvet blir din lott. 

Pl. 7. 

Englands stora Statssigill. 

Det slora St a tas igi I let i England, med li vilket alla fördrag eller 

ifverentkommelser med andra länder samt alla vigtigare akter be- 

rglas, blir vid bvaije RegenU tilträdc tii legeringen forindiadt 
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och förnyadt, och nMrlagde tekning utviiar det som blef intaget 

vid Drottning Victorias tilliäde til regeringen. 

Detta sigill, hvars metalliska värde upgar til öfver 4°o R:dr 

B:co, förvaras af Lord-Cancellern, som af denna orsak äfven kal¬ 

las Lord-Sigillbevarare (Lord Keeper of the Seal), som för detsam¬ 

ma är ansvarig och aldrig lemnar det ifrån sig så länge det är ho¬ 

nom anförlrodt. Lord Brougham t. ex. log det med sig til Skott¬ 

land, när han i egenskap af Lord-Canceller besökte detta land, 

och alla doeumenter, som fordrade delta sigillets undersättande, 

måste skickas til honom der han vistades. Lord-Cancellerns ut¬ 

nämning sker förmedelt detta sigillets öfverlemnande uti hans hän¬ 

der; hans entledigande dymedelst, at han upmanas återlemna 

sigillet. 

Aftrycken i vax til ofvannämnda doeumenter äro i allmänhet, 

såsom hos oss, inneslutna i en bleckdosa som vid ena sidan liar 

en liten öppning, hvarigenom en silkes-snodd är dragen, som fast- 

håller sigillet vid documentet. Stundom är documentet mycket 

konstmässigt prentadt på pergament och sigillet i en silfvei<lo«i, 

på hvars lock engelska Riksvapnet är graveradt. På detta sätt var 

det sednare fredsfördraget med China utstyrdt. — Det stora en¬ 

gelska Statssigillet har flera gånger förkommit och gått förloradt; 

Jakob II kastade det före sin flykt vid Whilehall uti Themsen, och 

1784 stals det uiur dåvarande Lord-Cancellern Thurlows hus. 

Blomsterhandeln 

eller 

Den pröfvade Troheten. 

(Forte, från föreg. Nar.) 

Kn dyster, högst svårmodig känsla beherrskade den ägla mannen, 

när han med sin unga maka inträdde i sofrummet. Svartsjukans 

demoner hade bemägligat sig hans själ; men icke ett ord lät han 

undfalla sig, ehuru han nu anade sitt lifs hela lycka på branten 

af én bottenlös afgrund. Lavinia bäfvade vid tanken på det qval, 
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som tycktes sönderslita lians innersta; hennes hjerta slog våldsamt; 

ritt var som rysliga åskviggar döljde sig bakom dystra, orÖiliga 

moln, trefnllt mera förfärliga genom den totala stagnation, som 

»yntes råda. 

Tidigt påföljande morgon suto morbrodren och systersonen i 

vagnen och beträdde den tilämnnde resan. Conversationen saknade 

allt inticsse, emedan det ämne, som egentligen sysselsatt dem båda, 

var af en liallt, som man å ömse sidor ålagt sig med et iträngt 

bemödande at icke vidröra. Ynglingens hjerta lågade af en hopp¬ 

lös kärlek, och en motsatt öfvertygelse jagade et lika dystert moln 

öfver den ägta mannens panna. 

Såsom anledning til den synbara förändring, hvilken föregått i 

Revins vanligen så jemna och otubbliga lynne, föregaf denne en 

opasslighet, och Sixten, ehuru han, efter eo ganska försvarlig aptit 

hade lemnal middagsbordet, påstod sig likväl vara plågad af en 

dödande migrän. De båda resande befunno sig således icke syn¬ 

nerligen väl belåtne med hvarandras sällskap. Affärsmannen skulle 

tilbringa någia dagar i den lilla staden, som han sade, at sköta 

sina angelägenheter; han träffade endast sin frände när man om 

aftonen stötte tilsammans i sofrumraet, der de båda, troligen utan 

at hnfva njutit hvilan, tilbringat natten, likväl utan at hafva stört 

livarandia, tils morgonen åler inbröt, då samma odrägliga panto¬ 

mim fot tvättes. Genomvakandet af tvenne nätter hade i Sixtens 

brannlieta htifvud lemnat en ryslig tomhet, och i hans hjerta plå¬ 

gan af en hopplös försakelse. Han hade hittils aldrig befunnit sig 

i en så kritisk ställning, och skulle säkert, när tredje dagen inbröt, 

misströstat nl längre kunna qvarhnlla det flyende tålamodet, när 

ödet under hans dystra genomströfvande nf de få gator i den lilla 

staden, skickade til hons möte en gammal man, som flera år hade 

vistats i egenskap af inspektor på hans fais egendom i Upland, 

men nu var gift och bosatt i Säter. Den fotdne inspektor Åker¬ 

ien, hvilken för nit och skicklighet i tjensten erhållit som belö¬ 

ning kamrers titel, inbjöd, och välkomnade den unge maonen i sitt 

hus, och försäkrade sig från denna dag räkna en epok i sin lefnad. 

Löjtnanten begagnade sig med nöje af hans anbud, och ville blott 

Jemna onkeln underrättelse om den förbytta bostaden, när han, 

vid sitt inträde i Revins rum, fann denne afklädd och sängliggan¬ 

de, med en läkare vid sidan. 
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Sixten hade hittils ansett den upgifna opassligheten, liksom 

sin egen, blott en chimér, och han stod derföre på det högsta öf- 

verraskad vid Pievins säng, när denne räckte honom handen, och 

med en svag, nästan ohörbar röst hviskade: »Jag känner at min 

lefnad hunnit sitt mål. Min enda, min sista önskan är, at ännu en 

gång se min maka. — Vill du derföre foga skyndsam anstalt här*- 

cm.» Läkaren förde Sixten til et fönster, tryckte en biljett i hans 

hand till Lnvinia, och yttrade under et betänkligt skakande på huf- 

vudet: »Affärda budet genast, jag ansvarar icke för utgången öf- 

ver denna dag.» Ynglingens hjerta klappade fortare, han skynda¬ 

de at i ögonblicket nfsända biljetten med et ilbtid, och omkring 

kl. it på aftonen stadnade en vagn vid gästgifvaregården; Lavinia 

hade anländt. I rummet näst intil Revins hade Sixten på läka¬ 

rens tilstyrkan kort förut gått til Ii vila. Nu skyndade doktorn at 

emottaga och införa den unga makan i et aflägset rum på nedra 

botten. Hennes blick bvilade forskande på den höga gestaltens 

sdänga, men öppna drog. Et sjelLtandigt majestät bvilade på han* 

af mödor fårade panna, och af den lugna värdigheten i hans håll¬ 

ning, och i hela hans väsende, stämpladt af et obeskrifligt allvar, 

tycktes han sjelf dela den vördnad han ingaf. Långt ifrån at för 

henne gyckla något hopp om en lycklig utgång, sökte han snarare 

göra henne beredd på det värsta. — »J.tg beklagar,» tilläde han, 

när han fört henne til en soffa, intagit sin plats vid hennes sida 

och fattat hennes hand, »at ödet icke förr än vid detta sorgliga 

tilfälle förunnat mig en personlig bekantskap med den, hvilken *» 

af mina förtroligaste ungdomsvänner valde til sitt sällskap genom 

lifvet, och efter hvad jag tror, lika älskvärd som skön, har förljuf- 

vat hvarje ögonblick hon delat med vår gemensamme vän.» Här¬ 

under fixerade han Lnvinia skarpt. Den unga qvinnan bleknade, 

hennes hand darrade i läkarens, hon bönföll gråtande at blifva 

införd til sin man. »Om det icke varit mig tillåtet,» tilläde hon^ 

»at mot honom få upfyfla den ömma och rörande pligt, som ålig¬ 

ger de närmaste anförvandter, at emottaga den sista suck af en 

åiskad varelses flyende ande, så måtte jag åtminstone få vaka vid 

detta heliga stoft.» — — »Nå väl,» svarade läkaren och fatta¬ 

de åter Lavinias hand, »så följ mig då.» Och nu förde han den 

darrande gestalten upför en smal trappa, in i et lågt, qyalmigt 

rum. Här stadnade han framför en tältsäng, afding et lakan hvar- 
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med den var betäckt. Månens strålar nedföllo på Revins gulbfeka 

anletsdrag. Hvarje smärtsamt uttryck, som åtföljer våldsamma plå¬ 

gor, syntes flyktndt. Det öga var nu slutet, som så nyss ottphör- 

I ig t strålade af kärlek til henne. Lavinia upgaf ct högt skii, lik¬ 

som hon sett et spöke; men åter tycktes hon liemta sig, och 

kysste flera gånger de tilslulna ögonen, munnen och pannan, fat¬ 

tade banden, som ännu icke kallnat, nästan maschinmässigt, lik¬ 

som utan a t veta hvad hon gjorde. »Nej, Alfred! du är icke död 

... du sofver . . . vakna np!v» — utropade hon med et vildt oeh 

cenomtrangande skri. Sixten vaknade i nästa rum, han hade hört 

de sista orden af Lavinias utrop — och instörtade* 

»Lavinia!» ropade han, och drog den gråtande makan från 

sängen, slöt heruie i sin famn, och sökte, genom de ömmaste be¬ 

nämningar, at förmå henne til lugn och sansning. Läkaren stir¬ 

rade på dem båda, med skarpt blixtrande ö'gon, rynkad panna, 

armarna öfver bröstet, öch läppen lindrigt krökt til trots och för¬ 

akt aflägsnnde sig til nästa rum, detsamma som den unga hjelten 

förut innehaft. • 

»Lavinia!» fortfor den nf kärlek berusade ynglingen, efter en 

lång paus, »ljufva, hänförande väsende! Säkert måtte min ömma, 

1 rånande blick hafva tolkat för dig den odödliga ömhet och den 

himnande svartsjuka, som rasat i mitt bröst, från första ögonblic¬ 

ket jäg såg dig vid sidan af denna iskalla affärsmannen, som du 

säkert aldrig älskat, utan endast genom den eländiga egennyttans 

jernfjältrar blifvit semmanlönkad med honom. Likt en blomstran¬ 

de stängel, lutad mot den kala bergsklippan, för at njuta skygd at 

icke nedstörta i det bråddjup, *om stormarna itpkastat. — Och 

likväl,» tilläde han, »skulle denna undersköna blomma der omsi¬ 

der måst förtvina, endast dei före, at jag icke ägde rätt förflytta 

henne i en mera passande joidmån.» 

Lavinias Jjufva anletsdrag strålade up genom lidelsefulla, glän¬ 

sande tårar. Det var den unga, sköna mannens armar, som fam¬ 

nade henne. Hon var nu fri från det löfte, som hittils bundit 

henne, och älskade med den första kärlekens svärmiska förtjusning. 

— Det var sjélfva den berusande känslan af återseendets sällhet, 

aom hänryckte dem, liksom en medvetslös dvaia, geoom hvillten 

någonting, likt en dröm, sv«gt ocb oredigt framskymtade, ändtli- 
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gen syntes de åteikomma til sansning efter de första häftiga ut¬ 

trycken af sin fantastiska förtjusning. Nu upfyfte Lavinia sitt huf- 

vud från den unga svärmarens bröst, och blickade sorgligt på hans 

sköna anletsdrag. 

»Ilvad saknaden varit grym sedan vi åtskildes,» suckade hon’ 

och gömde åter sin glödande kind. 

»Min tilbedda, min dyrkade Lavinia,» fortfor åter ynglingen, 

och tryckte henne närmare det klnppande hjerlat. »Nu är du 

fri, älskade! låt mig blott njuta denna efterlängtade lycksalighet, 

at från din sköna mun höra de tjusande orden, nt du älskar ruig, 

at du vill tilliöra migj och himmelens lycksaliga invånare skola 

afundas den sällliet, som skänktes stoftets svaga barn.» 

»Ja, Sixten!» suckade hon, »evigt älskar jag dig, — och huru 

»kulle jag då tilhöra någon annan?» 

Medan hon sålunda vakande drömde sällheten, förmörkade åsk¬ 

molnet horisonten af et öde, hvars solsken var i samma ögonblick 

löi svunnet. 

Med en, som det tyckte*, ögonblicklig ansträngning reste Revin 

sig up, fastade ögonen på de närstående, och öppnade sina hårdi 

tilslutna läppar för at tala: 

»Lavinia, min maka!» sade han med bruten röst, och hans 

blick antydde huru våldsamt lians känsla för den unga tjusande 

qvinnan kämpade med et bedraget förtroendes bitterhet. 

Lavinia låg afsvimmad i Sixtens armar. Genom läkarens be¬ 

mödande återkom hon dock snart til sansning, och fördes af denne 

til en karmstol bredvid mannens säng. Hennes sorgliga drag btno 

stämpeln af en förödmjukande bekännelse, huru följdeme af en 

lättsinnig handling griper störande in i vårt lifs hela lycka. 

(Slutet i uästa N :r). 

2=55=8 

Konst-Notiser. 

De enskilt* dyrbara tafvel-samlingar blifva tid efter annan sking¬ 

rade och komma så småningom i andra händer, elmru spridda på 

flera håll. — Det märkvärdiga Ginstinianska Galeriet, ett af de 
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dyrbaraste och äldsta på sin tid, fördes ifrån Rom til Paris och 

såldes 1812 (om vi minnas rätt). — Förlidet år såldes i Paris den 

rike Spanioren Aguados, Markis de las Marismas galeri på allmän 

auctinn. Detta galeri hade kostat ägaren 2^ millioner francs; men 

som han samlat hastigt och med passion, blef han olta förd bak¬ 

om ljuset, och nuctions-summans belopp gick icke til högie au ‘ 

million. Så til exempel uptog lians katalog 22 stycken Gorreggios, 

hvilket antal uti auctions-katalogen nedprutades til 8 stycken, men 

dessa 8 ansågos vid auctions-tilfället icke för ägta och betaltes icke 

heller såsom sådane. Af lians 5 Rafaéls erkändes blott en enda 

lör ägta, och denna lilla tafla, 11 tum hög och 8 tum bred, be¬ 

taltes med 27,000 francs. Deremot erkändes alla hans mångfaldiga 

taflor af spanska mästare för verkliga originaler, hvadan de också 

inropades til ganska höga priser. Isynnerhet fanns vi etta gakn 

et betydligt antal dyrbara arbeten af Murillo. — Vi torde här fä 

nämna, at den skönaste MurilJo Tyskland äger, en Madonna, fin¬ 

nes i Leuchtenbergska galeriet i Munchen. 

Med ardedning af hvad ofvan nämndes, kunna vi nu meddela 

den nyheten, at den utsökta tafvel-samling, som i lifstiden tilhörde 

Cardinal Fesch, Napoleons morbror, kommer bestämdt at försäljas 

detta år i Rom uti Mars månad, och at en katalog öfver densam¬ 

ma är a t förvänta. Intet galeri i Rom för närvarande är så rikt 

pä mästerstycken af de åtskilliga skolorna, sorn detta; ty man fin- 

1 er der verkliga, godkända originaler uf Holbein, van Huysum, 

Teniers, Backhuysen, Rembrandt, van der Welde, Wouwermari, 

Snyder, van Steen, Robens, van Dyk, Ruysdael &c. &c.; vidare 

af Ra fa öl, Leonardo da Vinci, Guido Reni, Titian, Andrea del 

Sarto, Giulio Rornano, Albano, Carraccierne, Angelica &c. &c., äf- 

vensom många af Watteau, Lesueur, Claude Lorrain, Greuse, 

Poussin <5tc. 6cc. 

=?■ ■» 

Logogrif. 

När dagens Droit, i Ilars (immar, 

nedblickar från sitt kungahus, 



naturen i mitt hela simmar 

•>ch badar i ct haf af ljus. 

Är mellan ordets fem bokstäfver 

skillsniässan förut undnngjord, 

man af de skillda sedan väfver 

en räcka ny af dessa ord: 

et optiskt medel at nfvinna 

de tysta stjernor trogen bigt; 

et tyg, som skänkte Nordens qvfnna 

en atnnds trininf — en lefnads gikt; 

livad hungrig örn. på sträckta vingar, 

for hän at tag» i beslag; 

det ram, der, uti valsens ringar, 

lilntt Ivdes Terpsichores lag; 

livad Kuku gör, i vårens lunder, 

när bäcken sorlar, glad och fri; 

hvad Mose fick, vid blixt och dunder, 

af Jehovah på Sinai; 

et träd, der älsklig Filomela 

tycks sjunga Psyches bästa hopp; 

hvad fostrarn varsamt bör tildela 

åt rosens ännn späda knopp; 

en blodig lek, när Dundrarn körde 

sin åskvagn öfver stridens fält; 

et vapen, hvilket Riddarn förde, 

när krigisk lur i bergen skrällt; 

en mossväxt, stjufbarn af naturen, 

upammad njuggt vid klippans barm; 

en vådeldslämjare, utburen, 

vid brandsignalers hemska larm. 

Charad. 

livad orätt, konster och Intriger 

Och alla eliig af uudeeslef 



Man med mitt första jetnt bedref, 

Denned jag i all tysthot tigeri 

Nog af, at det ger bryderi 

At kunna lyckan väl uti. 

Och liurn än sig lyckaa vänder, 

Rätt mången gång det likväl händer, 

A t oförtänkt man träffar på. 

Trots all beräkning, just mitt andra. 

Som rundt omkring oss vi se vaadra 

Än uj>på fyra, än på två; 

Men tii vårt eget ofta nog, 

Det räknas väl til djurens slägte. 

Det et familje-tycke sträckte. 

Som ieke jäfvas kan med fog. 

Man om mitt hela ej kan säga 

At det kan något värde äga. 

Men det är rart i allmänhet* 

Än i det gröna scr man det. 

Än på de rikas bord serverad t. 

Än på Apteket prepareradt. 

Ordet til LogogrifeD i föregående N:r är kValls, som innehål- 

: Vas, val, al, as, sal, sval, Law, vall. 

Oidet til Charaden är Lapprissak. 

Mocle-Costymer för Damer och Herrar. 

g. i <3c 2, sedd från tvenne sidor. Coifure åf gaze med guld¬ 

tänder och prydd med en Paradis-fågel; sammetsklädoing 

med en yttre klädning af gaze och volanger af blonder; 

den vid sidan hängande guld-prydnaden \s&\\ta Chalt lainr.; 

(benämningen härleder sig fiän Cas»tella'n, et slags fogde 



eller voktare på Slott och Borgar, Ii vilka nyttjade er» gör¬ 

del med hängen, synnerligen för nyckelknippan); haKlån- 

ga handskar med tvenne armband på hvardera artnen, 

det ena på sjelfva handsken, det andra på bara aimen; 

b vita skor. 

Fig. J. Herms Costym; sa kallad Soirec-klädseh Svart fiack 

med låg krage och breda slag, Irvilka först vid nedersta 

knappen vika sig; tranga ärmar med tipvikna manchetter; 

bvit halsduk; röd sammels-vest med ivirkadt guld oeh 

ståndkragej svarta åtsittande pantalonger til stöflar. 

Fig. 4. Nytt sätt at knyta armband med rosen inunder handlofven- 

Fig. 5. Mössa af tyll med blonder och gula band. 

Fig. 6. Hvit sidenhatt prydd med hvita band oek lrvit plym. 

Fig. 7. Mössa af blonder med barbeSj prydd med röda band och 

en rosett på barbeo. 

Rättelse: 

I förr» Häftet, eldan 8, raden 27, etar: Man, lät: Men. 

1844. 
Tryckt boe Cau Dtiasa, B. W. O. 
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N:o III. 

MAGASIN 
för 

&onst, Jlpfjeter ocf) jHofcer. 
Mars Månad 1844. 

PI. 9. 
Donizetti, 

Ijnder det Donizetlis compositioner häcklas och nedsättas, äro hans 

Operor skäligen allmänt omtyckta och fortfara äfven hos vår pu- 

hlik at höras gerna, såsom Lucie och Kärleksdrycken, äfvensom 

hans Anna Bolena nu är under inöfning at gifvas på stora theatern* 

— Hans porträtt torde således vara välkommet för en stor del af 

våra läsare, och för egen del inskränka vi oss at i öfversättning 

meddela hvad om honom yttras uti Blums Sjjertferlfjrifon. 
»Gaetano Donizetti, född 1799 i Bergamo, erhöll sin första 

bildning i sin födelsestads Lyceum, och studerade sedan composi- 

tionen under Simon Mayr och pater Mattei i Rom. 1 början eg- 

nade lian sig åt kyrkomusiken, tog de mest klassiska mästare til 

föresyn och lemnade veikligen fullgoda arbeten. De lysande och 

genom de lättaste medel upnådda framgångar af åtskilliga Itali¬ 

enska composilörer förledde honom mediertid; han öfvergaf sin 

föista bana, gjorde en resa genom hela Italien, for at lära känna 

Tliealrarnas tilgångar och fordringar, samt helgade sig och sin 

konst åt Scenen. Som Opern-compositör debuterade han i Vene¬ 

dig med EnricOj contc di Borgogna med en lyckad framgång. Här¬ 

efter följde efter hvarandra: La folliala nozze in villa „ il valeg- 

narne di TJvorinaj Zoraide di Granataj la Zingarala lettera 

anonima, Cliiara e Scrajina 1’esule di Roma „ la regina di Gol- 

eondaj Otte mesi in una oraj Olivo e Pasquale , il Jiltro d’amor t 

Tjugondeförsta Årgången. 
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(kärleksdrycken), Anna Bolena j Marino Faliero, Parisina med 

flera, hvilka med el snart öfvergående bifall gåfvos på de Italien¬ 

ska större tbeatrar, men egentligen bibehöllo sig genom theatrar- 

nas beliof af nya pjeser, I Tyskland hafva endast några blifvit 

gifna med ringa framgång. Donizetti hörer helt och hållet til 

denna nyare, lättsinniga italienska skolan, som beräknar sin fram¬ 

gång på några utslitna elfeeter och det passande af enskilta sång¬ 

partier användbare til omtyckta personligheter, men för öfrigt 

hjrlper sig fram med reminizenser och musikaliska allmänligheter. 

Ingen af hans Operor är en egentlig dramatisk composition, til och 

med i den bästa (la regina di Golconda) fattas charakter och 

handling. Han affecterar en kraftfullhet som bestämdt fattas ho¬ 

nom, och uttrycker derföre densamma genom plumpt sammanbo* 

pade ytliga medel. Enkla partier- äro onekligen lyckade och up- 

sökas til och med af sångnrne, emedan de lemna dem tilfälle at 

lysa; äfven som han i sina arbeten har inströdt fler» Verkligen 

sköna melodier. Men et helt, utur et skapande snille framalstradt 

arbete, har han aldrig författat. Hvad man åtminstone måste lof- 

orda, är hans techniska färdighet och det lätta salt med hvilket 

han förstår förena andras med eget; äfvensom han i satsens ren¬ 

het ännu utvisar det gedigna af sin skola. Hans instrumentation 

är rikhaltig, ofta öfverlaslad och utmärker ofta et jägtande efter 

elfect. — Såsom följd af hans Opera Anna Bolena utnämndes Do¬ 

nizetti til Professor af Contrapunkten och Compositionen vid Con- 

servalorium i Neapel. — Han uppehåller sig vexelvis i Italiens stör¬ 

re städer. — » 

Donizetti har en tid vistats i Paris, men är för det närvaran¬ 

de i Wien. Kanske är ofvanstående omdöme något ensidigt, ty 

hans arbeten gå öfver hela Europa. 

Den starka Blåsten 

i December månad. 

Prover bialiskt skarnt. 

Det stormar och det blåser jemt 

Oeh tycks som alla vindar stämt 



Et trotsigt rabulistiskt möte; 

De nlilns och strida alla dar 

Och hvar och en sin rigtning tar 

Mot det conscrvativas sköte. 

I skogen höres storm och brak. 

Kring bygden blåser balm och tak, 

Yindsliilan trifves ej på jorden 

Och Ingn och dvala uti Norden 

De ha blåst bort. 

Jag til min älskarinna gick 

A t tjusas utaf hennes blick 

Och hennes osknldsfulla hjerta: 

En annan älskare jag fann 

Vid hennes fot; — min vrede brann 

Mitt hufvud svindlade af smärta — 

»livar är din trohet, ropte jag, 

»Du lofvat mig så ömt hvnr dag 

»Och svurit vid din själ, din heder ? 

»Hvar äro dessa ömma eder? —» 

Åh! svarade Julie helt kort: 

De ha blåst bort. 

Jag älskade en barndoms-väa 

Och trodde villigt at jag än 

Af honom älskades tilbaka. 

Jag på hans bästa alltid stod 

Och skulle vågat lif och blod 

At för hans väl och fördel vaka. 

Hur lätt man kau bedraga sig! 

Det var just han som störtat inig 

Och vållat mina olycksöden. — — 

Nej! trogen vänskap intill döden 

Den har blåst bort. 

Af en Mecdnas i palats 

Jag fick et löfte om en plats 

Som just var ledig då för tiden; 

Jag tackade med bugtad rygg. 
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Jag giek sä lycklig och så trygg; 

. Men innan veckan var förliåen, 

Såg jag en nnnan sysslan fa, 

Och löftet som jag litat på 

Uti min enfald, sa beskedligt, 

Och trott så säker och så redligt, 

Det blåste bort- 

Så gäckad uppå flera sätt 

Jag frågar, om jag ej liar rätt 

At hata blåsten mest af alla? 

At anse kärlek blott för svek 

Och stora löften som cn lek? 

Ja, nllt hvad menskor dygder kalla 

Set kan man börja tvifla pä, 

Kar stormen kan grasscra så. 

Och tro, at vänskap, redligheton 

Och kärleken, beständigheten 

Allt, har blåst bort! 

IO. 

Madame de Maintenon och hennes stiftelse 

af Les Dames de Saint-Louis. 

Det var omkring i685 som Madame de Mainlenon upfattade ideen 

at slifta en inrättning uteslutande egnad til upfosti ings-anslalt for 

adelns döttrar. Hon föreställde Konungen (Ludvig XIV) at dött¬ 

rarna af de män som gjutit sitt blod fo'r fäderneslandet och honom, 

oftast voro nära tiggorestnfven och blottställda för alla förförelsens 

faror; at, om han toge dem under siit beskydd och lät gifvn den» 

en utmärkt upfostran, skulle de fortplantande vidmagthålla dygden 

och ärans helgd inom faipiljerna och liksom med nya band fasta 

alla fäder vid staten. Ludvig XIV antog detta förslag. Genom 

Madame Brinons försorg, som varit IVunna i ett förfallit kloster, 
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hade ett fordomsdags ladugårdshus vid Ruel blifvit repareradt och 

inredt för at der eraoltaga pensionairer. Denna ladugårdsbyggnad 

blef upkomslen til den nya inrättningen. Madame Crinon blef snart 

[ördelag tig t omnämnd för Madame de Maintenon, som besökte hen¬ 

nes skol-inrättning, och blef så tilfredsställd af hennes samtal och 

»rundsatser, at hon skickade lil henne de pensionairer af adeln 

»vilka hon af enskilt välgörenhet uptagit som egna barn. Den 

örra ladugårdsbyggningen befanns snart för trång för Elevernas 

»äxande antal. Madame de Maintenon erhöll då byggnaden vid 

'loisy, äfven belägen inom Veiiailles’ område, och åtog sig beta¬ 

andel af underhålls-summa för hundra flickor. 

Ifrån Noisy, hvarest flickor af olika stånd voro sammanblan- 

lade, blef samfundet flyttadt til Saint-Cyrj der endast Fröknar för 

ramtiden blefvo emottagna. Jules Hardouin-Mansard gjorde pla- 

»en til byggnaden, hvarmed början gjordes den i Maj i685. Två- 

usen femhundra man sysselsattes dervid, och året derpå var bygg- 

lingen färdig at möbleias. Konungen åtog sig at bekosta summan 

>ch öfverlemnade åt Madame de Maintenon at dertil använda så 

tor tumma som hon ansåg behöflig. Möbleringen kostade 5o,ooo 

.i v res. 

Senare begåfvade Ludvig XIV denna inrättning i Saint-Cyr, 

om fick benämningen af Les Damcs de Saint-Louis j med ganska 

elydliga inkomster, och fastställde flickornas antal til 25o, hvilka 

från sju lil lolf års ålder kostnadsfritt emollogos, upfostrndes, un- 

erhöllos i allt til deras tjugonde år, endast af inrättningens medel. 

)essa unga flickor erhöllo undervisning af fyratio Damer, lärarin- 

or och uppassades af et lika antal Kmnmarjungfruar kallade 

'oeurs conserves. För at få inträda eifoidrades bevis om fyra anor 

fäderne-sidan; de ansågos som et certificat af långvarig tjenst 

ch förutsatte fy» a generationer af upoffVingoi' ocb devuement. 

ladame de Maintctionl eiliÖll en Kongl. resolution som stiflarinna 

ch löiklaiinle* dessutom af Konungen och biskopen i Cbarties, 

»om livais stift Saint-Cyr var beläget, för dess beständiga fö- 

rståndeiskn (Superiorinna) så väl i verldslig som andelig måtto: 

on utbad sig endast, at icke blifva nämnd på den medalj som 

lef präglad til minne af denna stiftelse. På denna medalj före- 

ällns ungo flickor af olika ålder: Gudsfiuglan, onder bilden af et 
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majestätiskt fruntimmrr, förer ordet ibland dem. Inskriften är föl¬ 

jande: CCC Pnell ae Nobiles Sancyrianae. (Trehundra adeliga 

flickor af Saint-Cyr) i685. 

Stadgarna för den inre ordningen i Saint-Cyr, livilka voro 

Madame de Maintenons egenhändiga verk, hafva sedermera tjrnt 

til mönster för flera likartade inrättningar hos andra nationer; hon 

ville icke at hennes namn skulle vara synligt i desamma och de 

äro uudertrcknade med Biskopens af Chartres namn. Bland dessa 

stadgar finnes äfven en föreskiift at Damerna inom inrättningen 

skulle bära en egen drägt, allvarsam och ärbar, som likväl icke 

hade något kloster-artadt; at de icke skulle bland sig nyttja be¬ 

nämning af min mor, min syster, utan Madame, med tillägget af 

familjnomnet; samt at alla skulle bära et halsband med et guld¬ 

kors med graverade liljor, på hvars ena sida var en Christus och 

på den andra den helige Ludvig. Kammarjungfruarnas kor« var 

endast af silfver. Madame de Maintenon upgjorde derefter sjelfva 

klädselns form och detaljerna dervid sådan den i det närmaste bi¬ 

behållit sig ända till inrättningens upplösning. De olika klasserna 

utmärktes genom de olika färgerna på banden: den yngsta klassen 

bar glöna band. 

Madame de Maintenon infann sig ofta inom Klassernn och 

tvektes vara road utaf at sjelf förhöra och undervisa sina elever. 

Hon hade icke antagit någon bestämd method vid undervisningen; 

hon ämnade bestämma den efter gjord erfarenhet och gifna resul¬ 

tat; hon ville at hennes elever skulle hafva okonstlade behag, tan- 

kegåfva och sätt at uttrycka sig som aldrig borde ha skymt af til — 

gjordhet. 

Byggnaden vid Saint-Cyr var fördelt i tolf hufvud-afdelnin- 

gar, livilka bildade sinsemellan fem borggårdar som hade följande 

benämning: den länga, Kyrkans, den Kongliga, Kökets, sedermera 

kallad Monsieur (en titel för Konungens äldsta broder) och den 

gröna eller Maintenon. Vid den sednare äro isynnerhet märkvär¬ 

diga minnen fastade: det var inom denna afdelning som under Lud¬ 

vig XlV:s och Madame de Maintenons ögou, af de unga pensionai- 

ierna, upfötdes Tragedierna Esther och Athalie af Racine. 

Genom en Kongl. förordning af Mars månad 1694. ökades lä¬ 

rarinnornas antal ifrån fyratio til åttatio och de unga pensionai- 
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rernas til femhundra. I denna Kongl. förordning förekommer äl¬ 

ven följande: ”Med nfseende på den flit och verksamhet Madame 

de Mnintenon dagligen nnvändt vid inrättningen i Saint-Cyr, är väl¬ 

vilja, härigenom stadga såsom en stiftelsens tilhörighet, at hon un¬ 

der sin lifstid skall vara i åtnjutande af de boningsrum vi låtit åt 

henne inreda uti ofvannämnda inrättning och dcrjemte af alla he- 

der-bevisningar och prerogaliver af stiftartnna. — —” — — Ma¬ 

dame de Maintenon hade också föresatt sig at, i händelse hon 

.»kulle öfverlefva Konungen, fästa sitt vistande vid Saint-Cyr och 

til den ändan inredt några rum dem hon möblerat med blått si¬ 

den. Det var dit hon diog sig tdbnkn den 3o Augusti 1715, sedan 

Läkarne förklarat Konungens död vaia gifven efler förlorad sans- 

nmg. Hvarje timme erhöll honfgenom kurirer underrättelse om 

Konungens tilstånd. Ändtligen Söndagen den 1 September inträdde 

en af hennes sällskaps-damer, Mademoi»elle d’Aumale som sade: 

valla menniskor äro förskräckta och gå i Kyrkan.« Madame de 

Maintenon förstod andemeningen af dessa dödsbudord, ocb gick ge¬ 

nast at bivista gudstjensten i anledning af den aflidue. Några da¬ 

gar efteråt kom Hertigen af Orleans, Regenlen, at besöka henne; 

lian stadfästade fortfarandet af hennes pension af 48,000 livrés som 

den framlidne Konungen anslagit åt henne på sin handkassa. Hon 

gjoide sig af med titt equipage, förafskedade sin beljening och be¬ 

höll endast en Kaminai tjenai e och tvenne qvinnspersoner. Den i5 

April 1719 dog hon omgifven af Les Dames de Saint-Louis. Hon 

joidfästades i et likhvalf inom Kyrkan, särskilt byggt i midlen 

al cliorel. Henne* grafvård, som förstördes under revolutionen, har 

äter blilvit islåndsatt 1802 genom föieståndai ne af Prytaneum, 

som fingo locnlen anvisad åt sig och för det närvarande är den 

fördna vistelseorten för Les Dames de Saint-Louis uplåten åt den 

Kongl. militär- och special-skolan i Saint-Cyr. 

På Planchen föreställer den ytterst til höger en Demoisefle 

conserve; den dernäst en Pensionair af tiedje Klassen; den med- 

lei sta Madame de Maintenon; den fjrrde i ordningen en Nunna 

(Religieuse) af Saint-Cyr och den sista en Pensionair af första 

Klassen. 
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En Hof-scen 1740. 
t redrik II:die af Preussen vistades i nära tie ar med sin Prin¬ 

sessa såsom Kronprins ocli sitt hof på slottet Rheinsberg, der han 

mngifvit sig med kunnige och vetcnskapsälskande personer samt 

sjelf idkade allvarsamma studier, h varigenom han beredde sig t i { 

de storveik han sedei mera som Konung utförde. Som bekant är 

var föi hållandet ganska spändt, emellan honom och fadren, den 

superlatift allena styrande Konung Fredrik Wilhelm; Kronprinsen 

fick icke på minsta sätt deltaga i regeiingsärendena och hela hans 

befattning inskränkte sig, at vara Chef för sitt Regimente som 

tjenslgjorde i den lilla staden Ruppin. Natten mellan den 26 och 

27 Maj 174° erhöll Kronprinsen under hand en underrättelse, at 

Konungens h el Sot i Isi A nd var högst betänkligt, och om morgonen 

samma dag reste han til Potsdam lemnaude Kronprinsessan med 

sina Damer ocli några Herrar qvar på Rheinsberg. Bland de sed- 

nare befann sig äfven den genom sina arbeten, synnerligen les Ins¬ 

titutions politiqucS; bekante Baron Bdfeld, ulur hvars bref til 

sin far vi här meddela et fragment. 

»» — — När jag tog nfsked af prinsén, lät han mig genom 

föi täckta ord förslå, al han endast i egenskap af Konung trodde 

sig återse mig. Jag tilstår uprigligt, at min själ, allt sedan hans 

alresa, har varit hfvnd af högst omvexlande rörelser. Gud bevare 

mig ifrån at önska döden åt den ringaste af mina medmenniskor, 

och ännu mindre at en frejdad monark, aktningsvärd genom så 

många goda egenskaper; men min far känner bäst, at hela min 

liamtid i denna stund beror helt och hållet af sonens upstigande 

på thronen, och at jag för öfrigt icke känner Konungen annorlun¬ 

da än til utseendet, under det jag gr sä lycklig at hafva tilträde 

til Kronprinsens person, hvilken i sanning besitter en hemlig troll- 

kmft hvarmed han drager til sig allas hjertan som omgifva ho¬ 

nom. Den aflidne Konungen var dessutom af et häftigt och våld¬ 

samt sinnelag. De oskyldigaste handlingar kunde misshaga ho¬ 

nom, och hans första utbrott blelvo stundom ganska olycksbrin» 

gande. I allmänhet tyckte han icke om HofFolket och lärde raänj 

lian såg dem icke gerna vistandes på Rheinsberg. Han frugtade 

at deras umgänge med Prinsen skulle för mycket understöda hans 
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fgjorda håg för studier. Ehuru mycket far och skarpsynt han 

/ar, uptäckte lian icke hos sonen Cesars själsanda, han trodde ickr, 

it et snille som kan afskildra segrar vore i stånd at vinna dem. 

lans långa och plågsamma sjukdom hade ofta vållat hos honom 

ilbrott af elakt lynne, dem man föreställt oss såsom förskräckliga 

ör Sånggudinnorna och deras lärlingar, och man upskrämde oss, 

tundom i detta afsecnde til den grad, at vi ofta önskade oss haf¬ 

fa Pegasen til hands för at i nödfall rädda oss. 

I en sådan ställning och så oroande for rät-tänkonde folk, bör 

nan förlåta oss, hoppas jag, den längtan, sä naturlig och mensklig, 

n hade at se den stunden inträffa som skulle göra slut på vår 

>ro och med hvilken vår lycka skulle begynna. Kanske gingo vi 

vår otålighet något för långt. Huru härmed nu må föihålla 

ig, så afvnktode allt livad som bebodde slottet Rheinsberg med 

yttersta otålighet nyheter ifrån Potadam, och så ofta en häst, oxe 

el ler mulåsna färdades ulver stora träbron, som ligger vensler om 

[rädgården på stoia landsvägen, voro alla hufvudeo vända åt det 

hållet och hvar oeh en sprang fram til fönstren. Endast Kron¬ 

prinsessan tycktes vara lugn, åtminstone iakttog hon et mycket 

värdigt yttre skick. 

Fem dagar förflöto i denna ovisshet: de föreföllooss odrägligt 

långa. Vi trodde flerfaldiga gånger et en ny Jostin stndnade So¬ 

lens gång på hoiisonten. Fredags afton d. 3i Maj satt Kron¬ 

prinsessan och spefade kort med trenne af sina damer i kabinet¬ 

tet; de beggc andra hofdamerna, herr von Bxandt och jag spelade 

qundrille uti förmaket. Mot klockan åtta kom Prinsessans kam- 

raarljenare, hållande i handen elt bief, försegladt med et stort 

svart sigill. JNär han gick förbi vårt spelbord, visade, ban oss, 

med en mycket hemlighetsfull mine, det svarta sigillet och gick 

genast in i kabinettet. Vi togo för afgjordt at Konungens död 

var gifven; hvar och en lade ifrån sig korten, matadorerne blefvo 

förblandade, man ansåg dem med förakt, herr von Brandt steg 

up för al taga sin halt och »ade åt oss: i>jag vill vara den för¬ 

ste at helsa Kronprinsessan som Drottnings och jag skall lyfta 

mig pii vältalighetens vingar för at mycket majestätiskt uttala 

benämningen: Ers Majestät.» Vi närmade oss alla fyra o/ör- 

märkt kabinetsdörreo, »om stod öppen, under det Prinsessan läste 
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på sitt bref; men hon läste med detsamma allt hvad som tildrog 

sig inom våra sinnen och frågade oss, med förundran, efter orsa¬ 

ken hvarföre vi uphört med kortspelet? Vi viste icke hvad vi skulle 

svara och hon roade sig mycket öfver vår förlägenhet. Ännu vid 

soupeen brydde man oss der före, och jag kunde icke hålla mig 

ifrån at göra högt den anmärkningen, at om den sjuke viste allt 

detta, skulle det på intet sätt vara upbyggligt för honom. För 

öfrigt var soupeen ganska munter, Prinsessan var vid förtiäff- 

iigt lynne, och klockau tolf gick hvar och en helt lugn til 

hvila. — — — n 

Morgonen derpå, d. i Juni, anlände likväl den officiela un¬ 

derrättelsen, at Konungen dagen förut kl. 3 e. m. afiidit. 

Pl. ii. 

Monument öfver Moliére. 

P-edactionen är i tilfälle at här meddela tekningen på det monu¬ 

ment til Molieres minne, som d. i5 Jan. detta år, med stor hög¬ 

tidlighet, aftäektes i Paris. Det står vid hörnet af gataD Richelieu 

och St. Honoré, och tjenar tillika til brunn. — Kamrarna hade 

184.1 beslutat Monumentets upfÖrande och beviljat et betydligt 

anslag dertil utur Statskassan. 

Fotställningen och det hela är af marmor; men Molieres sit¬ 

tande figur af gjutet jern (eller bronze). Inskriften å framsidan, 

af bronzebokstäfver, är följande: å Moliere, né ä Paris le 16 Jan- 

vien 1622^ mort a Paris le 17 Fevrier 1673. Souscription 

nationale. 

Jean Bnptiste Pocquelin de Moliere föddes i Paris 1622. Hans 

far och farfar hade varit Kammarljenare och Tnpetserare i Ko¬ 

nungens tjenst; äfven han måste under fadiens sjuklighet bestrida 

tjensten hos Ludvig XIII:de. Han öfverlernnade sig dock senare 

helt och hållet åt theotern. Är 1662 upförde* lians första arbete: 

ISetOurdi, och hans sista är: Le Malade imaginairej i hvilken han, 
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ehuru opasslig, spelade sjelf; mer ansträngningen af hans spel för¬ 

orsakade honom först con vulsioner, sedan blodstörtniog, och efter 

få timmars förlopp, döden d* 17 Febr. 1673. 

Blomsterhandeln 

eller 

Den pröfvade Troheten. 

(Forts, från föreg. N:r.) 

En lång, oafbruten tystnad rådde i denna grupp, som icke 

med ett ljud stördes af någondera. Ändtligen afbröts den först af 

Revin, hvars röst var ännu svag och vacklande. 

•»Din skönhet, Lnvinia,» sade han, »bländade och hänförde 

mig; men stilla och undergifven skattade jag mig rik i blotta ägan¬ 

det af den barnsliga hängifvenhet du egnade mig, så länge jag un¬ 

der vänskapens mask dyrkade dig som et öfverjordiskt väsende. 

Hoppet om din genkärlek, eller ägandet af din hand, hade aldrig 

dårat milt hjerta förr än den evigt oförgätliga stund, då din mor 

sammanparode oss. Di förskingrades hvarje tvifvelsrnåls dystra 

dimma, himmelen klarnade för min ljusta blick, kärleken tecknade 

min lefnads bana mwd så lifliga färger, at det lycktes som tusen 

solar öfver dem utbiedt sitt härliga sken. Ja, Lavioia! — En dåre 

må jag väl heta, som var nog förmäten at inbilla mig, at jag i 

ditt unga, oerfarna hjerta hade frambringat kärleken, hvars nä¬ 

ring endast hemtas ur ungdomens fria, hänförande drömmar. Huru 

sant är det icke, at våra känslor äro starkare än alla våra för¬ 

nuftsslut; de förstöra våra teorier om sjelfständighet, och ofta be¬ 

dåra oss at öfvergå från system til system, från plan til plan; vj 

kunna icke utestänga dem medan de bo i själen, och omvexla der 

liksom årstiderna på jorden. Men du blef min maka, du blefmor! 

— Lavinia, och när jag då helsade dig med dessa heliga titlar, när 

vi gemensamt egnade våra smekningar åt vår son, i hvars ängla¬ 

lika anlete jag skådade våra gemensamma drag sammangjutna, lik¬ 

sona jag kände min kärlek sammangjuten med aktningens odödliga 
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Känsla,-Ack! — borde jag då ana, at min sällhet var byggd 

så nära sluttningen af en bottenlös afgrund? — Hvilken monark, 

om han an hade eröfiat en hel verldsdel, skulle stoltare njutit sin 

triumf än jag, då jag trodde dig dela min lycka, tills Sixten an¬ 

lände, ocli jag böljade fiugta, at en annan färg blifvit trumf. Hit- 

tils hade inbillningen vaggat oss båda til slummer. Du väcktes af 

kärleken; men jag deremot af en ond ande. Och likväl gycklade 

hoppet ännu för min fantasi med sina gyldene drömmar, at jag 

möjligtvis blifvit hänförd af svartsjukans förskräckliga demoner 

Jag beslöt alltså, at låta et prof föregå, emedan ovissheten är grym¬ 

mare än sjelfva den rysligaste visshet. — Profvet var hårdt, jag 

medger det, ja, lika föifarligt för oss båda; men det kunde icke 

undvikas. Jag var beredd derpå, at glädje och sorg tilhöra med 

Jika rättighet lifvels vexelskola, och at den första hvitnande grå¬ 

nande hårlock borde tiIhviska sin ägare, at han studerat ut.— Och 

nu, min Lavinia, nu, sedan våra trohetslöften, hvilka deruppe äio 

uptecknade, blifvit slitna, måste våra öden för evigt vara skilda.» 

Den unga makan beläckte sitt ansigte med sino händer, och 

utgöt bittra tårar; efter en paus steg hon up, nalkades mannen, 

och stannade några minuter tyst och orörlig framför honom. Det 

jåg någonting på en gång hemskt och högtidligt i denna tystnad, 

och när den slutligen afbröts, skedde det med den svåraste an¬ 

strängning. 

»Alfred!» snde hon, blek och darrande, »Det är då sant, — 

jag har för alltid förlorat dig.» Hon lutade åter sitt änglalika, 

marmorbleka ansigte i sina händer. De stridande känslor, som om- 

vexlade i hennes själ, kunna jfomföras med et blusande vattenfall, 

som ouphörligt nedrasar i et bråddjup, hvarefter det arbetar sig 

åter up, bildande et annat, blott hämmande fall, störtande vidare, 

tils det hejdas i sin fart af den branta, rysliga klippan, och med 

ökadt dån samlar sig kring dess fot. 

Den uuge krigaren, som, tillika med doktorn, tyst och obe- 

mäikt albidat utgången af denna sällsamma scen, nalkades nu det 

ägta paret, räckte banden åt Revin, och med en lon af fast¬ 

het och beslutsamhet, som utgjorde hufvuddraget i han* charak- 

ter, sade han: 

»Er pröfning, min bästa onkel, har i sanning varit af en lika 

tå sällsam beskalfenhet, som utgången. Hvad ni anmärkt, som an- 
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Jedniog til denna högst öfverraskande scen, var blott en lätt sky, 

som sväfvade öfver er lefnads sköna sol. Den skulle snart ha! för¬ 

svunnit, och rena himlaljuset strålat åter i sin fulla klarhet på er 

återsående lefnadsbana, om ni blott lyssnat til kärlekens och vis¬ 

domens änglar, dessa paradisets milda skyddsandar. — Men ni 

handlade efter en plan, som varit anlagd af misstroendets och 

Svartsjukans furier, och har alltså med fullkomlig öfverläggning 

»jelf mördat er lycka; derföre tilslöt hämndens genius det sköna 

paradisets portar. Men skulle ni ännu, hvilket jag icke bör be- 

tvifla, låta känslan för det rätta tala i er själ, skall den säkert gif- 

va en ny helgd och styrka åt er ömhet för denna Jjufva ängel, 

»om ni gifvit namn af er maka, hvars själ i denna stund är lika 

ren, lika oförderfvad, som den blifvit danad i skapelsen. Jag både 

bör och vill för alltid aflägsna mig.» 

Masken döljer stundom de sänkta ögonbrynen, och den, til 

trots lindrigt krökta läppen, den egentliga sinnesstämningen, som 

nu beherrskade vår unga hjelte, kunde föga röjas. Innan Revin 

hunnit besvara hans anmärkning, var han med et farväl redan 

försvunnen. 

(Slutet i ilasta N:r). 

Ej scener blott af ekräck och våda 

uti mitt hela man får se, 

men mången komisk jämväl skåda, 

hvaråt man hjertligen kan le. 

Bland annat, hnr [>å trottoiren 

en stationär, af börd och rang, 

tnr livarje skutt så långt som harsn, 

af stöfrarn brugt i muveinang; 

dernäst hur en, som tappert rumlar 

ined källarns? nej med källans vätt, 

på sina nyektra ben fraratuinlar, 

som han delirium tremens fått; 

här, hur den tjocka Stånd-drabanten 
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tuen rullar sig utföre branten, 

uti en igelkotts gestalt; 

der, hur den stolta Brukspatronen, 

med Bergsråds värdighet och namn, 

helt visst af misstag om personen, 

bums flyger Knallarcn i famn; 

här hur den sippa guvernanten 

i armarna på paltig palt, 

tillika med den digra tanten 

nu enleveras med gevalt; 

der, hur en gammal dygd, som spottar 

åt hvarje mö med blottad hals, 

uu litet mer än halsen blottar 

oeh synes ej generad alls; 

här, hur beresta Amiralen, 

som gjort kring verldshafvet sin rund, 

nu styr en kurs, så rosengalcn, 

at lian i rännsten går på grund; 

der, hur dansösen genom staden, 

vid sidan af en låghalt prest, 

nu gör den stora galopaden, 

förbi en uppskrämd åkarhäst. 

Få detta allt och dylikt mera, 

(ett frispektakel, rent besatt) 

mitt hela brukar invitera 

och iniits med salfvor utaf skratt. 

Men det är tid att uppenbara 

hvad ordets fem bokstäfver ge 

för andra ord — patience nu bara! 

se här, in ami! nu komma de: 

Kristalpokalen, hvarur renon 

sig svalkar uppå Lapplands berg; 

en källa hvarur vi i henen 

på första Majdag dricka märg; 

hvad grymma vilden, kannibalen, 

ined fången gjorde skoningslös; 

en gördel, spänd om blomsterdalen 

af stolta berg från hedenhös; 

hvad luften är, när dagens stjerna 
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från molnfri himmel tindrar ner; 

livad älskarn finner knäsatt tärna, 

då första kyss hon eldigt ger; 

ett djur, med hvilket kurtisanen 

rätt ofta syskontycke röjt; 

det hvaruppå sig reser hanen, 

ackompanjerande min flöjt; 

ett göromål vill du inberga 

af gyllne ax en ymnig skörd; 

dit den, som vägrade afsvärja 

de christnas hopp, klcf ofta förd; 

det, hvaraf mördardolkcn blänkte, 

•om hatet hvässt till folkets död; 

hvad den af Nordens vin beskänkte 

ej mägtar utan andras stöd; 

den trånga cell, som innesluter 

en ramande lifegen slaf; 

den snäcka, som för ångan skjuter 

en pilsnabb fart på vindstillt haf; 

en rysk method, lånt att ingjuta 

i svenska knekten disciplin ; 

expedient att utesluta 

skattgräfvarn från sitt penningskrin; 

hvad med den faderliga agau 

Jobs-sinnet gör förutan kilot; 

ett utbrott af den feges klagan 

vid olycksstormens första hot. 

-st. —- 

Oidrt til Logogrifen i föregående N:r är Glans, hvaraf fås 

g/as, gas, as, sal, gal, lag, al, ans, slag, lans, alg, slang. 

Oidet til Charadto är; Valnot. 
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Pl. 12. 

Mode-Costymer för Damer. 

Fig. i. Bal-Costym. Bart har, prydt nied blommor; (bakhåret 

är något högt ihoptaget och derinunder är fästad en blom¬ 

klase, som vid den^ena sidan hänger nedåt jemte lockir- 

na) röd klndning af glaserad Poux de Soie, nederst gar¬ 

nerad med tvenne rader rynkade band af samma nnance; 

ofvanpå en mycket ljusgrön tyllklädning, draperad och 

fästad med agrafer af blommor; för öfrigt slätt, snipigt 

iif med korta ärmar, hvilka, likasom lifvet kring halsen, 

äro garnerade med gtöna rynkade band; vid bröstet en 

blomsterbukett; halflauga hvita handskar med garnering; 

hvita skor. 

Fig. 2. Denna Costym är äfven användbar til Baler. Bart hår, 

prydt med blommor och guld-drufvor; hvit slät crépe- 

klädning med korta ärmar och nederst garnerad med fem 

smala bågformiga volanger och blomsterbuketter; hvita 

half-långa handskar med armband på hvardera armen; 

hvita skor. 

Fig. 3. Hårprydnad af grisdelint ciepe med trenne silfver-ban- 

deaucr öfver pannan; grisdelin klädning med utringndt Iif 

och korta ärmar; derofvan uppå en tunique af svarta 

spetsar; half-långa hvila handskar, svarta skor. 

Fig. 4 & 5. Tvenne fruntiramers-CAewifsetter med kragar. 

£>tOCkt)Olm, 1844. 

Tryckt bes C aal D mi m am, R. TT. O. 
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N:o IV. 
MAGASIN 

för 

3Unst, jSgfjettr ocf) 

April Månad 1844. 

PI. i3. 

Lucile Grahn. 

IVlademoiselle Lucile Grahn, som redan för några år sedar. vann 

mycket bifall genom sin behagliga dans i Paris i bredd med Må¬ 

ne Taglioni och Fanny Elsler, gör för det närvarande stort upse- 

ende i Milano. I Journal des Debats af den 22 Jan. berättas: 

»Bland det som gör Karnevalen interessant, var den pikanta täl- 

lingsstiiden på theatern della Scala mellan våra två förnämsta dan¬ 

söser, i hvilken publiken tager den lifligaste del. Den Danska dan¬ 

sösen M;!le Grahn, upträdde i balletten Elda och Fanny Elsler i 

Arrnida. Änskönt partierna voro obetydliga, framropades de båda 

dansöserna sju til åtta gånger och emottogo lifliga bifallsyttringar 

af det öfverfyllda huset. Den unga graciösa M:lle Grahns klassi¬ 

ska, lugna och luftiga dans hänförde genast Milaneserne, hvilka 

voro eniga om at kalla henne en dansös af första rangen, medan 

Fanny Eislers passionerade och uttrycksfulla mimik erinrade om 

deras omtyckta och berömda dansös Madame Muratori.w 

Mademoiselle Grahn ar dotter af en Dansk Officer och född i 

Köpenhamn den 3o Juni 1822. Redan i hennes första ungdom 

gaf hon tilkänna en egen kallelse för dansen, och föräldrarne sågo 

sig (öranlåtne at understöda och befrämja denna böjelse och til¬ 

läto hennns bildande för theatern. Hon gjorde hastigt stora fram¬ 

steg och förtjuste redan i83y och 184.0 Köpenhamn och Hamburg 

,genom Sylfidens roll i balletten af samma namn. Sistnämnde åi 

Tjugondeförsta Årgången. 
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upträdde hon äfven med en lysande framgång i Päri», hvarest hos 

mot årets slut sjuknade så at man frUgtade för hennes lif. Efter 

återvunnen helsa gjorde hon en resa til Petersburg* skördade nya 

triumfer, men hade äfven der det missöde at insjukna, och tidnin¬ 

garna omnämnde jemväl hennes död. Denna underrättelse var lik¬ 

väl förhastad och hon förtjusar för det närvarande publiken i Mi¬ 

lano såsom ofvanföre är nämndt uti Journal des De'bats för Janu¬ 

ari månad. 

PJ. 14. 
Den ömme ägta mannen, 

och 

Den ömma hustrun. 

Er som en svartsjuk känsla ledt, 

Som hos oss karlar alltid sett, 

At otrohet är hufvud-lasten; 

O qvinnor ! hejden er, jag ber! 

Mitt qvdde skall bevisa er 

A t ni er i er doin förkasten. 

Det är blott mannen, endast han, 

Soin oförändradt älska kan, 

Som är för kärlek skapt och mogen, 

Som är af själ och hjerta trogen. 

£n älskad maka sjuknade; hvaraf? 

Förtalet genast hördes illslugt spörja, 

Gallfeber? — Ingen dåras mer deraf; 

Nej alla qvinnor pjunka, sörja, 

Och krämpor äro allas lott. 

Nog af, hon sjuknade rätt illa. 

Med omsorg tänkte mannen blott 

Få allt som kan den sjukas plågor stilla; 

*) Försök til metrisk öfversättuing af Gellerts: fctr j2rtU(|}C Jföflntl sek 

tit jårtlfc&e gtflu. 
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Försummar ingen stuåd, at sjelf, meil egea hand 

Ge pulver för at lindra feberns brand. 

Bevisar kärleksfullt sin dyrlian 

Och låter be för henne uti Kyrkan, 

Betalar l-ikligt mer än öfligt är; 

Men faran är dock alltid lika när. 

Han våndas, gråter och vill dö med henne. 

»Min ängel, sade hon, ack, skona dig. 

»Jag gerna dör först af oss tvenne 

»Om endast du försäkrar mig, 

»At du ej åter gifter dig.« 

Jag svär, at aldrig någon älskarinna 

Skall plats uti mitt hjerta finna; 

Din skugga skall förfölja mig, 

I hvarje stund, på hvarje stig; 

Jag svär! — Nu dog hon lugnt, lians qvinna. 

... r t .; : •» — .1 ii . ; ’i i \ 

Hvem målar väl det hårda slag 

Som drabbat denna enklings hjerta? 

Det gränslöst kända qval, den smärta 

,iSoin tärde honom natt och dag. 

För trångt hans eget hem blir nu. 

För liten hela vida verlden, 

Han klagar, sörjer ömt sin fru. 

Ser uti mat och dryck blott flärdsn, 

Har ingen ro, är på allt sätt 

Bedröfvad och på lifvet mätt. 

■' i • ’ ’ ■ . i‘ • ; ... 

Einedlertid den dagen redan randas 

Då man den saliga begrafva skall. 

Uti sin bruddrägt svept, hon liksom andas 

Un ängels bild — (men före ängelns fall,) 

Uti pleuröser mannen skrider 

Til kistan fram. — »Hvnd tusan! ropår han, 

»Hvad är det här? — Jag tror, mia sann, 

»At det på sista tiden lider! 

»At svepa lik i brud-costym ? — 

»Ponera jag en dag mig åter gifter, 

»Skall jag då köpa band och plym 

»Och sidensars? — Jo, härliga bodrifter! — «* 



52 

Godt folk! förskonen an bans sorgsna bjerta, 

Gån! hemten hit en annan drägt; 

All sorg blir ju med tiden släckt. 

Med tiden sansar sig hana smärta. 

Den ömma Hustrun. 

Den sägen gammal är, men åldrad, orättvis 

At kärleken hos qvinnan, vanligtvis. 

Ej grnndfast bor i hennes bjerta! 

En forntid säng ur samma ton, 

Af fadren hörde det hans son 

Och gaf åt bilden färger mera bjerta. 

Nej, ägta män! Bort med den tro 

Som stör er sällbet och er ro, 

Det är en digt. — Jag skall berätta 

Med ett exempel, er det rätta. 

Men du som bjöd mig lyran ta, 

O kärlek! 6tärk mig, gif mitt snille 

Din kraft, at kunna föredra 

En sång, hvarmod jag öfvertyga ville, 

Och gif åt mig, i sinom tid 

En hustru lika öm som denna 

Så ljuf, försakande och blid. 

Som den min sång dig nu lär känna. 

Clarina älskade en trogen man. 

En man, som inte bättre önskas kan, 

Hon älskar honom öfver allt i verlden. 

Men om du det i tvifvel drar. 

Så vet at sedan brudstots-färden 

Som Ijoft förenat detta par. 

Knappt än ett år förlidet var.- 

Clarinas hela lif och lycka 

Och fröjd var endast hennes man; 

För honom blott hon sågs sig smycka, 

Hon tyckte, önskade som han, 

Och begge alltid lika tänkte. 

O! ropar du, om ödet mig en sådan hustru skänkte! 
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Ja, do liar rätt, jag aamma önskan har. 

Var endast kärleksfullt hetagen, 

Han sjuknar mannen, — och den dagen 

At henne få, ditt öde åt dig spar. — 

Han sjuknar sa’ jag, sjuknar illa. 

Förgäfves allt at plågan stilla, 

Han ligger mållös uti svett fördränkt 

Och af sin makas tårar jemt bestänkt. 

»Död! ropar hon i böjden af sin smärta, 

»Död! om du har bevekligt hjerta, 

»Kom tag mig hellre än min man !« 

Månn’ Döden också höra kan? 

Ja visst! han hör en röst som om hans bistånd tigger. 

Han kommer frågande: hvem hallar mig? 

»Han, skrek Clarina, utom sig, 

»Han der, som uti sängen ligger! 

Blom sterh an de In 

eller 

Den pröfvade Troheten. 

(Forts, från föreg. N:r.) 

T vå år derefter hade den smekande sommarqvällen förtroligt 

och svärmande utbredt sitt rnånsbensflor öfver nejden kring Boke- 

lund, en skön landtlig egendom i södra delen af Sverige, som från 

urminnes tider tilhört Sparfvenflygtska familjen. Denna egendom 

är isynnerhet märkvärdig för dess antika byggnader, hvarmed den 

ännu prunkar med billigt anspråk på någon lyx, I en ovanligt 

stor, dyster salong äro väggarne til större delen betäckta med fa- 

milje-porträtter från femtonde seklet. 

Just i denna salong, i kretsen af sina värda förfäder, hade då. 

varande ägaren, Öfverstelöjtnanten ro. m. Friherre Sparfvenflygt 

tagit cin plats i en soffa, som genom sin uråldriga form tycktes 

bevittna, at den mer än ett sekel prydt sin plats i fonden af rum¬ 

met. Den gamle krigsmannen var til utseendet sysselsatt med nå¬ 

gra gravyrer, som lågo kringspridda på divanbordet. Men at lians 
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tankar voro uplagna af något vigtigare ämne, röjdes tydligt i hani 

oroligt irrande blick. Tiden hade våldsamt härjad i de fordom så 

sköna, manliga anletsdi agen; det var icke mer den nästan qvinn- 

liga Ijufheten i väsendet, som hade utmärkt honom; et lif af omskif¬ 

ten och krig hade nu förrättat sitt verk;, men den kämpelika ge¬ 

staltens stolta hållning, den varma känslan, som stundom strålade 

ur de mörka ögonen, hvilkos hemlighetsfulla färg niförgäfves skulle 

utfinna, om ni än i årtal blickade i dem, allt hade trotsat denna 

envåldsmagt. — Hans hår och skägg Voio krusiga obli af en guld¬ 

gul färg, och lifvets höstliga stormar hade ické förmått skaka sin 

rimfrost öfver hans hjessa. 

En ung, tjusande qvinnogestalt upfsteg nu från sin plats vid et 

litet sybord i fönstersmygen, sammanvecklade et handarbete och 

ilade med nästan ohöibarä steg öfver golfvet, stadnade vid divan- 

boidet, hvaröfver bon lutade sig för at kyssa beskyddarens hand. 

Hastigt klarnade den mulna pannan, och ömma blickar mötte kär¬ 

leksfullt den hulda gestalten, som närmade sig. 

»Tala öppet och förtroligt, mitt goda barn,»» ljöd en mild röst 

från gynnaren, i det han inneslöt dert Uifga flickans lilla, fina hand 

i sina båda, »du lider och qväljes lika hemligt, som rosenknoppen 

gnages af masken. Ungdomens friska, svallande lif tycks hafva 

flytt från din kind ock dina blickar. Ada!' du söker förgäfves at 

dölja ditt hjertas tilstånd för mig, som skådar i djupet af din rena 

sjal; du älskar, och hvårföre längre tveka at anförtro dig åt den, 

som både bör och vill råda dig?» 

»Nå, välan,» svarade flickan, och lutade sin glödande kind 

mot den deltagandes bröst, »jag älskar; men älskar utan hopp. 

Hen man, hvars bild evigt lefver i min själ, tilhör en rik familj af 

böld.» En ström af tårar qväfde härvid hennes röst. 

»Är du öfvertygad at han älskar dig verkligt?» frågade den 

gamle. 

»Ja, innerligt och uprigtigt,» återtog Ada; »men,» tilläde hon, 

»huru skola hans anförvandter anse en förbindelse med en fattig 

flicka af borgerligt stånd?» , . , 

»Om hans anförvandter, milt goda £>arn,» fortfor den gamle:, 

»hvarom blott din inbillning skapat dig et system, kände rikedo¬ 

men af ditt snille, finheten i ditt omdöme, dessa själens egenska- 
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pefr, som öfverensstämma sa väl med d^n personliga älskvärdheten 

i din yttre gestalt, så anar jag at de skulle finna, det både äre- 

lystOad odh hjeftats Fordringar föranledt denne, deras unge frändes 

va!. Men, Ada, tilläde han, i skämtsam ton, »om du vill smickra 

mig med namn af din Förtrogne, måste du börja med ät säga tnig 

dep der älsklingens nattih, som inkvarterat sig i din själ.rt 

»Förlåt mig, ädle beskyddare!» återtog flickan, detta namn 

måste tiIs vidare förblifva en hemlighet, som icke ens min bigtfa- 

der skulle kunna förmå mig at uptäcka.» 

Och då hon besvarade denna hans fråga* var det med et så 

tjusande småleende, at hon syntes verkligen skön. — Härefter af- 

lägsnade hon sig för at gå til hvila. 

»En hemlighet, förvalad hos en flicka som älskar* åh* den skall 

man nög finna vägen til,» sade baronen för sig sjelf, när Ada lem- 

nat rtimmet; »idet synes,» fortfor han, »at snarare hopp än frug- 

tau danat dessa känslor, och ingifvit henne förmåga at öfverflytla 

den i ord; men likväl, sedan jag fått reda på tråden* skall jag 

nog vid SiXtens ankomst Öfverlemnä åt honom festen af den snärj¬ 

da häifvan at reda. Likheten i ålder lifvar alltid förtroendet.» 

Ada Floretzi var dotter til en fattig guldsmed i Malmö. Hon 

hade tidigt blifvit fader- och moderlös. En skolprest i staden, 

pastor Lenman, i hvarS boning åtta stojande barn Utgjord* den 

betydligaste egendomen, hade, sedan han på en kort tid åtföljt 

båda föräldrarne til grafven, i samråd med sin maka ökat deras 

glada, talrika omgifning med den lilla treåriga, värnlösn Ada. 

Det var et skönt skådespel, at, i kretsen al de nio barnen, 

skåda dessa makar, som ödets stormar förgäfves sökt nedtrycka. 

Många ljufva förhoppningar syntes tiden hafva hegrafvit i de få¬ 

ror, som korsade den medelårige mannens panna; men sann til* 

gifvenhet och osviklig trohet hade ömt vårdat hvartehda blad på 

deras första kärleks friska, oförvisineliga blomma. Lenman var 

sjelf barnens lärare, och i denna älskvärda, fastän obemärkta fa* 

miljekrets hade Ada upväxt och delat allt gemensamt med dem. 

Lenman var af svag kroppsbyggnad, och själens för starka an* 

strängning hade tidigt nött på länkarne af stoftets kedja. Denne 

Tise, gode man föll i blomman af sju ålder. Öfverstelöjtnant Spai f- 

venflygt hade vid samma tid blifvit enkiing; fru Lenraan, som var 
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i någon frändskap med den gamla krigaren, föreslog Ada, at före¬ 

stå hans hus, förslaget blef antaget, och kort derefter hade den 

unga flickan anländt til Eokelund. 

Ada var nitton år; hennes skönhet var icke af det slag som 

blott hvilar på ungdomens friska färg, hon ägde den både i ovan¬ 

lig och fullkomlig grad. Yppiga kastaniebruna lockar utgjorde den 

skönaste contrast mot kindens blomning och hennes snöhvita hals 

och barm. Adas förstånd var rent och bildadt. När hon log, log 

hela det sköna anletet, och när hon var allvarsam, förskönade en 

Jjuf melankoli uttrycket i de stora, bruna ögonen. 

Några dagar efter det föregående samtalet satt öfverstelöjtnan- 

ten i en tät boske ner i trädgården. Morgonen var frisk och skön, 

Juften var ren och göt i den gamla krigarens själ en helsning från 

hans flydda, glada ungdom. Ur en liten skogsdunge på andra si¬ 

dan bäcken, hvilken i ormlika bugter slingrade sin glänsande bana 

genom ängen, frambröt en ögonblicklig sång från några bland lun¬ 

dens ljufva invånare, som skördefolkets sorl icke bortskrämt från 

deras ännu grönskande tilflyktsoi t. Ada hade intagit sin plats vid 

ingången af bosken. På et bord af grå marmor, som tycktes trotsa 

kommande sekler, låg en karta öfver Europa upslagen. ”Der lig¬ 

ger Paris,” mumlade ölverstelöjtnanten, ”och skulle han tagit vägen 

genom Tyskland, så kunde han möjligtvis vara här om en månad; 

men har han åter rest åt England, så inträffar han sannolikt ej 

förr än om två. En vagn rullade i samma ögonblick in på går¬ 

den och passerade förbi den öppna trädgårdsporten. Ada igen¬ 

kände vid första anblicken den resande. 
' • < '■ 1 

»Jag vet icke om jag bedrog mig,» sade hon och sökte dölja 

sin förlägenhet, »men jag tror at kapten redan är här.» — 

»Hvad, är han här,» ropade öfverstelöjtnanten, och uppfor från 

bordet, med mera skyndsamhet än hans gikt och podager eljest 

brukade medgifva; känslan af den glada öfverraskningen hade nu 

helt och hållet sysselsatt hela hans uppmärksamhet, så at han på in¬ 

tet sätt hade ringaste aning om deo rosensky, som i samma ögon¬ 

blick göt sig öfver Adas anletsdrag, icke ens hennes tankspriddhet, 

eller den oroliga längtan, som röjde sig i hennes blickar, och som 

så tydligt skulle tilkännagifvit det drömmande hjertats frånvaio 

hos en qvinna som älskar. 
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Ada hade icke bedragit sig, det var Sixten, som nu nalkades 

de dyra föremålen: far och älskarinna. Han hclsade varmt och 

l> jer ll ig t dem båda; ocli i den sällhetsanande tår, som qvinnan^^,^: 

gjuter för sina ljufva drömmars ideal, och som nu samlade sig^V"" ■■ J 

Adas öga, låg denna öfvei jordiska förtrollningsraagt, som så oem^U V- • -jl 

slåndligt fjetlrar ynglingen vid lians hjertns herrskarinna. Sixten li]{v [ 7. yWj 

erfor detta, och huru skulle han kunna dölja hvad han kände?-' '-, 
TV\V y 

-Men ändå anade den glädjedruckne fadren icke ännu, at et i*-*?*^ 

älskande par stod honom så nära. 

Den låga, som vid första anblicken af Lavinias skönhet ap- 

flammade i den unga hjrltens bröst, och som ur hennes trånande 

blickar hemtat sin näring och styrka, hade, vid utgången af Revins 

trohelsprof, måst taga flykten för den i Sixlens sjäj aldrig hvi- 

fande stoltheten, och de brustna trådarne af det slitna bandet, 

hade glömskan länge sedan kastat i sin korg. 

Kort efter den öfverraskande scenen, hade Sixten besökt sina 

föräldrar på Bokelund, i närheten af Helsingborg, och derifrån 

fortsatt resan til sin chef i Malmö, för at få sin permisson pro- 

longerad til en förnyad uti ikes resa. I Malmö återsåg han den 

sjutton-åri ga Ada, skön och blomstrande i ungdomens fulla glans. 

Tjusningen deraf, förenad med behaget af hennes samtal, måste 

snart öfverslråla hvarje minne af Lavinias skönhet, hvilken ehuru 

felfri, som föi bländande, hvilade dock egentligen på uttryckets ma¬ 

giska tjusningskraft. Hon ägde et barns lekfullhet, med hvilket 

man blott kan jollra; men när Ada talade, var det med sådan 

skicklighet i tanka och uttryck, at man måste beklaga när hennes 

melodiska röst åter tystnade. 

Sixten älskade på nytt; men det var icke nu den ögonblick¬ 

liga låga, som i oerfaret lijerta upflammar vid nyhetens tjusande 

behag. Här var tilfället afgörande, det upkallade hela hans själ, 

at genomforska sitt innersta djup. Förståndet framstod liksom en 

ande på besvärjarens vink, och förenade ärelystnadens stolla for¬ 

dringar med denna flickas förtrollande behag. 

Dagen före sin afresa från Malmö hade den unga hjelten e- 

mottagit Adas första rodnande bekännelse om kärlek, och hans 

svar, at vara henne trogen til lifvets slut. Men deras förening må¬ 

ste lils vidare fötblifva en hemlighet, och först efter Lenmans 
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död, hade denne* eftei lemnad* maka, på Sixtens t i I •* I v r k a n ci hål¬ 

lit Adas förtroende, för at kunna biträda de äbkande. I dennes 

varma lijerta bodde moderskänslan för Ada lika lefvande och huld, 

som för de egna barnen; och hvilken skulle väl med ouplösligare 

band sammanflätas med vår själ, än den som vakat öfver dess för¬ 

sta blommas utvecklande lör solen. 

En månad hade förflutit efter Sixtens ankomst: far och son 

sutto en afton i bosken inbegripne i et schackspel, och Ada steg 

nu upför trappan til trädgårds-salongen, för at der rangera den 

Jandtliga aftonmåltiden. Vid skymten af hennes lätta drägt, som 

böljade för de smekande vindarne, klappade Sixtens hjerta oroligt, 

och et lika glödande purpursken, som solen kastade på molnen i 

vester, göt sig öfver ynglingens kind. 

»>Du är i afton icke vid ditt vanliga jemna lynne, kära Six¬ 

ten,« böljade fadren, detta var för tredje gången du missflytlade 

dig alldeles, och nu då du kunnat göra et så vackert spel. Det 

sista partiet har du helt och hållet förlorat i brist på upmärksam- 

bet. Men lika mycket, vi kunna ju lemna de här leksakerna, til 

en annan gång, och prata litet under tiden. Jag känner at jag har 

myckel osagdt, oaktadt jag nu hela månaden har rådt om dig.» — 

»Ja, så är det,a svarade ynglingen, och mötte förtroligt fa- 

drens frågande blick, npströk med militäriskt coketteri de svarta 

mustacherne och tilläde leende: »äfven jag tycker mig långt ifrån 

icke bafva talat tiI punkt.u 

»Hör på Sixten,cc återtog den gamle, och närmade sig sonen, 

»huru långt har du avancerat med det updrag jag gaf dig angå¬ 

ende vår Adas hemlighetsfulla kärlekshandel? — Gud skall veta,« 

tilläde han, »at det icke är nyfikenhet, som lifvar mitt deltagande 

för den goda varelsen; nej, visst icke; men jag tänkte så der ser 

du, at om vi hade reda på saken, skulle vi möjligtvis kunna gag¬ 

na hennes framtid, Jag tycker bra om flickan, och min faderliga 

rekommendation skall hon kunna påräkna,« — 

»I sanning, min bästa far,a genmälte ynglingen, »värderar jag 

ganska mycket er omtanka för Ada, hvars lycka ligger äfven mig 

på det varmaste om hjertat. Och hvad jag i anledning af det up¬ 

drag ni gifvit mig i afseende på Adus föibindelse, kan säga, är af 

föga betydelse, emedan jag för henne högst obetydligt vidrört detta 
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ämne. Den enda kännedom jag äger om saken är den : at frågan 

blott lärer vara om hennes borgerliga stånd. Och detta är af vigt. 

Ni känner, min bästa far, at våra förfäders fåfänga upreste mellan 

stånden en skiljemur, hög och ^ifvisande, som den rysligaste klip¬ 

pa, vid hvais fot kärlekens sköna myrten måste förtvina, såvida 

den ickc rikligen vattnas med et guldregn. Upplysningen har väl 

i våra tider så vida spridt sig, at en och annan fritänkare i vårt 

stånd mägliit höja sig Öfver fördomens stängsel, men först af ct 

nytt tidehvarf skall denna skiljemur omstörtas, och fördomens 

dimma försvinna, som andedrägten från spegeln.» 

»Apropos om et guldregn,» återtog fadren, och en varm kän¬ 

sla syntes lifsa de vördnadsbjudande dragen: »hvad säger du om 

co tanka, som just nu flög mig genom hufvudet — om jag til ex¬ 

empel skulle för flickans läkning deponera et kapital af omkring 

lo,ooo B:dr, NB. såvida du icke liar härvid något at invända?» — 

Betjentrns ankomst, som anmälte at bordet var serveradt, af- 

bröt samtalet. Sixten tolkade blott sin känsla i det hjerlliga hand¬ 

slag han egnade fadren. 

Den gamla baronens välvilja för Ada tycktes dagligen hafva 

erhållit en betydlig tilväxt, genom den oafbrutna upmärksamhet 

bon egnade åt sitt kall. Flit, ordning och snygghet, dessa qvin- 

nans oundvikliga prydnader, som i alla stånd och kretsar antyda 

en öfverallt vakande husmoders billiga anspråk på den allmänna 

aktningen, kunde icke undfalla den ordningsälskande mannen. Men 

trötts des>a Adas välkända egenskaper, hennes själs fina bildning, 

och dertil den sköna gestaltens blixliande ögon, hvars eldstrålar 

icke borde sakna förmåga at smälta isen kring et femtiårigt hjerla, 

framskymtade dock stundom, äfven under de förtroligaste samtal, 

någonting, som utmärkte mannen, hvilken känner sin börds företräde* 

De båda älskande måste alltså söka at tilsvidare gömma sin 

dyrbara hemlighet i djupet af hjertot, och med tålamod ufbida den 

kommande dagen. Under dessa förhållanden luinno flera månader 

at framflyta, och deras angelägenhet stod ändå på samma punkt, 

som vid Sixtens ankomst til Bokelund. — 

Det var nu i böljan af December. På Torfvalla gästgifvare- 

gård inträffade vid den tiden et par resande, neml. f. d. handlan¬ 

den Revin och brukspatronen Hortell från Köpenhamn. Den först¬ 

nämnde hade efter uptäckten af sin unga, sköna makas, enligt lians 
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öfvertygelse, alliTÖr tidigt antagne tröstegrunder vid mannens för¬ 

menta bortgång, fattat det oåterkalleliga beslutet at lemna henne 

och Stockholm för alltid. Före Revins resa til Säter hade han 

träffat Hortell, som för någon tid vistats i affärer i Stockholm; han 

besökte denne vid sin återkomst, ocli inom fjorton dagar var han¬ 

delsboden inventerad, och kramhandels-rätligheten bortarrenderad. 

Åt sin ungdomsvän doktor Ritsi, gaf han i updrag, at til Lavinia 

öfverskicka et årligt underhåll under mannens frånvaro, och efter 

sålunda afslutade affärer åtföljde han Hortell til Köpenhamn, under 

den blygsamma titeln, dennes bokhållare. 

Den vigilante affärsmannen, åt hvilken han öfverlemnat hela 

sitt förtroende, var en liten undersätsig man, med klumpig näsa af 

högröd glans. Under et par buskiga, grå ögonbryn, framblickade 

de små, djupt liggande, oroliga ögonen, af ljusgrå färg, munnen 

var vid och försedd med tjocka läppar, som böjde sig upåt til et 

beständigt småleende. De få rödagtiga lockar, som ännu höjde sig 

Öfver den flata pannan, voro med omsorg friserade. Hyn var snus- 

färgad, som ägarens rock. 

Ett bord med tvenne cuverer var placeradlgi midteln af del 

rum våra resande innehade, hvarpå de läckraste anrättningm af 

brukspatronens väldiga matsäck voro utbredde. Och när de båda 

reskamraterne häraf hade tilfredsslällt en strykande aptit, utbyttes 

måltiden mot deserten, som bestod af de utsöktaste viner. Desse 

njutne i rikt mått, ålerlifvade del under föregående scen afbrutna 

samtalet. 

»Lyd mitt råd, bror Revin,« började nu Hortell och fyllde 

glasen, »tänk aldrig merjpå den der slinkan; tro mig: det är bara 

för at locka dig tilbaka i nätet, som hon spelar den ångerfullas 

roll, hvarora doktorn i all ärbarhet skrifvil en hel postilla. Se så 

lära bror, töm ditt glas och se inte så der slagen ut. Den gyllne 

frihetens skål, eller om du så behagar: skål för ett nytt enga- 

gement?» — 

»Men profvet var väl dock kanhända för hårdt,« sade Revin, 

»Lavinia ung och oerfaren; jag menar om hon skulle nu, som dok¬ 

torn påstår? . . . 

(Slutet i nästa N:r.) 
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Pl. i5* 

En Javanesisk Dansös 

och 

Drottningen på Sandwichs-ön. 

De nyare Geografer hafva fördelt Jordklotet i fem verldsdelar, 

hvaraf den nyast tilskapade, eller 5:te, har fåll namn af Occanieitj 

hvars läge är emellan Asien, Afrika, södra Amerika och Ishafvet, 

utan at vara i sammanhang med dessa trenne verldsdelar. Oceani- 

en utgöres af en otalig mängd större och smärre öar, kringströdda 

på en vidsträckt hafsyta, hvaraf många hafva en ypperlig vegeta¬ 

tion, andra åter äro mycket ofruktbara, men de flesta försvarade af 

corall-bankar, högst äventyrliga för de sjöfarande. Oceaniens jord¬ 

yta antages til 5uo,ooo qvadralmil nch dess befolkning til öfver 25 

millioner. Dessa öar och ögrupper bilda flrra arkipelager, hvilkas 

upräknande och detaljer skulle föra oss för långt ifrån föiemålet 

för Planchen, som endast har afseende på ön Java och en af Sand- 

wichs-öarna. 

Javanesarnas mest omtyckta förlustelse är den så kallade tan- 

dakj som hörer lil aftonnöje. Vid ljudet af en bullrande musik 

strömmar folket utur sina hus och samlar sig på de publika torgen, 

hvarest de choregrafiska föreställningar skola äga rum, under el i 

hastighet upslaget tält och uplyst af lieifaldiga lampor. IS?äi åskå¬ 

da rne samlat sig framträda dansöserna; deras hår är sammantaget 

och fäsladl öfverst på hufvudet; hals, axlar, bröst och armar äio 

bara och deras klädsel så tunn och luftig, at den för ögat icke döl¬ 

jer någon af deras former. Dessa qvinnfolk, kallade Ronguines, 

pyttja blott el stycke blonnueradt tyg som nästan endast lindas 

ikring kroppen, och cl slags skärp i hvilkas begge ändar dc hålla 

med händerna; de dansa efter musik och accompagnera den med 

deras sång, under det hufvudet, ögonen, händer och fotter samt 

hela kroppen äro uti beständig rörelse. Karlarne, upäggade af des¬ 

sa sireners sång och vällustiga åthäfvor, deltaga stundom uti leken 

och nöjet Och åstadkomma allmän förlustelse på ett eller annat sätt; 

utmattade och trötte diaga de sig tilbaka, sedan de betalt nöjet och 

otufamnal sina dansöser, hvilka t i i höra klassen uf landets Cuitisa- 

ner; ty iulel hederligt Javangsiskt fruntimmer nedlåter sig at dan- 
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sa, icke en gång i enskilta hus eller sällskap. Dessa ftonguines äro 

»åledes mindre väl ansedda fruntimmer och i allmänhet föraktade. 

Et annat slag af dansöier Sro de såkallade Bédoios el ler Sram- 

piSj som Sullan af Djok-Jokarta underhåller för sin räkning, hvilka 

läfla med de Indiska Bayadererna, men tilträdet och åskådandet af 

deras mer regelbundna dans är endast förbehållet åt beherrskaren 

och några mägtiga styresmän. 

Snndwich-öai na, elfva Iil antalet, räknas äfven til Oceanien. 

Den största och betydligaste af dessa öar är Haouai, sora håller 

omkring 83 mil i längden och 66 i bredden med en befolkning af 

83,ooo invånare. — Genom Engelska, Franska och Amerikanska 

missionärer har en vidunderlig blandning af sedvanor och costy- 

mer upkommit ibland infödingarna; mediertid meddela vi på Plan- 

chen bilden af en Drottning sådan hon för nngia år ännu fanns. 

Konst-Notiser. 

Sedan nedanstående artikel stått ot läsa i flera Ut- och inländska 

Tidningar, torde det äfven åligga Red. at icke med tysthet förbigå 

densamma. Ehuru den har en viss anstrykning af mystificatron, 

kan dock någon sanning ligga til grund derföre; ty de första un¬ 

derrättelser om Daguerreotypen voro sannerligen icke mindre otro¬ 

liga. I brist af några mer uplysande detaljer, måste Red, inskränka 

»ig til blotta återproducerandet af Tidningarnas artikel. 

»I Paris lockar för närvarande en berömd porträttmålare den 

eleganta verlden til sig. Denne utmärkte konstnär är likväl icke 

någon menniska, utan en Automat i rik Spansk eostym, och han» 

ägare har gifvit honom namnet Prosopographus. Inom den korta 

tiden af en minut afteknar han porträttet af en person, som »itter 

framför honom, utan at det finnes minsta kommunikåtion mellan 

denna person och automaten; och man kan vara förvissad, at lik¬ 

heten blir til förvåning träffad. Hans konstnärskap hvilar på ma- 

thematiska principer, hvilka skola vara ofelbara. Bilderna — he. 
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ler det — böra icke föiblandas med vanlign silliouelter, och ölvei- 

träffa til och med daguen eotyper, hvilkas förtjenstcr de öga, ulan 

at bafva deras fel. Såsom et verkligt underverk kan det anses, at 

om den person, som skall porträtteras, gör en häftig rörelse och 

derigenom rubbar automatens beräkningar, begynner denna sitt ar¬ 

bete på nytt, sedan han genom ett tecken gifvit sitt missnöje t il- 

känn a. Man finner, al denna konstnär icke är någon vanlig talang 

och hvad som är det besynnerligaste, han lemnnr sina arbeten til 

högst billiga pris.o 

Logogrif. 

Mu, hela är hvad mången har 

Vid allt hvad lian sig företar. 

Och fast man ej vet något skäl, 

Vill intet lyckas honom väl; 

Befordran, spel och frieri. 

Går tvärt emot hans fantasi. — 

Det fyra fötter har at ge. 

Men om man blott begagnar tre. 

Det cn bedröflig prydnad ter 

Som man på många hjessor ser 

Och som man gerna dölja vill, 

Om det på någ>ot sätt står til. 

Med tre det har en motsatt rnagt 

Af hvad jag om mitt hela sagt, 

Och under gynnande gestalt 

Det skänker framgång uti allt: 

Med äreställen, kärlek, guld 
.. 
Ar lyckan ouphörligt huld. 

Med tre det afven ger et hud 

Som är oss anbefaldt af Gud: 

livad träd och gräs och blomman liar 

Om den skall växa och stä qvar; 

Ett vanligt ord man alltid sagt 

Som synonymt til ordet: trakt; 

Om af mitt helas fyra ben 

Wn väljer teå, så får du sen: 
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En sinnrik snk som lärt oss sätt 

At kunna mäta tiden rätt; 

Ett annnt ut af mindre alag; 

Hvad önskligt är på åldrena dag; 

Ett litet ord, beatämdt och kort 

När man vill köra någon bort. 

€f). . . 

Ordet tii Logogrifen i föregående N:r ar Bldsl, hvaraf erhål- 

les: d, bal (punsch eller bicholF) at, ds, bld, sdt, al, tä, sd, bal 

(afrätts-plalsen) stal, std, bas, hut, sid, las, tål, lät. 

Pl. 16. 

Mode-Costymer för Damer. 

F'g< i. Kappa (et slags öfverrock) af gult Cachemir kantad och 

fodrad med blått siden; sidensarsklädning med breda vo¬ 

langer uf spelsar; hvita korl-handskar och skor, 

Fig. 2. Turban kallad Thamar-Turban; Tunique af svart sam¬ 

met öfver en hvit sidensars-underklädning med breda vo¬ 

langer af spetsar; halskrage fBertheJ af spelsar; korta 

handskar ; på ena armen ett och på den andra tvenne 

armband; hvita skor. 

Fig. 3. Bart hår med en blomster guirland och långt hängande 

lockar; tyll-klädning garnerad med tyll, sidensars band 

och blommor; halfhandskar med et armband på hvardera 

armen; hvita skor. 

Fig. 4* Svart sammets-hatt med en paradis-fågel; grisdelin siden¬ 

kappa med garnering och snörmakarearbcte i samma nu- 

ance, och fodrad med rödt tafft; klädning af Pekin ulan 

garnering; gula handskar; grisdelina kängor. 

Fig. 5. Bart hår prydt med en guirlande af gröna blod och ma- 

rabut-fjädrar. 

S> 10 C fc I) 0 \ 111, 1844. 

Tryckt hos Carl Del e en, B. W. O. 
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N:o V. 

MAGASIN 
for 

j&onst, j&pfjeter ocl) ittotier. 

Maj Månad 1844. 

PI. I7. 
Våren; 

Allegorisk tekning af Grandville. 

IVlilda Vår, blomstrande barn af en sträf och stormande far, var 

oss helsad! vid ditl annalkande, vaknar den Jjuft rörda naturen ur 

sin iånga sömn och kastar på oss sina leende blickar. 

Varen oss välkomna, J, upväxande blommor som bilden kro¬ 

nan åt denna förtjusande årstid, ocb du, ljusa Hopp, som är dess 

följeslagare! allt uplifvas, allt blomstrar, allt sjunger; bjertat så väl 

som jorden, och ur denna utgjutelse af alla skapade ting, upstiger 

en tacksam hymn åt den allgode Skaparen. 

Hvilka leende tankebilder, hvilka lyckliga förhoppningar i 

detta enda ord: varen/ det sammanfattar allt hvad menniskan kan 

skönast tanka och drömma: blommor, sång och vällukter; är det 

icke i och för sig sjelf redan poesi? låsen de äldre och nyare skal¬ 

ders digter; deras behagligaste bilder, deras mest intagande meta- 

phorer, det är af våren som de lånat dem. Vårens ljufva flägt an¬ 

das i Bions, Moschus’s, Theokrits och Anacreons sånger; den ge¬ 

nomtränger Virgils mildt angenäma verser; den upfriskar Horatii 

poetiska anda. En nynre tids skalder stå icke i mindre förbindelse 

til våreD, och utan at tala om dem, som uteslutande egnat sig at 

sjunga naturens behag, hafva alla skalder, när de velat måla ung¬ 

domens friskhet och hoppets förväntan, endast i århundraden och 

noder tusen figurliga skapnader återgifvil den eviga jemnförelsen 

med våren. Hur många verser, hur många poetiska utgjutelser äro 

Tjugondeförsta Argången. 
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icke foster af denna årstid när afft tatar om fycka, allt ler emot 

oss! och hur skulle vät menniskan kunna bli en stilla åskådare af 

detta upfriskande i allt som omger henne? 

Ostridigt hafva forntidens skalder gifvit oss de mest poetiska 

målningar om våren. Denna öfverlägsenhet hos de gamle förfat¬ 

tarns i den beskrifvande skaldedigten, förklaras genom tendensen 

af dera9 troslara, som personifierade alfa varelser, alla ideer, erbjöd 

åt inbillningskraften under allegoriens slöja, mer lifliga tallor. 

hedniska rnylhologien 

Hade allt en kropp, et lif, en själ, et anlete. 

Dcrföre återgaf man våren under bilden afen ung, skön flicka, 

stundom en ung man bekransad med blommor , Flora eller Vtr- 

tumnus under hvilkas fjäl blommor utspricka, Den åldrade vintern 

hade flyktat; Zephirus har befriat Najaderna ur deras islupna 

fängsel; blommorna grönska liksom fälten; Dryadernas »öster 

blanda sig med fåglarnas; allt sorlar, så natt som dag; Venus är i 

spetsen för Gracernas och Nyniplicrnas chörer och ger signalen 

til dansen, som Plioebus belyser med sina ljusstrålar. Vid sidan af 

dessa landskap der allt andas, allt uplifvas af dessa allegoriska per¬ 

soners näivaro, f.alfgudar och gudinnor, huru svaga, bleknade ära 

icke de nyare poeters mest sinnrika beskrifnrngar öfver våren. 

Men hvad gör det til saken, at den poetiska hänryckningen 

saknar dessa figurligheter? har, våren der före mindre nyhetens be¬ 

hag? det skådespel den visar oss, har den för våra ögon icke all¬ 

tid samma tjusningskraft? ära vr kallare, och känner icke hjertat 

samma Ijufva och välgörande intryck och rörelse? orden, ja sjelfva 

språkets poesi är förgänglig, men hvad som är oforgangligt, är 

denna evrnnerliga skönhet som bär prägeln af Guds verk, denna 

jemväl evigt varande förmåga Han gaf oss, at upfatta ocb njuta 

deraf. 

Vid våren äro alfa ungdomens idéer beständigt fastade; han 

är årets morgon, som sommarn är dess middag, hösten dess afton 

och vintern dess natt. — Den unge mannen räknar sina år efter 

antalet af vårar, och gubben efter antalet af öfverlefvade vintrar. 

— Våren är årstiden för löften och förhoppningar: det är den mest 

behagliga tidsrymd under heta vårt lif; man njuter icke blott, man 

ör lyckligare, man hoppas. Njutningen är långt under hoppet, e- 

medan den alttid är ofullkomlig, inskränkt; hoppet bar inga grän- 
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aer. Derföre hade också de gamle i deras sinnrika bild af Elyseiska 

fälten, skänkt åt desamma en evig vår, och efter deras tankar, var 

det äfven under denna årstid som verlden danades. — — 

Men våra läsare äro tiläventyrs redan ledsne vid denna hög¬ 

tidliga ton, denna pathos som genomgår vår prosaiska låfsång öf- 

ver våren? de önska hellre at blifva upstärnda til glädje och nöje, 

när allting ler i naturens blomstermånad? Vi beklaga at vår Sång¬ 

mö känner sig oförmögen, at i en splitter ny sång öfver våren 

kunna tilfredsställa deras begäran. Dessutom är Stockholms-våren 

något helt annat än poeternas landtliga vår, hvilket Fru Lenn- 

gren redan på sin tid, så lyckligt och träffande bevisat genom des¬ 

sa stancer; 

Jag ser väl inga trän i knopp. 

Jag ingen fjäril ser och hör väl ingen lärka: 

dlcn, sälla vår! jag kan din ankomst deraf märka, 

At gikten flyger i min kropp 

Och mina fotter hörja värka. 

Ditt Ijufva antag röjs af tecken utan tal. 

Af snufvans gångbarhet, af febrarne och flussen; 

Af vandrarns bryderi på gatan i sitt val 

Emellan högarne och pussen.- 

Men vi hade, så när, nästan helt och hållet glömt bort Grand* 

villes tekning öfver våren, som har en så modern charakter och 

en så egen originalitet, at den icke kan jerunföras med antiken. 

Han tyckes också just haft til syfte, at åsidosätla alla klassiska re¬ 

miniscenser, at hvarken återge Grekernes eller Romarnes föreställ¬ 

ningssätt af våren, han ville tala til et Jefvande slägte et lefvande 

språk, och han har, i vår tanke, lyckats i denna composition med 

sitt vanliga raska maner och öfverlägsna tekningsförmåga. 

Min Republik. 

Efler Ma Républitjue af Béranger, 

En Republik mig nu behagar, 

Sen jag så många Kungar sett; 

At bygga den och stifta lagar, 

Derpå jag skärper allt mitt vett. 



Der handlas endast om at dricka. 

Der dömes, blott på raljeri. 

Dess omfång är et bord för bricka. 

Dess tänkespråk: Var glad ocb fri! 

Nå vänner, låt champagnen fradgas. 

Senaten samlar sig i dag. 

Til grundlag först allvarligt stadgas 

Förbud inot ledsnans obehag. 

Dock nej! iden är skef och löjlig: 

Förbudssystemer hata vi. 

ilos oss blir ledsnad aldrig möjlig; 

Den lcfver gladt, som Icfver fri. 

Man här på rangens trapp ej klättrar 

Allt sällskap jemlikhet begär. 

Vårt samtal trycks af inga fjettrar, 

Vår press af ingen HofKansler. 

En hvar får gudligt böja hjessan 

För bilden af sin fantasi. 

Och höra Luther eller incssan 

Det heter alltid: man är fri. 

Här ses ej fåfängt prål som kittlar. 

Af Riddarhus ej minsta rest. 

TIelt tyst med anor, pass för titlar. 

Ej ens åt den som dricker mest; 

Om någon, skäligt, skulle skyllas 

För plan at vilja Konung bli — 

Må denne Ccsar dugtigt fyllas, 

Öch Staten evigt vara fri. 

Och nu en skål: må stadigt rotas 

Vårt fria, lyckliga förbund! 

Men ack! det fromma folket hotas 

Med anfall från sin första stund. 

Det är Charlotte som conspirerar ; 

I Gracers händer falla vi. 

Charlotte är skön, Charlotte regerar, 

Och ingen älskar lefvu fri. 

licnrmer. 
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Pl. 18. 
a. De fyra förgylda bronzehästarne i Venedig. 

b. Konung Salomon och Marcolphus: 

lj tom den märkvärdighet som är fästad vid dessa hästar såsom et 

forn-Grekiskt konstverk, torde det dock synnerligen förtjena en 

allmännare upmärksemhet, ganska egen i sitt slag, at dessa tunga, 

JiflÖsa djur gjort lierfaldiga resor och vistats i åtskilliga länder. Ef¬ 

ter all sannolikhet modellerade och gjutne i Grekeland på ChioSj 

blefvo de förde til Constantinopel; derifrån til Venedig; från Ve¬ 

nedig til Paris och derifrån åter tilbaka til Venedig, hvaresl de 

för det närvarande finnas på portalen til S:t Marcus’ kyrkan. De¬ 

ras historie är i korthet följande: 

När Fransmännen och Venetianerne bemägtigade sig Constan¬ 

tinopel år 1204, funno de derstädes de sista lemningarne af Itali¬ 

ens och synnerligen grekiska konst-alster, som ännu Llifvit sko¬ 

nade både ifrån barbarernas och eldsvådornas härjningar, hvilka 

sednare redan då inträffade så tätt efter hvarandra som ännu i 

våra dagar uti Turkarnas hufvudstad. Latinerne, lika okunnige som 

begärlige efter vinst, sönderslogo ocli sålde efter vigt bronze-staty* 

erna och metall-charerna , som öfverallt prydde de offentliga torgen, 

och förstörelse-andan hejdades icke förr än segervinnarne hade delt 

bytet sig emellan. — Dessa fyra hästar hade i anseende til stället 

der de voro upställde, nemligen öfverst inom staketet af Hippodro- 

raen, *) blifvit förskonade ifrån eldsvådorna, äfven som de lyckligen 

undsluppit Balbarernas förstörelselust, hvadan de föllo på Venetia- 

nernes lott och året derpå genom Police-Uppsy ningsmannen (Po- 

dettat) Marino Zcno transporterades til Venedig. Under sjötrans¬ 

porten hände at el bakben utaf en af hästarna blef afbrutet, och 

befälliafvaren på fregatten, Dominicus Moresinij begärde och erhöll 

tilstånd at för »ig behålla det afbrutna benet. Detta hästben, stäldt 

på en fotställning förvarades en tid bortåt i en enskilt mans luis, 

men blef sedermera upstäldt vid et gathörn. — Häslarne hade med¬ 

ierlid blifvit förvarade i Ai senalen i Venedig, der de i många år 

') llippndrntn bullade* ho* de gamla cn rid- eller rånnarbana och 

härleder sitt nauui fråu grekiskan: hippos, en häst och Uronios, lopp. 
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blefvo vårdslösade och förglömde, tils någre Ambassadörer Urån 

Florens hade gjort Venetianerne upmäiksamme på det stora värde 

de ägde, hVårföre det beslöts, at de skulle flyttas ifrån deras ställe^ 

der de i alla fall voro ganska litet fredade för åverkan, emedan 

man nästan dagligen lossade några bitar af den guldplåt hvarmed 

de voro belagda. De blefvo nu upställde ofvanpå stora porten til 

Sanet Marcus' Kyrkan, sedan likväl det ena felande benet b I i f v i t 

ersatt genom et annat af en mycket underlägsen Konstnär. Man 

känner icke när denna flyttning ägt rum; det är först mot slutet af 

femtonde århundradet som de Venetianska krönikor nämna något 

om dem, och af författare var Petrarca den förste som talat til 

deras beröm, hvilket skedde uti et bref af i364, som sedermera 

nästan allmänt bl if vi t åberopadt och återuprepadt. År 1798, efter 

Fransmännens Ivsande segrar uti Italien, togo segervinnarne hä» 

starne och förde dem til Paris, hvarest de, hvar för sig, upställdes 

på särskilta fotställningar, men slutligen spändes framför bronze- 

charen som jemte dem prydde triumf-hågen på Carussel-platsen 

framför Tuileries. Efter Bonapartes fall och i kraft af freds» 

föidraget 1815, måste de återlemnas til Venetianerne och finnas nu 

åter i Venedig upställda på sin förra plats. — Deras värde såsom 

et fullkomligt konstverk, har i sednare tider blifvit bestridt, men 

de bibehålla dock alltid sin stora märkvärdighet såsom foster al en 

länge sedan förfluten tid, emedan man nästan med full visshet kän¬ 

ner at de redan funnos i förra hälften af femte århundradet, och 

*n gammal författare, som skrifvit om antiqviteierne i Constanti- 

nopel (Byzans'), hvståmdt yttrar sig sålunda; »de fyra förgylda hä» 

starne på Hippodromen hafva blifvit förde ifrån Cliios til Conslan- 

tinopel under Theodosius den yngre;*» och denne dog 45o, 

b. Konung Salomon och Marcolphus. 

Efter et manuscript fr an i5:de århundradet, 

På femtonde århudradet utkom en samling af Dialoger som 

föregåfvos vara hållne mellan Konung Salomon och Marcolphus. 

Författaren antar at denna Konung, känd för sin vishet, en dag 

sittande på sin thron såg Marcolphus vid sina fotter. Denna, til- 
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lägger han, var af liter» vänskaplig växt och af et slätt utseende. 

Han hade et tjockt hufvud, ansigtet fullt med rynkor, stora ögon, 

långa öion, hängande läppar, getraggsskägg, grofva händer, krokiga 

fingrar,en spetsig näsa, ben som en Elefant, håret okammndt; 

hans klädsel, äfven så främmande som hons person, bestod i det 

hela af en kort Tunika, snuskig och nedfläckad. Vid han9 åsyn 

frågade Konungen: »Hvem är du?» — Säg mig först nf hvilken 

slägt du härstammar, svarade Marcolphus, och jag skall sedan sä¬ 

ga dig af hvilken slägt jag är.» — ”lag härstammar ifrån en af 

Juda Tolf stammar: af Juda föddes Phar <Stc. &c. min far var Da¬ 

vid och jag är Konung Salomon.» — Och jag, jag härstammar i- 

frnn en af de tolf stammar Bonde: af bonde föddes bondlurk ; af 

bondlurk, bondaktig &c« &c. *) min far var den ädle Marquel och 

jag är token Marcolphus. — Du tycks mig vara en slipad sälle; 

men må gjordt, låt oss samtala. Om du svarar tilbörligt på mina 

frågor, skall jag Kungligt behandla dig; du skall beständigt blifva 

när mig, och du skall bli hedrad öfver hela mitt rike. 

Derefter begynte samtalet emellan dessa tvenne öfver en mängd 

olika ämnen: öfver mannen, qvinnan, barn, vänner, verlden, na¬ 

turen, träden, örterna, vinet, medicinen &c. &c. Token är på intet 

*ält svarslös, Hans yttanden äro luttrade och lekande: alltid fria 

och dristiga^ stundom näsviso och plumpa. Salomon fortsatte detta 

frågvisa samtal, tils ändtligen upretad genom tokens oförsynta skam¬ 

lösa djerfhet, han för alltid förvisade honom ifrån sin åsyn, Mar¬ 

colphus utropade, under det han aflägsnade sig: »lögnen som smick¬ 

rar, behagar Konungarne; sanningeo som uplyser, misshagar, och 

•årar äfven den visaste.» 

Den nederst på Planchen lemnade teckningen af Konung 

Salomon ock Marcolphus bära jeroväl prägeln af femtonde århund¬ 

radets Konstsinne. 

) I franska originalet heter Jets Et raof je sola issu de I’une des 

donzo fa mil let dc Rustre: de Rastre naquit Rustaud; de Rustant, 

Rustique &c. 
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Blomsterhandeln 

eller 

Den prof vad e Troheten. 
(Slut fr- föreg. N:r.) 

»Omöjligt, alldeles omöjligt,u afbröt honom Hortell, »nej, det 

duger icke, jag ger mig fan på, at hon skulle inom årets utgång 

spela dig samma streck. Ett glas til, kära bror, och låt mig pla¬ 

nera för dig. Hör på mitt projekt. Här i grannskapet lär vara en 

flicka, som för närvarande är hushållerska, eller hur man behagar 

benämna henne, hos din rika svåger på Bokelund; gubben lär haf- 

va yttrat, efter hvad fru Fladderhjerta talade om för någon tid 

sedan i Köpenhamn, at han tänker gifva henne en hederlig utstyr¬ 

sel när hon en gång skall träda i ägta ståndet; och flickan skali 

på köpet vara en satans duglig sötunge; om hon icke är så rasande 

skär i hyn, som din f. d. hustru, så vore det i alla fall just et 

parti för dig. Det säges at unga herrns hjerta skall stå i full låga 

för henne; men så länge far lefver, blir det ingenting af den saken, 

jag tror mig känna den skånska adeln, hi hi hi. — 1000 R:dr åt 

mig, bror Revin, och jag utför förslaget. Vi resa i afton til Bo¬ 

kelund; om jag mins rätt skall det ligga någonstädes här i grann¬ 

skapet. Du ger visiten namn af en upmärksamhet åt din gamla 

svåger, och i händelse flickan behagar dig, och det går som jag 

hoppas, så får Consistorium befria dig från Lavinia; i motsatt fal|, 

fortsättes ditt förhållande till henne på lika sätt som hittils, och 

vi återvända i morgon direkte til Köpenhamn. Revin skakade ne¬ 

kande på hufvudet. »Drag likväl allvarsamt i betänkande: skill¬ 

naden mellan en rik flicka, och — en otrogen hustru- 

utan mynt. Förgäfves sökte Revin at göra någon invändning, Hor¬ 

tell kunde icke öfvertalas at afstå från förslaget, och klockan tr« 

på eftermiddagen sutto våra resande i räcken. 

»Huru dags menar du vi kunna i aflon vara på Bokelund?» 

frågade Hortell skjutsbonden. 

»Om vi toje vajen öfver sjön, så ha vi e mil te Krabbelund, 

sem lyr unner harregåln, å derifrå 9 bara halfva mila fram,a sva¬ 

rade denne. 

”Kör,” ropade Hortell. Hästarne frustade, piskan klatschadc 

och räcken for af. 
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Et nyligen börjadt lindrigt snöfall förbyttes småningom tit et 

förfärligt yrväder, som i förening med den tillagande skymningen 

gjorde de eljest utstakade väg arne öfver sjön alldeles osynlige inna n 

våra resande hunnit öfver hälften af sjöresan. Skjutsbonden fann 

snarl at han förvillat sig; men säker om sin kännedom af väder* 

strecken, förteg han sitt- misstag och fortsatte farten åt nordväst, 

deråt han bestämdt trodde sig hafva Krabbelund. Ändteligen efter 

tve fulla timmars förlopp, uptäckte et svagt ljussken, at man up- 

bunnit stranden. Piskan klatschade ännu en gång, och räcken stod 

vid trappan; nere vid trappan af Lerhälla prestgård, der en ung 

bondflicka, i sin vackra skånska drägt vid bjellrornas klingande 

ljud, skyndade at med ljus i handen ledsaga de nykomna gästerna. 

Hortell brummade mot skjutsbonden öfver hans oförlåtliga förvil¬ 

lelse; men det kunde nu icke hjelpas, och man måste finna sig i 

sitt öde. 

Kyrkoherden Testler, som nu välkomnade sina oförmodade gä¬ 

ster, hade våren förut lilträdt det regala pastoratet, och för tre 

månader sedan hemfört sin unga brud från hufvudstaden. 

Denne Testler var en hög, manlig gestalt, hvars sköna profil 

röjde den mest regelbundna och behagfulla symmetri; hans min 

och hållning var sublim, och hans öppna mörkblå ögon hvilade 

med stolt tilfiedsslällelse på den maka han valt. 

Denna var en ung, liflig varelse. Det ljusbruna, rika håret, 

föll i naturliga lockar öfver en skönt hvälfd panna, och glädjen 

tycktes gifva en rikare rodnad åt dess kind, och en drottnings 

hållning åt hennes ädla, fylliga gestalt. 

Sedan våra resande hade uttömt hela sitt förråd af ursäkter 

öfver det opåräknade besöket i prestgården, och härom sagt allt 

hvad man i hast kunde hitta på at säga om et yrväder och en 

dum skjutsbonde, och dertil njutit några förfriskningar, och sedan, 

som man brukar säga: slagit sig i ro vid eldbrasan, frågade kyr¬ 

koherden huru länge Revin vistats i Köpenhamn. 

»Det var två år i medlet af Augusti sedan jag lemnade Stock¬ 

holm,» svarade denne bugande. 

»Förmodligen samma Revin, som för sex år sedan började tn 

diversehandel i hörnet af en gränd vid Göthgatan, så vida jag icke 

bedrar mig,» tilläde kyrkoherden under det han skarpt fixerade 

mannen. 



74 

»Ganska iigtigt,<< nickade Revin. 

»Och jag,« fortfor Testler, »var då pastors-adjunkt hos lyrko- 

herden i församlingen, nemligen Maria. Min nuvarande hustru, 

dotter til assesor Felixson, var då snart sagdt blott et barn, men 

hade redan ingått en varm vänskaps-förbindelse med den, för sin 

ovanliga skönhet, så allmänt beundrade Lavinia, som sedan blef er 

maka. Likheten i tankar och åsigter jemnade den ringa skillna¬ 

den i deras ålder, och gaf ål detta vänskapsförbund en helgd, som 

jag hoppas skall fortfara til lifvets slut.« 

»Jag vill påminna mig, at det var så,« tilläde Revin med syn¬ 

bar förlägenhet. 

Den unga, sköna Lavinia, återtog Testler, hade blifvit upfo- 

strad i enslighetens stilla sköté, fullkomligt okunnig om mensko- 

hjertats beskalFenhet och känslornas kraft , om hvilkos tilvaro den¬ 

na oerfarna aldrig drömt, så länge de slumrade i små dunkla göm¬ 

mor, och i detta själens omyndiga tifstånd, medan hon ansåg sin 

rena taeksamhetskänsla för kärlek, hade hon blifvit er maka; men 

en hittils okänd låga hade omsider upflammat i det unga, oerfar¬ 

na hjertat. Ni hade sjelf ingifvit henne den falska öfvertygelscn 

at hon var fri, nar hon lydde känslans oemotståndliga röst; men 

då förhtnget föll och förtrollningen var borta, kände hon djupt följ¬ 

den af en lättsinnig handling, bittra tårar öfver ett ögonblicks 

förvillelse hade bordt verka til hugsvalelse för det lidande hjer- 

tat, deremot blefvo hennes böner om ert förbarmande förgäfves, 

ni sköt den ångerfulla med köld ifrån er , och lemnade henne åt 

förtviflan; men Han som skapade oss i kärlek, — Han skall döm- 

ma i barmhertighet». — — 

Revin söndertryckte en lår i sitt öga, och efter en paus fortfor 

Kyrkoherden: »Jag bör icke betvifla, at äfven ni lidit mycket 

under dessa tvenne åren; men hvilket lidande skulle kunna jemfö- 

ras med det som Lavinia uthärdat? — kort efter hennes återkomst 

til det ödsliga hem, som ni beredt henne efter det alUyvärda 

prof, hvilket afgrtindsandarne måtte hafva ingifvit er, blef jag å 

tjenstens vägnar kallad til henne9 döende mor, som kämpade med 

förtviflan och de våldsammaste plågor. Lavinia hade kastat sig 

på knä vid sjuksängen, er lilla son satt ensam i en vrå af rum¬ 

met, och ropade gråtande på pappa. Denna åsyn var förfärlig. 

Jag var af min Elfrida underättad om allt, äfven at ni redan lemnat 



75 

Stockholm. Det år vid sådana tillfällen som läi aren förer den him- 

melske Fadrens talan, för at uprätta den nedslagne, förkrossade 

andan. Jag lemnade denna sorgliga boning, och min plfrida de¬ 

lade troget sjukvården. Tvenne dagar der efter återvände jag, och 

vid första anblicken af den sjuka, såg jag tydligt, at lidandet der 

snart hunnit sin gräns. Hennes läppar, hvarpå döden redan tryckt 

sin stämpel, rördes ännu sagta, såsom hade en varm bön vidrört 

dem med sin vinge; men snart hade andan flytt, och lugnet för 

alltid aflöst förskräckelsen, tviflet och det religö»a svärmeriet under 

kampen mellan det närvarande och tillkommande. Nu vände jag 

mig til Lavinia; förtviflan, den rysligaste af alla känslor, hade 

ined sin hela vildhet bemägtigat sig hennes själ; jag upmanade hen¬ 

ne, at med full innerlighet omfatta reiigonens hopp, och tänka 

sig djupt i dess fyllnad. De båda vännerna och jag tillbringade 

natten gemensamt, att vaka hos den döda, och följande morgon 

åtföljde jag dem, med er lilla 6on i min famn, til assessor Felix- 

sons hus. Här eihöli Lavinia icke allenast et hera, utan äfven all 

den 11 öst och deltagande, sorn känslofulla hjertan kunna skänka. 

Några månader efter modrens likbegängelse, sjuknade hennes barn; 

allt livad läkarekonsten och den ömmaste vård kunde erbjuda, an¬ 

vändes förgälves. Blott några få dagars strid — och han var icke 

mer. Ack huru jagas icke menniskan nf Ödets stormar, icke genom 

en enda sorg, utan genom tusen bekymmer! vi må än gäcka en 

svärm af vara förföljare, så uppträda dock nya i dess ställe, och 

offret undsiipper först i dödeo.» —_ 

Revin var krossad och stum. De stora tårar, som atlöste hvar- 

andra pa en kort stund, voro länge det enda uttryck af hans qval. 

Ändleligen fick hans känsla et annat språk. »Åck Lavinia, min 

maka» suckade han och vred sina händer, min enda, min tilbedda, 

hvar finnes du! att jag må uppsöka dig, för at tigga om din för¬ 

låtelse»? — — 

»Har min Alfred! snyftade den unga, förbleknade <qvinnan,och 

störtade i hans öppnade famn. 

Fru Testler hade med Lavina stadnat i et närbeläget rum, för 

at der afvakta utgången af den skildring, som den unga prestman- 

nen började; men med möda kunde hon qvarhålja vänninan til* 

TestJer hunnit slutet of berättelsen. Ogh då, oär Revin närande 
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Lavinias namn, voro alla forsok fruktlösa, at fördröja återseendets 

och försoningens länge efterlängtade minut. 

Revin tryckte åter til sitt bröst en älskad maka, som med öm¬ 

het slingrade sina armar om hans hals. Och i denna, som i alla 

andra tider, var den sanna glädjen, liksom den sanna smärtan, stum. 

»Och du Alfrid! du älskar mig ännu,» hviskade Lavinia,som först 

afbröt tystnaden, »jag skall då ännu en gång blifva lycklig. Och 

nu min Alfrid, sedan hoppet så länge flyktat, blifver troheten dub¬ 

belt helig». — 

»Och jag, älskade Lavinia, jag svär at til iifvets slut vara 

dig trogen», försäkrade den åter lycklige mannen. 

»Amen,» utropade den unge, känslofuile prestmannen, och 

slöt de båda makarna i sin famn. 

»Utesluten icke mig från Lavinia,» sade Elfrida och utsträckte 

leende sina armar, »det var jag somså troget delade hennes sorg; 

ack låt mig nu också dela hennes glädje.» — 

Hittils hade Hortell varit en tyst åskådare til livad som fö¬ 

regick. Nu stod han up , torkade svettdropparna från pannan och 

under et sarkastiskt småleende, »jag gratulerar til god fortsätt¬ 

ning,» derefter bugade han sig för at lemna sällskapet. Hvarken 

yrvädret eller prestfolkets gästfria offert af nattqvarter, kunde för¬ 

må honom, at längre qvardröja. Och vid afskedet hviskade han 

til Revin sin önskan, at med honom få uppgöra affärerna vid et 

lägligare tillfälle. Derefter åtföljde han skjutsbonden som nu lofva- 

de , at til nästa gästgifvaregård troget följa landsvägen. 

Följande morgon när det lilla sällskapet var församladt vid 

frukosttimmen, stod en oväntad gäst midt ibland dem, nernligen: 

friherre Sixten Sparfvenflygt. Det olika uttryck, som tecknade 

sig i de närvarandes anletsdrag, antydde fordna minnen från den 

obehagliga scen, hvilken man nu trodde sig hnfva lemnat åt glöm¬ 

ska. Sixten stadoade en stund, på det högsta öfverrasknd vid det 

oväntade mötet; men snart upklarnade åter hans blick, och sjelf- 

•tändighelens majestät thronade på den sköna pannan, hvilket är 

det mest charakteristika känneteknet af själens herravälde. 

Anledningen til det friberrliga besöket i prestgården var, at 

från predikstolen låta kungöra sin förening med Ada Florentzi, 

och nu syntes den förlägenhet som vid Sixtens ankomst röjde sig 
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hos de båda mäkarne, snarl utbytt mot fred och försonlighet, som 

nu strålade ur hvarje blick. Lavinias täcka gestalt hade förlorat 

mycket af sin ungdomlighet och friaaihcur. Hennes gång fastän lätt, 

var mattare, och i midteln af den sköna, mjella kinden, brann en 

djup klar fläck af hektisk rodnad, som ett olycksbådande tecken. — 

Sixten förkortade besöket så snart som möjligt; och föregaf 

såsom anledning här til sin fars opasslighel. 

Den gamle Öfverstlöjtnanten hade blifvit erinrad om lifvets 

ovaragtighet, genom et , tvenne gånger förnyadt nerfslag i ena 

sidon, och hans tankar sväfvade redan på andra sidan tidens gräns. 

Han fattade under et förtroligt samtal Sixtens hand, och yttrade 

i en mild ton: »Medan jag ännu går och väntar på upbrott, så, min 

son låt oss använda dessa, kanske få återstående stunder, til deras 

rätta bruk. Kärleken til våra likar är bättre än ärelystnad. Jag 

lem nar en icke obelydlig förmögenhet, som ensamt skulle tilfalla 

dig; men tror mig alltså icke din rätt förnärmad, om jag, som för¬ 

ut är nämndt, deponerar ett kapital af 10,000 R:dr för den värn¬ 

lösa Adas framtid. Icke derföre at jag äger någon misstro til |dig; 

men vi känna icke tid och stund, skulle ordningen snart komma 

til dig, at kommenderas til hemlandet, så skulle troligast ändamålet 

ined min välmening gå förlorad, om vi icke nu på den slnnd vi 

aga, uppsätta denna min yttersta vilja på papperet.» 

Ada lutade sig ner öfver den gamles vissnade hand, och be¬ 

täckte den gråtande med sina varma kyssar. 

IVu uthärdade den saliga känslan icke längre, Sixten kunde 

icke dölja den, hittils med så mycken omsorg förvarade hemlig¬ 

het, han kastade sig tillika med Ada i fadersfamnen, ocb bad om 

tilgift och välsignelse. 

»Du har valt den rätta stunden til försoning, min son,» ytt¬ 

rade den gamle under et mildt småleende, »ty med varnings or¬ 

den i handen, och afskedet på läpparna bannas man icke.» Och 

nu Jade han den friska handen på de knäböjandes hufvud, och 

nedkallade öfver dem himmeiens rika välsignelse. 

Af Författarinnan til Porträttet. 
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Hopp, Vänskap och Kärlek 

efter tyska originalet: 

öreuiifcfcjxifr unb SieBc. *) 
A/ied musik-planche. 

Finns Hoppet ej till. 

Jag lefva ej vill: 

Het sviker ej alltid på jorden. 

Att skingra bekymmer dess stjerna förmår, 

Den leder oss huld ibland rosor och står 

Vid grafven en fridsängel vorden. 

Finns hoppet ej till. 

Jag lefva ej vill. 

Finns Vänskap ej till. 

Jag lefva ej vill: 

Mitt glas jag ined vännen vill dela; 

Men delar ock trofast hans sorg och hans rjval. 

Jag sätter mig yr till de glädtigas tal: 

Fj mullvaden ensam vill krälat 

Finns Vänskap ej till, 

Jag lefva ej vill. 

Finas Kärlek ej till. 

Jag lefva ej vill: 

Då vore ju lifvet en plåga. 

Ty fattig på sällhet är den som ej slöt 

Mot hjerta sitt hjerta, som oklok ej njöt 

Af kärleks allvärmande låga. 

Finns kärlek ej till, 

Jag lefva ej vilt. 

C. V. F. 

') Benäget meddeladt af Tyske Språkläraren Hr J. P. Muller, som 

fortfar at meddela grundlig och graminatikalisk undervisning uti 

Tyska språkets talande, declauierande och skrifvande, åt Herrar 
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SBemt Jpoffnung niifyt rodt’f, 

3dj fette nidjt mefjr: 

öft tdufrfjc fie unö, aber nitfif immcr, 

0ie madjet Dag ©orgen unb Äummec entffiehn, 

Gie fu[>ret unö Tfabe, tro Stumen unö tfufjn, 

Serfäfjt tiö juin ©rate unö nimmer. 

2Senn ^pffnung nidjt roar', 

^dj fette nic^t meljr. J 

23enn grcunbfdjaft nidjt roar' 

3<f> fette nidjt mefjr: 

TBer fatt fidj rooF>[ einfam teim 225eine? 

©ern ftimm’ idj in !f)fagen öer Sraurigen em, 

3I?ag gern mit frpfjfidjen DTtenfdjen niicfj freuti; 

Set DITnufrourf (ett feftfi nidjt affeine! 

23enn greunbfdjaft nicfjt roät' 

3d> fetre nidjt mefjr. 

2öenn Ciete nidjt roar’ 

fetfe nidjt mefjr: 

Sann roår’ um ntidj 2ffTeö fp Irfite. 

2fdj, armer afö arm iff roer niemafö gefietrf 

2i3o ift roofjf ein ©föd? bag mefjr greunben unö giett 

2ffö bu — 2XfIe&cgfudBcrin — £iete ? 

ISenn 2iete nidjt roår’ 

3dj fette nidjt meljr. 

Oidet til Logogrifen i föregåetide IV:o är Olur, hvarafman får: 
o i • . f ; . ; ' • • * ‘ 

tur (löshår), tur (framgång), tro, rot, ort, ur, tu, ro, ut. 

och Damer, hemma och borta i staden och pålandet, åfven i lands¬ 

orten i Sverige eller i Finland nnder ferierna här i hufvudstaden. 

Hans adress är: til f. d. Grosshandlaren i Trondhjem, Tysk Språk¬ 

lärare och Translator Johan Petter Muller, Stockholm, Bryggare- 

gränd N:o 10. ’ s : ' 
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Pl. 20. 
Mode-Costymer för Damer och Herrar. 

Fig. i. Brud-Costym. Bart hår med hvita törnroser; hvit siden- 

sarsklädning, utan garnering, med trånga lång-ärmar; en 

kort Tunique af spetsar samt en långt hängande slöja af 

spetsar; hvita handskar och skor. 

Fig. 2. Herms Costym. Hvit halsduk och skjortan med krås (det 

sednäre är stundom af spetsar); svart frack med låg krage 

och breda slag; hvit broderad sidensars-vest, utan krage; 

svarta åtsittande pantalonger; hvita strumpor til skor. 

Fig. 3. Bart hår prydt med perlor och yfvigt hängande lockar. 

Fig. 4. Bart hår med en fläta, prydt med blommor och plymer; 

hvit crepe-klädning, trånga korta ärmar, hvilka, lika som 

lifvet, omkring halsen äro garnerade med perlor. Denna 

klädsel utgöres af tvenne delar, hvaraf den öfversta räcker 

til knäen och är vid begge sidor öppen, men sammanhålles 

liksom igensnörd i kors af perlor; den undre klädningen 

är i samma nuance af samma tyg, utan annan garnering 

än en större perirad som sitter vid pass en half aln of- 

vanför skoningen; hvita kort-handskar och skor. 

Fig. 5. Turban-lik hufvudbonad af hvitt kasimir med guldperlor; 

grön brocherad sidentygs-klädning, nederst upfästad med 

blombuketter, ofvanpå en underkjortel af gris de lin si¬ 

den; korta trånga ärmar; hvita korthandskar och trenne 

armband på ena armen; hvita skor. 

Fig. 6. Tyll-mössa prydd med band-öglor. 

Fig. 7 & 8. Olika former på Herrarnes hattar. 

1844. 

Tryckt hos Carl Deleen, R. W. O. 
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Pl. 21 Ö* 22. 

Hugkomsb af den JQV.de Carl. 

Oen lithografiska pressen har varit ganska productif at lemna 

allmänheten tekningar, som stå i sammanhang med den sednare 

tildragelsen af högstsalig Hans Maj:t Konung Carl XIV Johans död¬ 

liga frånfälle den 8 Mars d. å. De bestå i allmänhet af mindr« 

compositioner beräknade för tilfället och utan särdeles anspråk på 

konstvärde; den bäst tänkta och rikhaltigaste är: Carl Johans möte 

med Sveriges Konungar, ehuru i en nog liten scala och vid hvil* 

ken utföringen lemnar åtskilligt at önska. 

Oakladt denna mångfald af föreställningar och apotheoser, har 

Red. af Magasinet dock trott sig icke böra stå tilbaka för sina 

medtäflare, och är här i tilfälle at lemna en större composition i 

en renare stil och mer artistiskt behandlad; denna under benäm¬ 

ning af Hugkomst af den XIV:de Carf är Red. benäget meddelad 

of Historiemålaren Herr Jacob Lilljedahl, och vi tro oss göra våra 

läsare och konstvänner af en ädlare stil, et nöje at meddela den, 

så väl i anseende til de vackra tankar som ligga til grund för den¬ 

samma, som i anseende til sjelfva teknirgens friska conturer i en 

stil, som på de sednare åren nästan blifvit utträngd genom den all¬ 

männa smaken för genre-scener. 

Följande korta förklaring torde förtydliga det hela: 

Å en sokel, hvilande på et sousbassement i trenne afdeiningar, 

står en graf-urna (vase funérairé)', å nedersta pliaten af sohs- 

Tjugondeförsta Årgången. 

\l 
I/' * 
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bassementet ligger et slumrande lejon hållande i högra framtassen 

en lagerkrans: (bilden al den segrande kraften i h vi la); å öfversta 

plinten eller afdelningen äro på et hyende grupperade tvenne kro¬ 

nor samt Riks-regnlierne omgifne af Seraphimer ordens-kedjan : ut¬ 

märkande den a fl id ne Furstens väldighet som regerande Konung 

öfver tvenne Riken. — Til venster om Monumentet Svea och Nore 

i sörjande ställning hvilande på sina sköldar. Til höger en blind 

gubbe ledd af et gråtande barn som håller i handen en krans af 

rosor och »förgät mig ej;« bredvid dem et ymnighets*horn, h v i 1 - 

ket allt häntyder, dels på högstsalig Konungens gifmildhet mot ar¬ 

modets offer i allmänhet, men fattiga barn isynnerhet, dels dessas 

enkla men hjerlliga saknadsgärd vid välgörarens graf. Bakom den¬ 

na grupp Fredens Genius under bilden af Minerva pacificasom 

med oliven pryder den aflidne Hjelte-Konungens svärd och sköld, 

hvilande mot urnan: en sinnebildlig framställning af den statsman- 

na-förrnåga som förstår både at vinna och varna freden. 

Öfver Urnan ses »Förgängelsen» under Tidens bild, som med 

en yfvig slöja betäcker griftvården, men ofvan Tiden framstår 

»Minnets Genius« hållande i ena handen sin griffel omgifven af 

minnets blommor, och med den andra visande på Carl den NIV:s 

dubbla namn-chiffer omgifven af odödlighetens stjernekrans; jemte 

Minnet sitter Ärans Örn hållande Historiens lagerprydda blad, hvar¬ 

på står tecknadt: La vie de Charles XIV. 

Såsom passande til ämnet är i bakgrunden flygtigt antydt å 

ena sidan Konungens palats, å den andra Hans grafställe. — Ehuru 

utrymmet här icke tillåtit at än yttermera rikhaltigt pryda det 

hela, kunna vi dock icke underlåta meddela Artistens tanke der- 

om, den, att omgifva det hela med en öppen peristil, å hvars en- 

tablement borde i frisen anbringas basreliefs, hvilka föreställde de 

betydningsfullaste epoker af den framlidne Monarkens händelse¬ 

rika lif. 

Hjelten från Béarn. 

Der gick en yngling utur fäderhuset 

med lockigt hufvnd och med eldig blick, 

då Galliens thron låg störtad ned i gruset 
och raurknad Statsform fick föryngradt skick. 



Med mod i själen drog han ut i fejden, 

för frihet stridilc, ej för äran blott: 

En seglens örn med blixt han drog kring nejden 

af Mainz, af Speyer och Gradiskas slott. 

Men örnen frugtad uti heta striden 

var sedan mild som dufvan, under friden. 

Snart ynglingen blir man och kraften skjuter 

med mag t, och tankens falk drar vida kring; 

Förståndet mognar och sig viljan sluter 

omkring de sköna tre, som stnlblå ring. 

Men mod och snille äfven sig förena 

likt gyllne ilammor uppå samma härd: 

vid Ansterlitz, vid Wagram och vid Jeoa 

de lirunno glansrikt uppå Hjeltens svärd; 

men ock i fredligt värf spred snillet dager 

och skördade mäng oförvansklig lager. 

Pä starka vingar flög hans rygte vida, 

med tjusning nämndes namnet Bernadotte! 

men mot den bleka afutnd fick han strida, 

och otack blef för segrar Hjeltens lott. 

lian högsinnt led; men sedan Kejsarn stridde 

blott för sin ära, ej för folkets värn; 

sen til sin »Diadems den stolte smidde 

en spira ej af guld, men utaf jern; 

sen frihets-fanan multnade i grafven 

då sänkte ock den ädle seger-glafven. 

Dock icke länge svärdet så fick hvila 

{iä lagerbädd i ostörd, stilla ro. 

Från fjerran land et sändebud sågs ila 

til dess beherrskare: Bjöd göthisk tro 

för skydd och våld; bjöd Wasas gyllne krona, 

den Kronan är en Segerhjeltc värd; 

»bjöd land der minnen och der frihet throna;« 

då först grep Frihetsvännen om sitt svärd 

och följde budet upp mot höga norden, 

der ingen slaf ännu bar trampat jordcR- 

Men när som Kejsar-örnen sköt mot Bältea, 

med hot at slå i bojor högväxt nord; 



då skyndade den segervane Hjelten 

at fälla örnen på Gcrmanisk jord. 

Väl andra färger då hans fanor randa, 

och i hans leder glänste andra stål. 

Hvad gör det då en oförändrad anda 

oss leder fram til samma höga mål? 

ty frihetens baner blir dock detsamma, 

fast skilda färger i dess dukar flamma. 

Til Kunga-Kronan lade han en krona, 

til fädrens land et land der mandom bor. 

Din vishet viste gammalt groll försona, 

och Svea älskar Nore som sin bror. 

De trygge stå i dalen och på hällen 

två Asa-ättlingar i kraft och håg, 

med evig ringmur utaf Sevc-fjällen, 

med evig löpgraf utaf hafvcts våg. 

De trygge uppå tidens stormar skåda, 

och hur de hvina, frugta ej de båda. 

Sen dubbel-kronan du kring locken fästat 

ha fridens guldax grott bland våra fjäll. 

Ej Häfden minns den vänsälle ha gästat 

så länge ostörd under våra tjäll; 

oeh under spiran lindad med oliven 

har hvarjo fredlig idrott blommat opp; 

en ökad skörd så jord som schaktet gifrer 

och Konst och Vetskap vecklat ut sin knopp: 

Derför ditt namn i norden ej försvinner — 

Så länge Carlavagnen der ock brinner. 

Men det är slut, Kondoren vingen hvilar 

i Riddarholmens hvalf bland hjeltcstoft ; 

der hvässer icke hatet sina pilar, 

der tänder smickret icke ambra-doft. 

Men Häfdens Ängel sitter der vid griften 

och skär med segerrunor skölden full, 

och Svea stolt, men sorgsen, läser skriften; 

dock Trösten lik en morgonrodnads gull 

nedskimrar vid de gudasända orden: 

Med >*rätt och sanning« styr vår Oscar norden 

A~n. 
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Pl. 23- 

Decorationen och Gruppen i Riddarholms- 

Kyrkans Högchor. 

Denna vackra grupp, modellerad ocb utförd af Herr Professor 

Quarnström var af en högst imposant och behaglig effect så väl i 

anseende til de kolossala dimensionerna, *) som likheten med högst¬ 

salig Hans Majestäts ansiglsdrng och hållning. Den har också vun¬ 

nit et allmänt och rättvist bifall och den har i sanning et Konst¬ 

värde som i hög grad hedrar den unga artisten, hvilken härigenom 

fått tilfälle ådagalägga sin skicklighet i en större composition, ehu¬ 

ru den korta tiden af några veckor bundit honom at arbeta med 

en skyndsamhel, som icke medger at studera et så omfattande ar¬ 

bete, Ii vilket eljest är villkoret för slika större compositioner. 

Gruppen föreställer: Högstsalig H. M. Konung Carl XIV Jo¬ 

han lagerkrönt; klädd i sin Konunga-mantel med hermelins-bräm; 

i högra handen bär han spiran, och den venstra hvilar mot höf¬ 

ten. Skölden på hvilken han står, upbäres af de fyra kardinal¬ 

dygderna: til höger Rättvisan med vågskålen, til venster Tapper- 

lieten med lansen; til höger bakom Rättvisan: Mildheten med oli¬ 

ven, til venster bakom Tapperheten: Klokheten med lampan. 

Nedanföre dessa figurer synas tvenne liggande lejon som hålla 

emellan sig en af seraphimerkedjan omgifven och med Kongl. Kro¬ 

na öfverst beprydd, vapensköld, å hvilken i trenne fält vapnet Tre 

Kronor, samt Svenska och Norska Riksvapnen afbildas. Hjertsköl- 

den innesluter Wasas och Pontecoivos vapen. —• Til höger och 

veoster om giuppen stå tvenne äfven kolossala figurer, liknande 

Kariatider, föreställande Victoria med en ljuskrans på hufvudet, hål¬ 

lande palmer i händerna. 

Til bättre upfattning af det hela af Kyrkans decoration, lem- 

na vi här en plan-ritning af Kyrkans inre med en kort beskrifning. 

) Konungens figur var 4 och cn half aln liög ocb de fyra omgifvan- 

de dygderna obetydligt mindre. 
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Man inträder i Kyrkan genom torndörren vid Z. Genast vid 

första anblicken {inner åskådaren, at det hela är i trenne afdel- 

ningar fördeladt, men allt i gölhisk stil anordnadt. Den längst 

fram belägna, innesluten af linierna A~A och B—B, utgjorde hvad 

man skulle kunna kalla Empyréum (de saligas boning). Derinne 

är allting klarhet och ljus, lifvets apotheos (förgudning), om man 

så behagar. Linien A—A bildas af er. strålkastande fond, i hvars 

midt en stjernkrans *) tindrar mellan purprade skyar. Det var, 

som hade man sett en försal til Himmelen. Midtunder stjernekran- 

sen stod ofvannämnde grupp: h Högstsalig H. Maj:t Konungens 

bild; e Rättvisan, f Tapperheten, d Mildheten, g Klokheten. — 

Hela denna grupp var hvit oeh af gips. Hvalfvet derofvan var 

i i k ligen stjernbeströdt. Linien B—B motsvarar et öppet göthiskt 

pelarhvalf med sin genombrutna arkitektur, och invid hvardera 

pelaren vid c c stodo ofvannämnde figurer af Victoria. 

Kyrkans medlersta afdelning (innesluten af linierna B—B 

D—D) kan med ett namn kallas Choret. Men äfven detta var af- 

skiljdt i trenne delar (nemligen vid B—ij i—k k—D)bildade ge¬ 

nom trenne göthiska hvalfbågar. De båda yttre af dessa voro rikt 

utarbetade i den, ögat så mycket intagande göthiska spets-orna- 

ment-stilen. Hvardera af dessa tvenne yttre hvalfbågar var längs 

åt sidoväggarne fördelt i smalare portaler, bestämda genom fina 

pilastrar, så at åtta svartklädda fält å hvardera väggen (mellan i 

och D) upkommit, i hvilka befunnos fastade 32 Svenska och Nor¬ 

ska provinsvapensköldar, tvenne under hvarandra uti hvardera 

faltet. Uti hvar Och en af de större bågarnes spetsar, närmare 

upåt hvalfven, var mellan ornamenterna fästad en vapensköld, 

så at närmast åskådaren til höger såg man deruppe Sveriges, och 

längre bort Gckhes, samt til venster Noriges och längre bort Wen- 

des vapen. Högst uppe i hvalfvet, midtuti mellanbalken af dessa 

båda yttre hvalfbågar, hängde en stor baldakin, af svart sammet, 

med Kunglig Krona samt rika ornamenter och broderier i guld. 

Fyra med gyldene kronor öfversållade draperier nedhängde der- 

ifrån och voro fäslade vid pelärne t u q v. Uphöjningen för ka¬ 

tafalken s midtunder denna baldakin var svartklädd och bar vid 

l m n o stora förgylda kandelabrar med cassoletter öfversl pa spet- 

’) Sljernorna voro af slipade kristall glas. 
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same. Vid r intog Riksmarskalken sin plats, vid p Erkebiskopen, 

då han, efter jordfästningen, läste begrafningsbönen och välsignel¬ 

seo. Vid F var en uphöjning för H. M. Konungens stol, och der- 

öfver en thronhimmel. Vid G var en likadan för H. M. Drott¬ 

ningens stol. Å ömse sidor om katafalken stodo små bord * * * *, 

med sammet öfverklädda, å hvilka ordenstecknen och Regalierna 

nedlades. 

Uti denna afdelningen är också vid SS nedgången til Graf- 

ven. Denna, som befinner sig under jorden, var til hvalf och väg¬ 

gar helt och hållet svartklädd, med en enkel rad af ljus rundtom- 

kring. Genom en sluttande plan stod katafalken i samband vid T 

med graftrappan. Det är öfver denna plan likkistan före jordfäst¬ 

ningen fördes ned uti Gustafvianska griflen. 

Kyrkans tredje afdelning, skeppetj (omsluten af linierna D—D 

och E—E) uptogs af bänkar för processionen. Den var rikt klädd 

i svart och guld, samt omgifven af lektare. Hvalfbågarne afdela 

skeppet i fyra stycken. En lektare fanns mellan hvarje pelare. 

Tunga, med gyldne ornamenter försedda draperier nedhängde ifrån 

hvalfven och öfver hvardera pelaren var en stor trophe af eröfrade 

fanor och standarer. Framför livarje pelare I stod på en kolonn 

en hog förgylld kandelaber, och under hvalfven hängde stora lam¬ 

por. Bröstvärnen för lektarne och framför Orgelverket voro svart¬ 

klädda samt prydda med gyldene kronor och fransar. Vid H är 

predikstolen, som var svart draperad och med hermeliner beklädd. 

Kyrkan uplystes af omkring 1600 ljus. — Det hela af denna de- 

coration var anordnad af Hr Professorn och Riddarn Nyström. 

Bref från en farmor til sin sondotter. 
(Af grefvinnan De Bradi.') 

Til fröken Pulchérie de Grismantel, på slottet Revtl• 

"V et du, min bästa Pulchérie, at jag anser dig ämnad til at blif- 

va en ovanlig person? Vet du at jag i stället för at bannn dig för 

ditt fattade beslut, finner det förtjent af de största låford? Men 

jag »kall förklara mig, pfi det at de Klyftiga hufvudena på Revel 

icke måtte beskylla mig för »okvra , soin de beskylla dig 

för oförnuft. 
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Jag medger at du icke skulle känna dina händer förlamas 

och halsen draga ihop sig, om du icke leddes af et gränslöst 

hträfvnnde efter bifallsyttringar när du utför en fantasi på piano 

eller sjunger den enklaste romans. Det är räddhågan, säger du, 

som betager dig alla de mojenger som naturen och et träget ar¬ 

bete gifvit dig; och beviset är : at din execution är rask och pre¬ 

cis, din röst fyllig och icke förfelande en ton, när du endast har 

Slägtingar och några goda vänner til åhörare. Men denna rädd¬ 

håga alstras endast af frngtan at misslyckas , och misslyckandet i 

detta hänseende skall endast medföra en seger mindre; ty du är 

icke mer en liten flicka, som man för tillfället bannar för en 

förfelad not. Det är således afgjordt at det är et oroligt högmods 

ängslan som hos dig frambringar en fysisk verkan, och då du icke 

mera vill utsätta dig för denna så angenäma känsla, finner jag 

dig förståndig; men när du säger mig , at upbragt öfver oförmå¬ 

gan at beherrska din tiroiditet, du med hat men mot dig sjelf 

förenar rörelser af afund, som til ocli med göra dina kusiner* 

framgång plågsam för dig, och at du fullt och fast öfverger at 

göra musik utom familj-kretsen, ty du vill hvarken blifva afund- 

sam. eller elak, åh! då är du mycket mer än en förståndig flicka, 

du är en flicka som förenar mod med et ömt sinne, en sann christ- 

lig filosof, och jag hyser för dig en liflig beundran, ehuru ditt 

beslut endast är fullgörandet af en pligt, när du erkänner at be¬ 

segra de af en så liten orsak upkomna vei kningarne. Ja, min bä¬ 

sta Pulcherie, det är vackert at kampa mot sina passioner och 

hoppas besegra dem; men slet är försigtigt at icke väcka dem, och 

misstroendet til sina krafter är den säkraste pant som en dödlig 

kan ge för sin dygd. Den eviga Visheten har sagt til oss; Und¬ 

fly frestelsen', och äfven Den som söker faran, skall falla för 

den. Dessa ord böra bestämma dens upförande som eftersträfvar 

en oförvitlig och lycklig lefnad. Låt inbilskheten önska sig [täf- 

lingsstrider, drömma om lagrar efter en alltid oviss seger, och 

vänd til din nytta detta en forntidas länkespråk: af sta när du tve¬ 

kar. Hvari skulle olägenheten bestå, då dina talanger endast skola 

tjena til deras nöje som du älskar och som älska dig? Borgfruarna 

på Revel äga mer förstånd än jag trodde då de bedt dig inhemta 

min mening. Det gifs ingenting, som jag ser, som icke tjenar til 

predikotext vid mina år, du har gifvit mig en öfver odlandet af 



.socielets-lifvets talanger, soro jag skall begagna, ty de äro icke 

ID er et kapital utan vigt i våra tiders bistorie. 

Det är med studierna som hafva nämnde talanger til föremål, 

som med alla gemingar i lifvet: hvilket mål har man i sigte? 

bvilka äro medlen at lyckas? Man kan, Gud vare låf, nu bortta¬ 

ga dansen från dessa studier; törhända har man til och med kom¬ 

mit för långt at försumma, icke konsten at kringt och med ar¬ 

tistiska steg röra fotterna, som jag sett det göras, men den högst 

önskvärda konsten at göra unga fruntimmers hållning nobel och 

behaglig. Undervisning i den vägen är oundgänglig; jag har icke i 

min lefnad träffat på sex fruntimmer som kunde föra sig väl, sit¬ 

tande eller stående, som på et passande sätt kunde träda in i en 

salong eller lemna den, utan at en mästare hade lärt dem det.. I 

brist af information tor man sig för at skjufa fram hakan, hålla 

armbågarne bakåt; man hänger lnifviidet åt höger eller veoster; 

man slöder axlarna mot stolsryggen; man kastar det ena knäet 

öfver det andra, man håller en solfjäder afvigt; fotspetsarne möta 

bvarandra eller höja sig i vädret; alla kroppens vanor blifva vul¬ 

gära och icke dessmindre affekterade, ty det naturliga i åtbörder¬ 

na härleder sig i synnerhet från et begär at vara obemärkt, som 

vårt kön sällan känner. Man måste således från barndomen taga 

lektioner i dans, och af en utmärkt mästare, på det han måtte 

placera hufvudet, armarne, benen ocb ställa kroppen. — Jag har 

nu talat rörande dansen. 

Men, mitt barn, huru skall jag vttra mig om musiken i del ö'gon- 

blick då den hotar at til välla sig dina samtidas hela varelse? Bör 

jag, såsom du, anse den såsom det mest sporrande vebikei som 

någonsin inverkat på den qvinnliga fafängan? Jag förstår mig icke 

på at öfverdrifva någonting .... Allt iir heligt för de helige.- 

motsatsen af denna grundsats är äfven sann. Jag har sett cjvin- 

nor rodna af högmod för det de innehade hemligheten at förme¬ 

delst en konstig maska, sammanfoga hiilen med foten, på den 

strumpa de stickade; jag har sett sådana som samtalade om in- 

syltningen af sina bär, under det de timtals vägde orden, men 

som logo föraktligt när man begärde upgiften om deras sätt, som 

de yägrade; andra (det var i landsorten) blefvo otilgängliga vid 

frågan om en Ivätt; med etl ord; afsigten at bevisa e« annan 



de företräden man 5ger framför honom är hällan til tusen felsteg/ 

til lusen bekymmer, ämnet må vara Ii vilket som helst hvari tnäti’ 

vill briljera. Jag medger at en musikalisk triumf, tildelad afama-' 

töier i en salong, kan vara mer berusande än de tvungna kom*» 

plimenterna från et samqväm af kokfruar} men låt ieke narra dig 

häraf: om äran kan mätas, kan afunden det äfven. Jag har al¬ 

drig varit vittne til någon succés som icke väckt mera hat än be¬ 

undran. Döm häraf om det är synnerligen logiskt at upolTra fyra 

timmar af din dag på instrumentationen och tvenne på vokalisa- 

tionen, ty det fordras icke mindre tid för att förvärfva en talang 

h vars utöfning icke skall blifva en vedervärdighet för ditt sällskap Ji 

jag har då ännu den artigheten förmoda at naturen beskärt dig 

et taktfast öra och en säker röst. Sedan du sålunda haft skäl at 

tacka ödet och et ihärdigt arbete, har du endast at frugla nagra 

hundra medtäflarinnor, några luindra konverserande som dirt 

symfoni afbryter, och en oräknelig majoritet som musiken nästan 

nästan lika mycket misshagar som de låford hvarmed de gälda di¬ 

na kromaliska skalor, driller och andra svårigheter, lika snart 

nedsatta som upskattade. — Ditt arbete, ditt mod, skola ändötk 

icke förekomma at man, för något litet mynt, alla aftnar kan 

få höra artister med hvilka ingen illusion någonsin skulle tillåta 

jemföra dig. Jag vet man säger unga flickor at, merendels bé- 

htämda för ägtenskapet, är en talang endast et medel mer at fästa 

deras man. Då man framför allt bör vara uprigtig, skall jag säga dig 

at det ganska ofta är et medel at aflägsna honom; ty det finns in¬ 

genting odrägligare än de förberedande studierna til en konsert. 

Så framt din man icke äfven är musikus, icke äger sitt parti at' 

utföra, skola dina öfningar, dina repetitioner göra honom utledsen 

han är synnerligt artig om han insktänker sig til at lemna ditt 

rum, hvars echo uprepar samma toner ända til öfverfyllnad . . 

det gifs mången hvars otålighet är mindre belefvad. Och , göd«‘ 

Gud! hvad inträffar när magra och skrumpna händer löpa öfvér 

tangenterna på el piano eller sttängarne på en harpa? Ser du eri 

gitarr skött af gamla armar? Och den vackra rösten länge applå¬ 

derad, hvad säger man derom när den banar sig väg genom au 

strupe som blifvit utstående, eller som täckes af en två eller tre- 

fa!dig[haka. Dessa tvenne ytterligheter förefinnas hotande, ound- 
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vikliga för hvarje sångerska som ulan skäl samlar et auditorium 

omkring sig. Hvad vill då detta arbete säga som bar til föremål 

en förtjenst som erfordrar vackra tänder, en vacker växt, friskhet 

och ungdom? man kan bedraga sig sjelf, det är sannt, och tro 

sig äga dessa fördelar då de icke finnas .... Men hvad möda 

Loslar det icke at i den punkten bedraga sig sjelf och andra! Och 

hvilken sorg, när villfarelsen icke mer är möjlig! när man mär¬ 

ker at åtlöjet varit lönen för alla dessa ytterliga omsorger som 

kostat så mycken möda! 

Studera musiken i en annan afsigt: den at variera dina göro- 

mål, at aldrig hafva tillflygt til lättjan för at hvila dig, för at 

skingra lifvets mindre bekymmer, för at vara angenäm för andra, 

icke derigenom at du ger dig pretention af at vilja synas dem 

skicklig, men derigenom at du blir nödvändig för dem. Dessa 

tråkiga timmar, tillbragla at förvärfva dig en förvånande execu- 

tion, använd dem at göra dig bekant med mästarnes kompositioner; 

öfva dig at spela, at sjunga ä vista; lär dig at läsa et partitur, at 

transponera. Du skall icfce briljant utföra fyra eller fem stycken 

hvaråt din familj ocli dina vänner äro utledsna , men du skall fäs 

ta upmärksamhelen genom mångsidigheten , du skall hänföra ditt 

eget öra genom åhörandet af dessa mästerverk; och ditt sinne, som 

icke slöres af väntan på den effekt du förmår åstadkomma, skall 

helt och hållet egnas åt musikens trollkraft. Lär isynnerhet at 

ackompagnera; en sällsynt talang, som icke anger någon preten¬ 

tion och framkallar den allmänna erkänslan; lär dig slutligen 

utantill så många kontradanser, valser och galopper som det är 

dig möjligt at minnas: spela dem gladt och villigt; och tro at man 

vinner flera bjertan då man syselsättér sig med andra än då man 

syselsätter dem med sig. 

Jag finner icke mindre öfverdrifvet den tid man egnar åt stu¬ 

dium af en konst som erfordrar så många egenskaper oberoende 

af dens vilja som besitter den. Den enda omständigheten at endast 

kunna öfva sig en begränsad och, för förståndigt folk, tämmeligen 

kort tid, skulle kunna ställa musiken bland de frivola sysselsätt- 

niogarne. Lägg nu härtill at man måste afstå derifrån om man i 

•in familj har en sjuk slägting, til och med när man icke är tvun¬ 

gen at sköta honom, och at vid alla publika olyckshändelser, sång 
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och instrumenters ljud sära örat. — Af allt detta fäller jag icke 

den slutsats at man bör förneka sig en konst som Gud tycks ha 

välsignat, som tillåtes i vära kyrkor, som kan muntra en gammal 

far, glädja barn, sammanföra vänner, och hos qvinnan gynna sma¬ 

ken för privatlifvet, i det den förljufvar hennes enslighet; men jag 

fordrar at förnuftet, at måttan skola leda detta studium och al 

högmodet icke måtte förgifta denna källa til et rent nöje. 

Målarkonsten är mera beroende af den som innehar den, den¬ 

na konst aflägsnar honom mindre från de andia kunskaperna, öf- 

verensslämmer helt annorlunda med vårt köns förlägsamhet och 

roodesti, och om det någonsin skulle falla dig in at lörena den 

christliga ödmjukheten med andra egenskaper som verlden mycket 

bättre förstår, skulle måleriet lemna dig friheten dertil, ty du kan 

genom denna konst segra i det fördolda af ditt hus, af ditt rum. 

Men utan at vara på denna väg af fullkomlighet, skulle du kunna 

•körda många låford för den utmärktaste tafla utan at röna denna 

svindel som förvirrar de bästa hufvuden vid de stormande bifalls¬ 

ropen från de verkliga eller föregifna salongs-dilettanti som en 

konsert sammanför. Man målar så länge man har god synförmåga, 

och som man aldrig är tvungen at ta emot någon i sin atelier, 

kan man måla med glasögon utan at afstå från vissa anspråk på 

ungdom och behag, hvilket icke låter sig göra hvarken för damen 

pianist, eller för damen sångerska. Med denna konsiderntion, som 

man icke alltid föraktar, förena den på et annat sätt intressanta 

af din bestämmelse på jorden som beslår uti at sköta de sjuka; 

eller skulle du låta din i fara sväfvande far, mor, man eller barn 

betjenas af lejda händer? Skulle du aflägsna dig ifrån dem under 

deras tilfrisknande? Hur mycket man bör skatta sig lycklig at vara 

tnaglig en konst hvars förströelse, så inverkande på själen, förlikar 

sig med de ljufvaste och heligaste pligter! slutligen fordrar måle¬ 

riet at man känner historien, äger någon anstrykning af kemi, och 

framförallt forvärfvar vanan at observera. 

Hvod genren angår som anstår qvinnan at måla, har mästarn 

endast rätt at antyda den, då fallenheten mycket ingår i den ta- 

Jang hvarpå en amatör kan göra anspråk. Jag säger amatörj ty 

då det är frågan om at odla hvilken konst det vara må, som ar- 

titt, föi må viljans bemödanden, det helt och hållet åt arbete hel¬ 

gade lifvet, öfv er vinna sådana svårigheter, at man icke mera vet 
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hvilken andel naturen liar i exekutionen. Hvém skulle väl ha trott 

at madame Malibran med tårar fuktat sin solfége? at hon ofta 

och allvarsamt blifvit misshandlad? och hvem betänker väl at vi 

förmedelst dylika medel äga många celebriteter? jag har ingenting 

at invända mot tildragelser föranledde af omständigheternas tvång; 

men den första ungdomens fröjder, utträngda af skrämsel och li¬ 

danden, äro en tanke som för mig föibittrat måtiga nöjen. Jag 

skulle önska at föräldrar, och i följd deraf de unga flickorna sjelfva^ 

försäkra sig om at de icke i deras naturs organisation skola träffa 

på hinder för mycket svåra at besegra, då det icke är frågan om 

en oundviklig kännedom; och jag skall alltid tala för denna måtta 

i begären, i livad fall det vara må, hvarföiutan dygden och lyc¬ 

kan äro omöjliga. 

Största fördelen af societets-talangerna är deias bispringande 

användbarhet vid lyckans skiften. Olyckligtvis försumma alla un¬ 

ga fruntimmer, i allmänhet, alla slags studier så snart de äro gifta; 

och, i allmänhet äfven, äro talangerna så litet redbara, at de up- 

höra at erkännas då de som innehafva dem vilja draga nytta deraf. 

Åh ! hvilken skillnad mellan auditoriet hos den rika qvinnän ama¬ 

tör och den fattiga qvinnan artist! Bör man då tvinga den unga 

flickan at förvärfva en konst som uplnger hela hennes lid; och af 

frugtan för den ställning ödet kanske bereder henne, försumma at 

hos henne utveckla de förmögenheter som hennes redan gifna 

ställning erfordrade? Jag tror inte det; och jag är stundom af den 

tanken at mängden tänker som jag, emedan det så sällan händer 

at en verklig talang träffas bland de personer som utgöra societe- 

ten. — Men hvarför då så mycken vigtighet, fåfänga och afund? 

H varför så mycken falskhet i bifallsropen, så mycken i Ilska i kri¬ 

tikerna. 

Begrunda allt det der, min stolta men uprigtiga Pulcherie, 

och var öfvertygad at om du examinerar dig och dömer med lika 

rättskaffenhet, i lifwets åtskilliga förhållanden, som du nu gjort, 

skall du vinna allas högaktning och vördnad. Lägg dertil din far¬ 

mors kailek och varmaste välsignelser. 

Gi efvinnan De Grismantel. 



Logogrif. 

I fråga om mitt hela ställe» 

högt detta mångbegjungna land, 

■om födt en Phidias och Apelies 

med raästarbref af skaparn» hand. 

1 plastiskt sköna, ädla skrudar 

allt klädde sig på snillets ord, 

oeh från Olympen stego Gudar, 

förkroppsligade ned på jord; 

men Hellas är ej iner detsamma, 

förgången är dess ära» dag, 

och landet, — förr mitt helas amma 

står nu deråt — en Sarkofag. 

Af fem bokstäfvcr, som vi hafva 

i Logngrifens ord, vi gå 

at hela tjoget sammanstafva 

af nya ord at gissa på: 

et djur, hos hvilket, för sin fägring, 

i tacksam skuld den sköna står; 

hvad ofta, efter lång belägring, 

en stormad stad til mötes går; 

forin åt de åtta undersåter 

ni kungen ställer opp i fält; 

den gas soin sig förnimma låter 

när glödgad kula eldar tält; 

det, hvarmed Jenny Lind förtjusar 

et hänryckt auditorium; 

livad den må kallas, hvilken krusar 

på en bnnket, bort tid och rum; 

et redskap at tilfångataga 

försåtligt böljans fria folk; 

bvad en tvåsvansad Turkisk Aga 

nedtystar strnx med blottad dolk; 

Kothurnen, som på Romar-scenen 

theatcrhjelten lyftning gaf; 

•nabblöparen, som sjclfva renen 

oroflyger lätt i sporrad t traf; 

eo praktisk instruktör, som gifvit 

ms fursta vink om. plogens brnk; 
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et af do djnr, mm dorada blifvit 

at kräla fram på smidig buk; 

i vissa fall ett ord, som brukas 

med ordet väg cquivalent; 

hvad vid en sexa snålt ses slukas 

af en på svältkur ställd student; 

bland Svea-drottens ätteläggar 

den diademet bära far; 

en spis, bastant för den som slaggar 

och flämtande vid härden står; 

hvad magtens vädrande spioner 

bos pudeln se mod jalusi; 

ord, lämpligt vid exklamationer 

< prosa och i poesi; 

hvad lxion, den syndabocken, 

får, på sitt hjul, förutan rast; 

cn sak om skeppsbord, som, vid schockea 

af storm och störtsjö, sönderbrast. 

-0t- 

Pl. 24. 
Mode-Costymer för Barn 

samt 
Sorgedrägtcn som begagnades aj Hrr Seraphimer-riddarc, 
(kommendörer och Riddare af K. Carl XIII.s orden vid 

Högstsalig Konung Carl XIK Johans begrafning. 

F ig» t. En Gosses Costym af omkring 8 til 10 års ålder. 
Fig. 2. En liten flickas af omkring 8 år. 
Fig. 3. En Gosses af omkring 10 til 12 års ålder. 
Fig. 4- Sorgdrägten. 

Tryckfel i förra Häftet: 

Sidan 79 raden 12 står: ^Tagen, läs: Plagen. 
dito. — raden 22 står: Sllle&eglucferin läs: SMBfglfi Jetin, 

Få Dfnsikbladet står: Tjugonde Årgången läs: Tjugondeförsta Argångea. 

1844. 
Tryckt bos Carl Deleen, R. W. O. 
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MAGASIN 
for 

i&onst, Jipijeter ocf) JRolier. 
Juli Månad 1844. 

Pl. 25, 
Kejsar Carl Vites besök i Titians atelier. 

Föremålet för denna tnfla är den bekanta anekdoten: at Kejsar 

Carl V, vid et besök i Titians atelier, uptog en pensel som föll ur 

den frejdade målarns hand. 

Denna tafla, målad af Herr Robert-Fleury, upvisades vid förra 

arets exposition i Paris och ådrog sig allmänhetens upmärksamhet 

samt erhöll från olika håll et utmärkt beröm, såväl i anseende til 

compositionen som til det helas hållning, anordning, figurerne, tek— 

ningen och färgtonen; man hade nästan intet klander at anföra, 

och Herr Robert Fleurys namn är genom detta arbete införlifvadt 

med de skickligaste nutidens franske målares. 

Det är lätt förklarligt hvarföre ingen Fransman af hjertat äl¬ 

skar Carl V; de kunna aldrig förlåta honom, at han tog deras rid¬ 

derliga Konung Frans 1 til fånga och i flera år behöll honom hos 

sig under sken af et vänskapligt förhållande, m. m. Det är cha- 

raktei istiskt at höra deras yttrande om personen, och vi meddela 

här ett, i anledning af denna talla, målad al en Fransman. 

»Det gifves vissa drag i mannens lefnad, som uphöja honom 

i sjelfva deras ögon som mest hata och förakta honom. Låt vara 

at Carl V tärdes af en omåtllig ärelystnad, at han icke var nog¬ 

räknad på medlen at tilfredsställa den, ingen bestrider delta; men 

man måste äfven besinna, at om hans minne ännu upväcker en 

naturlig vedervilja i Frankrike, är det af orsak, at vi icke glömt 

Frans I;tes fångenskap. Mediertid ar det rättvist, at Spanjorerne 

Tjagondeförsta Årgången. 



98 

sjelfve å d*-r»s sida, hafva de just et synnerligt godt öga til Carl 

V:te i anseende til hans seger vid Pavia? nej; den starkaste före¬ 

bråelse man kan göra denna Kejsare är, at han förenade med sin 

ärelystnad en beständig dubbelhet, et systematiskt bedrägeri som 

framstod sn mycket mer föraktligt genom sin motståndares ridder¬ 

liga ärlighet. — Men hur mycket mer stor skåda vi icke Carl V;te 

i Titians atelier än i sitt Palats, der han ser Kejsarriket undergif- 

vet och darrande buga sig framför honom. Af hvilket ädelt maje¬ 

stät synes oss denne stolle monark omgifven, när han med aktning 

nedlutar sig framför det fredliga men strålande konstnärssnillet? 

Hvilken lexa ger han icke de högdragne hofmännen af hans med- 

följe, åt de mägtiga, of hvilka han är den mägtigaste, åt oss alla, 

som böra erkänna och vördnadsfullt hylla Målarens och Bildhug¬ 

garens konungslighet, talangens öfverherrskap! —« 

Kejsar Carl V:te föddes i Gent i5oo och dog i558. Tvenne 

år fornt, i556, nedlade han af fri vilja regeringen och gick i Klo¬ 

stret S:t Just i Eslremadura. Han hade det besynnerliga infallet 

at låta fira sin egen likbegängelse: han lade sig i en likkista, lät 

högtidligen sjunga mässor för sig m. m.; men hade det missöde at 

förkyla sig på sin egen likbegängelse och dog några dagar efteråt. 

Denna tildiagelse, som hilintils blifvit allmänt berättad af lians Bi- 

ographer, har likväl helt nyligen blifvit motsagd af en Spansk hi¬ 

storieforskare, som påstår, at bland handlingarna i Klostret S:t Just 

ingenting deiorn finnes omnämndt. 

Titian var född ^77 och dog af pesten 1576 på sitt gg:de år. 

Titian begaf sig år i53o til Kejsar Carl V:tes kröning i Bologna, 

vid hvilket tilfälle han målade Kejsarns porträtt, som han äfven 

gjorde i532 på samma ställe, då Kejsarn slog honom til riddare. 

— Besöket i ateliern, som är föremålet för taflan, ägde senare rum, 

ehuru man icke beslämdt känner hvilket år ofvannämnde händelse 

tildrog sig. 

I anledning af den omtalta snart 

Jiommande syndafloden. 

Et rygtc har basunat ut, 

At rerlden.snart skatt nå sitt slut 



Och osa i syndnflod fördränka. 

Jag stackars Ölbult, tung som bly, 

H vart skall jag i min ångest fly. 

Som knappt på vatten vågar tänka? 

Sjelf Gubben Noach på sin tid 

IM ed syndaflodens svall i strid 

(För Moder Evas synder stora,) 

Fick gå til segels, stackars man! 

Den sjömanskonsten icke kan 

Som han, knappt undgår at förlora. 

Men se’n han lyckligt nådde land 

Kom aldrig vatten för hans tand. 

För det han evigt miste smaken. 

Mos barn och efterkommande 

Han samma sats inpräglade. 

Och hvem kan undra på den saken? 

Hon endast bryggde jemt och bjöd 

Et härligt öl, godt vin och mjöd 

Och tömde bägarn vid de orden: 

»Den tage vatten blott emot 

»Som straffas skall och göra bot 

»För brott och synder här på jorden. 

Jag bör nu rysa, det förstås, 

At af et fluidum förgås 

Som jag ifrån min ungdom ratat. 

Min far, min moder all min slägt 

För vattnet hos mig afsky väckt, 

Hvarföre jag det äfven hatat. 

Hvi skulle jag de kära tro? 

At oss som här på jorden bo 

En syndaflod ej mer fick fugta. 

Af Adams ätt, ej syndafri, 

Jag kunnat Simmagister bli. 

Ej vattnets yttre bruk bort frugta. 

Försigtigtvis, det är väl sannt. 

Jag kunnat göra mig bekant 
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Med strömkarTn, den berömda Nceken. 

För rygtet som nn löper kring 

Han frugtar säkert ingenting, 

Ocb jag kan dö af vattenskräckeu. 

Du Läkare som funnit på, 

A t vatten i ocli på oss slå, 

O! at jag vore preparerad 

Til denna stora vattenkur. 

För både menniskor och djur. 

Som är för synden ordinerad. 

Men tanken liksom rymmarn far. 

Den vill knappt en gång stanna qvar 

Vid föremålet: bara vatten. 

Om i den strida syndaflod, 

Man endast litet malt bestod 

Til läskning i den sista natten; 

Då skulle jag förutan kink 

På ödets kallelse och vink 

Som stenen uti floden dimpa: 

Min bacchnnaliska gestalt, 

Uti det ljufvn: hallt om hallt ,*) 

Glad dricka brorskål med hvar Simpn. 

Trots onda tnngors skri ocli rop, 

De ljuga kanske allihop 

Hvad de om syndafloden prata. 

Än möjligt, at jag något år 

På Mälarns stränder lullig går 

At göra vattnets vänner flata. 

Af et Fruntimmer. 

’) Et vanligt uttryck på Källare om en drickesblandning af tvenne 

olika slags malt-brygd, hälften af hvardera, hvarifrån benämningen 

härleder aig, som egentligen heter: halft om hctlft. 



Fl. 26 

Tj ugc7idef(h~slzL ^Artrzin oren. 
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Pl. 26. 
Helvetes-dalen i Schwarzwald. 

Ehuru förfärligt det låter i et svenskt öra: Helvetes-dalen i svarta 

skogen, är dock denna trakt en af de mest pittoreska som af våra 

många Tourister förtjenar at besökas och hvilket de säkert icke 

Jära underlåta, synnerligen om de först kommit til den trefliga sta¬ 

den Freiburg med dess Universitet. 

Man muste genom himmelriket för at komma i helvetet är et 

gammalt ordspråk der i trakten , men i sanning är vägen emel- 

Jan Freiburg och hel vetes-dalen, af hvilken vi här lemna cn tek- 

ning, en af de behagligaste som kan finnas. Dalen erbjuder en le¬ 

ende slättmark, ifrån norr til söder omgifven af skogbeväxta kullar 

med en fruktbärande jordmån, hvårföre den också fått benämnin¬ 

gen Himmels-kretsen (jgintntebÄrdé). Efter at häfva farit genom 

trenne täcka byar blir vägen trängre emellan klipporna på hvilka 

slottet Falkenstein beherrskar utsigten, och man kommer in i den 

såkallade helvetes-dalen. Men denna trånga dal, trots sitt förfärliga 

namn och de föga upmuntrande traditionerne af mord och stråtröf- 

verier, har sannerligen icke något infernaliskt utseende. En bäck 

al det kloraste, genomskinligaste vatten rinner utmed en banad väg, 

en leende, blomsterprydd äng full med hjordar, skogbeväxta kullar 

eller berg krönta med ständigt grönskande barrskog, en rik vege¬ 

tation, — sådan är anblicken som denna vackra dal erbjuder, mera 

värdig at bebos al änglar än af demoner. Vid pass half-vägs eller 

i midteln af hel vetes-dalen träfTai man et förträffligt värdshus, 

hvars inre och yttre på allt sätt kan lugna den resandes farhågor 

och som gör en pikant contrast med den vilda nejd hvaraf det är 

omgifvet. 

Efter vid pass en god svensk mils vandring utvidgar sig dalen 

och erbjuder en förtjusande anblick. Öfverollt ser man det rikaste 

landskap liksom fullsådt med enstaka hus täckta med halmtak ; ty 

i hela Schwarzwald finnas inga egentliga byar, emedan boningshu¬ 

sen ligga strödda i en radie af en myriameters omfång af den soc¬ 

ken eller församling hvarti! de hörn. 

Under vandringen ned ifrån höjderna ut norr, kommer man 

til den täcka staden Furlvyangen rocd sin vackra dal, som nästan 
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kan kallas en enda slor verkstad af urmakeri och musikaliska in- 

strumenter, hvilket utgör förnämsta industri-grenen i hela Schwarz- 

wald. Årligen utvandrar en del af populalionen til rikare lottade 

trakter och säljer i Europas större städer, til och med i Norra A- 

merika sina trä-ur, samt större och mindre orgel-positiver. Uti 

Triherg är sjelfva nederlagsplatsen för dessa biverkningar; när 

man lerunar det begynna mineral-källorna, baden vid Rippoldsau 

och Griesbach, hvilka årligen besökas af det storfurstliga Badenska 

huset, och längre fram de mindre anspråksfulla baden vid Peiers- 

thal, Anlegast, Schwebelbad &c. &c. &c. Städerna öppenau och 

Oberkirchen, tvenne annex under biskopsdömet Strasbuig, utgöra 

gränsen af Schvrarzwald; och ända til Baden träffar man endast 

på Sasbach, der Turenne stupade, hvarest finnes et monument öf- 

ver honom, som 1799 åter islåndsattes af Moreau, och i sednare 

lid, i8i5, såg främmande trupper låga der förbi för at militäriskt 

besätta Frankrike. 

Klädedrägten i Schvrarzwald är ganska varierande och har sina 

egenheter inom hvarje krets eller församling; hvaraf någras, syn¬ 

nerligen qvinnornas, äro ganska pittoreska. Uti sjelfva helvetes- 

dalen, t. ex bära de saffiansfärgade flätade hattar af korgpil med 

höga kullar och smala upvikna brätten; kjortlarna äro af siden el¬ 

ler svart sammet, skäligen korta; ehuru starka äro dock deras ben 

väl formade och de bära på dem röda ullstrumpor med blå eller 

gröna kilar jemte skor med stora, lysande spännen. I allmänhet 

äio qvinnorna slorväxta med mycket mörklagd hy och svart hår; 

sällan får man se någon blond. 

Ard enner-skogen. 

F ör trettiofem til fyratio år sedan var Ardenner-skogen mycket 

illa berygtad; inom densamma föröfvades mångfaldiga brott; re¬ 

sande af alla åldrar och kön, hvilka man bestämdt vetat tagit vä¬ 

gen genom den, hade försvunnit; Auktoriteterna anbefallde efter¬ 

forskningar, utlofvade belöningar och betjenade sig af alla möjliga 

medel för at få rätt på de olyckliga offren, eller åtminstone kunna 

erhålla någon uplysniDg, på hvilket sätt de så helt och hållet för¬ 

svunnit; men alla bemödanden af police-myndigheter, Gensdar- 
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ineriet och jemvä! af de olika beväpnade hopar som til detta än¬ 

damåls vinnande utskickades, voro förgäfves; fåfängt genomsöktes 

trakten på flera mils omkrets, och på långlig tid förmådde man 

icke lyfta den hemlighetsslöja som betäckte dessa tildragelser. 

Min far, en välmående handlande, kallade mig en dag til sig 

på sitt kontor, med tilsägelse, at jag skulle laga mig i ordning at 

påföljande dagen göra en affärs-resa i det norra Frankrike. Han 

tillät mig göra resan til häst, och jag var snart i ordning med 

förberedelserna til min resa. 

En stor del af min väg skulle föra mig genom den illa beryg- 

tade Ardenner skogen; men vid två och ljugo års ålder frugtar 

man icke stort för dylikt, utan tvertom, tanken på något ovanligt 

äventyr smickrade min fantasi. 

Andra morgonen gaf min far mig et försegladt paket, som var 

ämnadt til hans commissionär och lemnade mig tillika et bref til 

en af sina ungdomsvänner och skolkamrat, Generalen M. »När 

jag såg honom sista gången, tilläde han, var du ännu et barn; han 

har stått fadder til dig och jag kan lofva dig det mest h jer 11 ig a 

emottagande af honom. Min gamla väns slott ligger vid pass en 

mil på denna sidan skogen, och jag har uti brefvet recommende- 

rat dig på det ömmaste. Gud gifve dig en lycklig resafn 

Den sorgliga känslan, at på en tid skiljas ifrån mina föräldrar, 

räckte icke länge och gaf rum åt utsigten af några romaneska ä- 

ventyr dem jag hoppades genomgå med heder. Jag hade en god 

häst, tvenne bra pistoler och en väl försedd börs samt trodde mig 

sålunda kunna trotsa alla lesans farligheter. Efter några dagars 

färd anlände jag til Generalens slott, öfverlemnade mitt kort och 

min fars bref til en betjent och behöfde icke vänta länge. Den 

värdige Egendomsherren skyndade mig til mötes och emoltog mig 

som sin egen son. 

Under middagsmåltiden berättade jag för honom afsigten och 

ändamålet med min resa och tilläde, at jag ämnade mig genast 

fortsätta resan när min häst hvilat någon stund. Men Generalen 

ville icke höra talas derom, och när han fann mig vara envis ■ 

mitt beslut, gaf ha n mig skäligen tydligt tilkänna , at min föresats 

vore öfver höfvan förmäten, emedan det var långt lidet på efter¬ 

middagen och jag icke skulle kunna hinna til skogen förr än vid 

nattens inbrytande. * Du lärer veta, min gudson, tilläde han, at 
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äfven de mest oforsagde icke våga sig i skogen vid en sådan tid; 

jag maste således ingripa i din fars rättigheter och blir fast dervid, 

at du åtminstone tilbringar natten i mitt hus. Om du verkligen 

vill lerana mig så snart, så kan du i morgon, så bittida som du 

behagar, fortsätta din resa.o 

Jag satte mig icke längre emot hons begäran och fÖreställnin • 

gar, och när jag om aftonen tog afsked af honom gaf jag tilkanna 

at jag följande dagen vid Solens upgång skulle fortsätta resan. 

Andra morgonen gick jag så tyst som möjligt för at icke väcka 

någon, i stallet och höll på sadla min häst, när jag kände någon 

hand som vänligen klappade mig på axeln och såg Generalen slå 

bredevid mig som sade: »du ser at en gammal soldat är lika så 

bittida på fotterna som du. Jag kan icke låta dig fara ensam ge¬ 

nom skogen, En gammal trogen betjent skall följa dig tils du är 

utur all fara. Jag har redan gifvit honom sina instructioner: han 

är nu i köket och lagar til en kopp kaffe som du skall dricka in¬ 

nan du far.u 

Jag gjorde som han ville at det skulle ske, tog afsked af den 

vördade mannen och lemnade stället i sällskap med en hans trogna 

dräng Peter. 

När vi kommit et stycke uti alleen bakom slottet såg jag om 

mina pistoler at de voro i godt skick och Peter gjorde det samma, ty 

hans herre hade äfven försett honom med et par dugtiga Cavaleri- 

Pistoler. Vi kommo snart til skogen och jag vill alldeles icke dölja 

at jag den första half-timen var skäligen hemsk til mods. Men 

jag bjöd til at dölja denna känsla så mycket jag kunde, samtalade 

jeml med min följeslagare och couraget tog åter til ju längre vi 

kommo in i skogen, tils jag slutligen kom i den tanken, at man 

öfverdrifvit berättelserna om faran at resa igenom densamma. Kloc¬ 

kan ett hade vi lyckligen och utan olägenhet kommit igenom^sko- 

gen. Så snart vi åter voro på fria fältet och stora landsvägen, ut¬ 

ropade jag: »nå Peter, vi ha således helskinnade kommit fram och 

onödigtvis oroat oss; nu skulle jag tro at vi kunna vara alldeles 

trygga.» 

»Det kan icke vara så alldeles säkert, svarade han; ännu kun¬ 

na vi få göra oangenäma bekantskaper.» 

»Jag brydde honom fö'r sin frugtan, satte min häst i galopp 

och bad honom följa med. En fjerdedels mil ifrån skogen, något 
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oflägset ifi An landsvägen träffade vi el värdshus som hade et [redi¬ 

gare utseende än de flesta som finnas i denna trakten. Jag begag¬ 

nade detta lilfälle för at hvila litet och taga någon förfriskning. 

Vi stego således vid värdshuset utaf våra hästar och en gosse för¬ 

de oss genom en sidoport in i stallet. Medan Peter sysselsatte sig 

med hästarne, ville jag gå in i sjelfva värdshus-byggningen, då min 

upmärksamhet fastades.på en flicka af en ovanlig skönhet som ifrån 

balkongen öfver porten der hon stod, såg på mig, närmade sig til 

yttersta kanten af balkongen och sade: »stig in, min herre, om ni 

behagar.« 

Jag gick upför trappan som förde til balkongen, och hon förde 

mig i et tarfligt möbleradt rum som hon kallade matsalen. 

Ifrån långliga lider tilbaka hafva resande ifrån alla länder 

trott sig äga et slags rättighet til vissa friheter med värdshus-flic¬ 

korna i allmänhet. Jag hade hitintils icke heller varit känslolös 

för det vackra könets behag; men om jag äfven varit mindre käns¬ 

lig, skulle dock den sköna flickan som stod framför mig, hafva 

gjort intryck på mig. Jag har hvarken förr eller sednare sett en 

mera skön än denna. Uti hennes drag låg en så beundransvärd 

fullkomlighet, uti ansigtels uttryck någonting så ovanligt och be¬ 

hagligt, at jag liksom förbländad tverslannade framför henne. Med 

dessa i hennes stånd så sällsynta företräden, förenade hon et för¬ 

trollande behag, kort sagdt, jag blef helt och hållet kär i henne 

vid första anblicken. T'.l min stora förvåning aflägsnade hon sig 

likväl genast och afspisade mina caresser med så mycken beslut¬ 

samhet och på et så värdigt sätt, at jag för ögonblicket kom utur 

all fattning. Mediertid sansade jag mig snart och begynte ånyo 

med mina artigheter; men tonen och hållningen hos den märkvär¬ 

diga flickan voro så bestämdt afgörande, hennes hållning så ädel, 

så fast och vöidnadsbjudande, at jag slutligen sjelf gjorde mig fö¬ 

rebråelser för det upförande jag i början visat henne. Det var 

bos henne hvarken ti Ig jord t koketteri eller barm, hon tycktes sna¬ 

rare betragla mig med sorgsenhet och medlidande. Nästan föröd¬ 

mjukad frågade jag henne slutligen: »Hvarföre bortvisar du mig 

med så mycken hårdhet? jag är säkerligen icke den förste unge 

man, som blifvit förtjust af din skönhet, och hvad jag säger dig 

hafva andra före mig visserligen redan ofta sagt dig, Men du tyck* 

mig vara bedröfvad och sorgsen.» — Hon vände sina ögon emot 
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mig och kastade en blick på mig hvars alldeles egna uttryck jag 

ännu i dag icke har glömt. — »Ja, svarade hon, jag är bedröfvad 

och mycket olycklig. Och äfven ni, min Herre, skulle icke jollra, 

om ni visste, k vilket öde som väntar er.« 

»Och hvad liar jag at frugta?« frågade jag henne, roeden ton 

och en min som gaf tilkäma at jag icke trodde på hvad hon yt¬ 

trat, emedan jag trodde hon ville norras med mig. 

»Ni har på sin höjd blott ännu tre timar at lefva på,* svarade 

hon med sagta röst; »jag vet icke, hvad det är som tvingar mig 

emot min vilja, at meddela er denna förskräckliga hemlighet; men 

jag kan icke tiga. Flykten är för er icke möjlig; inom tre timar 

skall ni dela samma öde som de tallika offer hvilka stigit in i 

denna boning.« 

»Du berättar mig en saga för at skrämma mig. Tiläventyr* 

är en kärleks-intrig med i spelet, och du vill på delta sätt 

befria dig ifrån min efterhängsenhet.* 

»Gud är mitt vittne, at jag sagt er rena sanningen, men 

tyst ! .... u 

Efter dessa oid gick hon åt dörren, tittade ut åt farstugugån- 

gen för at se efter om någon kunde höra oss. Sedan hon förvissat 

sig om motsatsen, återkom hon, låste igen dörren och nalkades 

mig med tårar i ögonen: 

”Beskåda detta golf, denna sand. Har ni någonsin sett sond 

på golfvet af en matsal, isynnerhet en trappa upp? Ack hur myc¬ 

ket blod har icke redan flutit på detta golf! Ni har beställt niat, 

man håller nu på der nere at tillaga den. Några minuter innan 

det serveras, skall ni få se tre Officerare, i Kejserliga Gardets 

uniform, komma ridandes in på gården, ropa på värden och 

skrika på mat, champagne och dylikt. Värden kommer sjelf tip 

til er för at underrätta er om de förnäma gästers ankomst, med 

förfrågan, om Di skulle vilja tillåta, i anseende til detta oväntade 

besök, at dessa trenne herrar finge äta tilsammans med er, hrUt 

han försäkrar at anrättningen skall bli ganska tiliäcklig för fem 

personer vid ett bord. Ni >näste samtycka der til, ty et vägrande 

skulle endast påskynda er död. Härigenom vinner ni tid, och 

Gud gifve,at ni i samråd med er beljent kan hitta på något 

möjligt sätt at omintetgöra mördarenas planer.” 
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Jag slod der orörlig af häpnad och det räckte en god stund 

innan jag åter sansat mig. Jag bad den förträffliga flickan, at 

tilsäga min följeslagare komma til mig så snart det Vore henne 

möjligt utan at väcka någodt upseende. Hon gjorde det, och jag 

berättade för Peter ord ifrån ord hvad hon hade sagt mig. I 

början ville han icke tro mig, men detaljerna af berättelsen som 

jag upiäknade för honom, gjorde honom upmärksam på saken. 

»Af försigtighet, sade han, skall jag gå i stallet, under före- 

vänning at se efter hästarna och taga med mig våra pistoler, dera 

jag lätt kan dölja under min rock.» 

Peter hade knappast hunnit tillbaka från stallet, när vi hör¬ 

de dånet af hästfötter och fingo se trenne Officerare, i den af 

flickan beskrifna uniformen, komma inridandes på gården. Hen¬ 

nes berättelse var således hittils bekräftad och til och med Peter 

tviflade icke mer på sannfärdigheten deraf. — » Saken är klar, 

sade han, ).ig skall, under tiden som värden kommer upp til 

Herrn med sin förfrågan, åter gå ned i stallet. Det Sr i alla fall 

bättre, at han icke träffar oss båda tilsammans; men sedan skall 

jag icke lemna er allena*» 

Efter några minuter kom värden. Det är knappast möjligt, 

at tänka sig en mer godlynt physionomi än denna mannens. Al- 

deles såsom flickan berättat, gjorde han först ursäkter för den 

proposition som han ämnade göra mig, den ncmligen, om jag 

icke skulle vilja tillåta, at de trenne Officerarne af Kejserliga Gar¬ 

det fingo äla lilsammans med mig* Han hade visserligen mot for 

fem personer, men om rätterna skulle delas och serveras i tvenne 

rum, frugtade han, at de icke skulle vara tilräckliga. Han »löt 

med den försäkran, at jag icke skulle ångra at hafva gjort dessa 

herrars bekantskap; de voio Officerare af högre rang och med 

finaste bildning. 

Jag låtsade vara så menlös som möjligt och svarade, »at de 

trenne herrarnes sällskap skulle vara mig mycket angenämt. Lik¬ 

väl, tilläde jag, torde de icke tycka illa vara, at min följeslagare 

får äta med oss vid boidet. Jag reser för min helsas skull och 

är plågad af hastigt åkommande kramp-attacker, hvårföre han 

alltid måste vara när mig.» Jag låtsade, som jag icke bemärkt 

det intryck denna oväntade förklaringen gjort på skurken, lät ho* 



108 

nom gå sin väg; och Peter som nästan i detsamma återkommit, 

lemnade mig mina pistoler i det han sade: 

Jag har upgiort en plan. Herrn sitter sig midt emot en af 

rofrarne och lagar så at de andrå begge komma at sitta höger 

och venster om herrn, och sålunda midt emot mig. Så snart 

deserten serveras skall jag höja mitt glas; då skjuter herrn promt 

på den som sitter midtemot er; jag tar de begge andra på min 

del; men skjut icke miste. Vår frälsning beror på er kallsinnig¬ 

het. Det är et förtviflans spel vi spela: endast mod och beslut¬ 

samhet kan frälsa oss. 

Jag lofvada den trogne Peter at understöda honom och gjor¬ 

de mig en föreställning om den förestående blodiga scenen, närde 

upgifne herrar Officerare, åtföljde af värden, inträdde. De tacka¬ 

de mig för den äran jag giorde dem, kort sagdt, de spelade sina 

roller ganska bra. Blickarna som de vexlade när de sågo Peter, 

undföllo mig icke, och när de slutat sina complimenier, giorde 

jag ursäkt för den nödvändigheten som tvang mig, at låta min 

följeslagare äta med oss vid samma bord, med åberopande af 

samma skäl som jag nämnt för värden. Maten serverades, men 

det var med möda jag kunde förtära deraf; hvarje bit ville liksom 

qväfva mig. Man anmärkte min obetyliga matlust och jag lilskref 

den min sjukligket. Röfvarena åto, drucko, skrattade och 

pladdrade. 

Måltiden var i det närmaste slutad; den vackra flickan som 

serverade oss hade tagit bort tallrikarna, när en af Rofrarne som 

satt midtemot Peter, tycktes leta efter något. »Har icke jag 

glömt min snusdosa!» sade han, hvarefter han vändande sig til 

Peter sade: »Ville ni, min vän, hafva den godheten och gå ned, 

på skänkdisken står en guld-snusdosa som t ilhör mig; jag glömde 

den efter mig. Var god och hemta den.» 

Peter svarade tranquilt utan at röra sig ifrån stolen, at han 

endast uträttade sin herres befallningar. Röfvarn som, vid det¬ 

ta svar blef förlägen och bet sig i läppen, vände sig till mig och 

anhöll mycket artigt hos mig, om jag icke täcktes vilja befalla 

min betjent at uträtta ärendet. Til all lycka, inträdde just i det¬ 

samma den vackra flickan med frukter, ost och smör. Jag yttrade 

derföre, at hon ju kunde hemta dosan. Han gaf henne detta uq- 

drag och. hon återkom snart med det svaret, at der nere icke fun- 



oils någon dosa. »Så tag då bit Champagne?« ropade röfvarfrn 

åt henne. 

Under det hon var bortgången för at hemta vinet, anmärkte 

Officern som satt höger om mig, at han glömt sin näsduk, och 

befallde med en sträf ton Peter at gå hemta den utur gästrummet. 

Den oförskräckte tjenaren svarade som förra gången, och tilläde; 

at flickan vore strax åter här för at uträtta ärendet. Champagne¬ 

vinet kom och förr än första korken var utdragen, återfans näs¬ 

duken som händelsevis fallit under bordet. 

I detta ögonblick Jemnade flickan rummet, och aldrig skall 

jag glömma den blick hon kastade på mig när hon slog igen dör- 

reo. Hon tycktes vilja säga: »Din sista timme är kommen, vi 

återse hvarandra aldrig mer.» 

Champagne-buteljerna började gå omkring och när det btef 

Peters tour at slå i åt sig, såg han på mig, liksom ville han ge 

mig en vink, at nu gäller det at handla med kraft. Han förde 

glaset til mun, men satte det åter hastigt ifrån sig och sade åt 

mig, »är herrn sjuk?» — »Nej,» svarade jag. 

Jag viste ganska väl hvad dessa ord inneburo, men jag vur 

nästan aldeles kraftlös och Peter tilläde: »Jag måste ge herrn sitt 

vanliga stärkningsmedel.» 

Vid dessa ord tog han fram sina pistoler och med en otro¬ 

lig hastighet sköt ihjel begge Officerarna som sutto midt emot 

honom. Derpå störtade han som et vilddjur på den tredje, grep 

honom om strupen , kastade honom på golfvet och kallade mig 

til lijelp. Jag hade åter repat mod, skyndade til hans biträde 

och vi begge höllo fast röfvarn. Peter bandt med en servet 

hans begge händer på ryggen och kastade en annan öfver 

hans ansigte. 

»Släpp icke den missdådarn et ögonblick ur sigte, sade han, 

tils jag återkommer från stallet med et rep.» Efter två minuter 

var han tilbaka och vi bundo fast vår fånge. 

»Jag skall nu i flygande rida til närmaste stad, sade Peter, 

som är något öfver en mil härifrån, för at skaffa hjelp. Under¬ 

tiden bevaka noga fången; herrn har ingenting ät frugta, ty hela 

huset är tomt från menniskor. Räkna på mig, jag skall snart, 

aterkomma och befria er ur denna obehagliga belägenhet, 

När min trogna följeslagare Jeranat mig, föresatte jag mig, at 
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dyrt sälja mitt lif i händelse man skulle försöka at vilja befria 

min fånge. Dörren blef tillbommad och jag tittade tid efter an¬ 

nan ut genom fönstret och stundom på uslingen som låg vid mi" 

na fötter På detta sätt tilbragte jag de lyenne längsta timmar i 

hela min lefnad. Ändtligen återkom Peter åtföljd af fredsdoma¬ 

ren och flera Gensdarmer. Jag öfverlemnade åt dem min fånge 

och huset genomsöktes i alla vinklar och vrår; alla menniskor 

hade öfvergifvet det. I en källare påträffade man flera mennisko- 

lik och benrangel, hvilka sednare blefvo begrafna på Kyrkogården 

i Mezieres. Mellertid blef värdshuset af det upretade folket i 

grund förstördt och nedrifvet 

Om värden och den sköna flickan har man aldrig sedan fått 

dm ringaste uplysning; kanske har den olyckliga ljutit döden af 

den nedrige värdhusvärdens händer. Hvad mig anbelangar, har 

jag bjudit til allt hvad i min förmåga stått at kunna få uplysning 

om hennes öde; jag utlofvade en betydlig summa penningar, om 

man kunde förskaffa mig några underättelser om henne, hitintils 

förgäfves; men ännu i dag, skulle jag gerna upoffra halfva min 

förmögenhet om jag kunde återfinna henne, ty jag har henne el 

tacka för mitt lif. 

Pl. 27. 

Thé-plantan 

T hé^busken, som växer ymnigt i China och Japan, blir sällan 
öfver två och en half aln hög; den updrages af frökäinor, som 
läggas 3 til 4 tum djupt ned 1 jorden. Icke förr än på 3;dje året 
liar busken redan tilräckligt med blad, men efter det sjunde alla¬ 
ger dess fruktbarhet. Tlie-busken odlas nästan i alla provincvr 
af del Cbinesinka riket, men den är icke af lika godhet pa alla 
ställen; i stenbundeo maik trifves den mycket bättre än^ i. lös 
jordmån. Men det ar icke blott jordmånen, utan äfven årstiden 
då bladen insamlas, som gör en betydlig skillnad pa iheets godhet. 
Bladen insamlas tre gånger om året; först i Mars, då bladen börja 
slå ut, och öro ganska späda — detta ar det bästa och dyrbaraste 
The' och kallas Kejsar-the', emedan det i synnerhet är bestämdt 
för Kejserliga hofvet och de förnäma i riket; — andra insamlin¬ 
gen sker i April, och den tredje i Juli, da bladen hafva roindra 
värde. De afplockade färska bladen rostas på jern- eller tennplå- 
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tar, och torkas småningom, utbredda, sedan på mattor, ech rul¬ 
las rller krusas mellan händerna, hvarefter det förbrukas eller för¬ 
sändes såsom handelsvara. 

Thébuskens arter fördelas i allmänhet i 3lne slag: 
A det som Linne kallat Thea Boliea se Fig. i. 
B det som Aiton kallat Thea strieta och 
C det såkallade gröna The't; se Fig. 2. 

Den i sednare åren nästan allmänt blefna tanken, at gröna 
the'er äro ohelsosamma, emedan de erhålla sin gröna färg genom 
erg af jrrnplåtarna på hvilka de torkas, ar således et stort misstag, 
emedan deras gröna färg har til orsak, dels årstiden inom hvilken 
de spädaste blad insamlas, dels sjelfva the' buskens art, som är et 
eget slag eller giöna the'-bti-ken, dels emedan allt the torkas lika 
på jern- eller tennplåtai. Bedröfligt nog har man gjort den up- 
täckt, at vinningslystnaden, synnerligen i Frankrike, liar förmått 
spekulanter at med spanskgröna färga bruna theer, ocli i den hän¬ 
delsen kunna de visserligen icke annat än vara ohelsosamma fram¬ 
för brunt thé som icke undergått någon förfalskning. Men äfven 
det thé vi få sjövägen ifrån China, ar icke alltid fullkomligt rsnt 
och ofta af vinningslystnad upblandadt med andra blad; det för¬ 
lorar äfven af den långa transporten mycket af de saltartade be¬ 
ståndsdelar det äger af naturen. Det the anses vara bäst, som Ry¬ 
ska köpmän föra med sig ifrån den Karavan som årligen går til 
China, och hvilket derföre kallas Karavan-the. T Cliina nyttjas 
The' allmänt, til en del af ren nödvändighet, emedan dricksvattnet 
är nästan öfverallt gyttjigt. Der tillägger man ochså The' större 
medicinska dygder 8n det verkligen äger. I nyare tider har man 
velat tillägga sjelfva the'-bladen et födande ämne. 

Holländerne anses vara de första som infört The‘ets bruk i Eu¬ 
ropa, hvilket numera bllfvit så allmänt at det utgör en nödvän¬ 
dighetsvara öfver hela veilden, och handeln med the' är af myc¬ 
ken vigt. Våra förfäder kände alldeles icke denna dryck före hälf¬ 
ten af i6:de seklet; vid sjukdomar nyttjade de infusion af inhem¬ 
ska helsosamma örter, och Kanel-vatten var sällsknpsdrycken for 
de rika och förnäma. Uti intet land i Europa nyttjas proportions¬ 
vis mera The' än i England; man dricker det flera gånger om da¬ 
gen, ymnigt och starkt. — 

Linne' var den förste sorn gjorde försök at i »Sverige plantera 
en The'buske som var kommen ifrån China, och försöket lyckades 
i trots af det nordliga klimatet. 

Den stora politiska revolutionen, som Théet föranledt för 
några 60 år seden, förtjenar väl at med några ord omnäm¬ 
nas, nemligen Nordamerikanska provinsernas skilsmässa från 
moderlandet England. Då Nordamerikanerna, som genom I11- 
rrndiägeri, i synnerhet med Holländarn?, förstodo at skaffa sig The' 
til lägre pris, »kulle de >773, på föranledning af Engelska Ostindi¬ 
ska Compagniet, hvilket då hade i sina magasiner för 17 millioner 
pund slerhng af denna artikel, tvingas at laga sitt The' af Engels¬ 
männen, som genom en ny pålaga gjort det ännu dyrare, vägrade 
Nordamerikaneme at göra det. Jemle del missnöjet som rådde öf¬ 
ver stäropladt pappers-afgifteu ulbiöto oroligheterna. Det forsla 
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raska steget man vidlog i Boston, nemligen at kasta i sjön 327 ki¬ 
stor The ur Engelska magasinen, medförde slutligen de Norra A- 
merikanska provinsernas skiljande ifrån England, och genom freden 
1783 g' >rde dem til en sjelfständig stat under republikanska insti¬ 
tution , som haft de lyckligaste resultat, hvilka torde vara tilräck- 
iigeo kända för våra läsare. 

Ordet til Logogrifen i föregående N:o är Konst, hvaraf fås: 
hoj ok, kon, os, ton, tok, not, knot, sko, sto, so, snok, kos, kost, 
son, ost, nos, o, sno, skot. 

Pl. 28. 
Mode-Costymer för Damer och Herrar. 

f ig. 1. Hvit crepe-hatt med hvita plymer på skärmen och med 
gröna bandögglor derunder; klädning af grisdelint randigt, 
glaserndt sidentyg; derofvanpå en i grönt och grisdelint 
skiftande sommar-PoIonaise (Cazawaika) af poux de soie, 
garnerad på bröstet, axlarna, de korta ärmarna och nederst 
rundt omkring med breda hvita spetsar; gula handskar, 
grisdelina skor. 

Fig. 1. Herrns Costym. Biokig halsduk; gul vest af sommar-ka- 
simir med liten ståndkrage; mörkblå rock med låg men 
bred krage, breda upslag som falla utåt axeln; skäligen 
trånga hvita pantnlonger; manchetterno upvikna på är¬ 
marna; gula handskar, grå hatt. 

Fig. 3. Hvit rishalms-hatt prydd med band och en liten plym; 
sidenklädning med tvenne breda volanger; mantilj af Ca- 
maleon-taft. 

Fig. 4* Ljusblå crépe-hatt med blommor under skärmen och prydd 
med en långt hängande hvit plym; en så kallad Catalo- 
msÅmantilj af svarta spetsar garnerad med tre breda vo¬ 
langer; gula kort-hnndskar med ett guld-armband. 

Fig. 5. Ljusgrisdelin hatt, til större delen betäckt med en hvit 
slöja af spetsar; gul och blå rutig klädning af et nytt slags 
tyg, omkring lifvet, ärmarna och på kjorteln garnerad med 
gult snörmakare-arbete; gula handskar, svarta skor. 

1844. 

Tryckt ho* Care Deeeen, R. W. O. 
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MAGASIN 
for 

j&onst, oci) JHoörr. 
Augusti Månad 1844. 

Pl. 2g. 

Mälaren David Wilkie. 

M ålaren David Wilkie föddes 17S7 i Cults nära Cupar i Skott¬ 

land och var son af David Wilkie, en prest, som hade fyra söner. 

Sir David talade alltid om sic far med der. största aktning och 

innerliga barnsliga tilgifvenhet, och när hans eget namn fått rygl- 

harhet och han genom sin skicklighet förvärfvat sig betydliga sum¬ 

mor, upreste han åt fndren et monument, som hans vän, Sir Fran¬ 

cis Chantrey, förfärdigade. 

Wilkie, som begagnade undervisning vid Akademien i Edin- 

burg, gaf redan i början af sina studieår åtskilliga prof af hvad 

han senaie skulle blifva. En af hans första taflor var: det inre 

af et värdshus, och den andra: marknaden i Pitlassic. Vid sist¬ 

nämnde ställe såg han den blinda violin-spelaren, som fördes ifiän 

det ena marknadsståndet til det andra, och gaf honom senate 

hufvuddragen til detta oefterhärmliga arbete, nbegge, säger Gra- 

ham, öro i van Ostades stil, mycket charakteristiska och uttrycks¬ 

fulla.» Wilkie hade likväl då ännu icke sett en enda tafla af van 

Ostade. 

Är 1804 kom han med en konstnärs äregirighet och talanger 

il London. En tid bortåt lefde han der obemärkt och föga up- 

muntrad, men han arbetade flitigt med det sanna geniets sjelffor- 

troende och vissheten om framgång i sin konst, ehuru hans första 

taflor icke funno någon synnerlig afsättning. 

Den första af hans taflor, som exponerades i Kongl. Målare- 

Tjugondeförsta Årgången. 
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Akademien 1806,' var hans Byns politiske kannstöpare. Han var 

då icke ännu 2a år gammal. Taflan hade utan någon betingad 

summa blifvit beställd af Lord Mansfield, som, när taflan var 

färdig, dröjde med betalningen, emedan priset tycktes honom väl högt 

tiltaget af en ung, obekant artist. Detta var före expositionen; 

men sedan publikens allmänna bifall upskattat dess värde fem gån¬ 

ger högre än hvad Konstnärn begärt, betalte Lorden summan och 

var ganska nöjd med sitt köp. — IVlen aldrig har väl vid dessa 

expositioner et arbete framvisats sådant, som det Wilkie inlemnade 

1817, nemligen hans Blinde Violinspelare. Hundratals menniskor 

trängdes omkring taflan, och tusentals halva sedermera med oa flå t— 

lig beundran beskådat den. För det närvarande befinner hon sig 

i National-galeriet, och skulle säkert icke kunna lösas derifrån för 

tusen pund sterling. 

Vid hvarje exposition fanns vanligen åtminstone en tafla af 

Wilkie; 1822 såg man der en af hans utmärktaste: Jnvaliderne 

vid Chelsea, som i Tidningarne läsa berättelsen om slaget vid Wa- 

terloo. Hertigen af Wellington köpte taflan för 1200 pund. 

Åren 1826, 1827 ocli 1828 saknade man på expositionen taflor 

af Wilkie. Han uppehöll sig denna tiden i Rom och Madrid, hvar- 

igenom hans stil och valet af ämnen undergick en stor förändring. 

Han återkom med en mängd esquisser och några fulländade taflor, 

såsom: den Spanska Posadati; Flickan fr an Saragossa ; Guerillas’ 

aftåg och Guerillas’ återkomst, hvilka alla blefvo Konung Georg 

IV:des tilhörighet. 

Efter Sir Thomas Lawrenses död 1836 blef Wilkie Hofmålare 

hos Georg IV. Alla lians arbeten efter hemkomsten — och ban 

sysselsatte sig nu äfven mycket med porträttmålning — hade något 

Spanskt, något liknande hans älskling Velasquez. Men oaktädt 

hans myckna porträttmålning åsidosatte eller försummade han icke 

konstens högre syften, och hans predikande John Knox bär vittne 

derom. Denna tafla prydde t832 års exposition och inköptes af 

Sirj Robert Peel för i5oo pund. År 1833 upvisade han sin tafla: 

Spanska Munkar,- t834 en under benämning af: Icke hemma och 

den Spanska modren med sina barn; 1835r Columbus (inköpt för 

1100 guinéer); i836, när han blifvit utnämnd til Baronet: En Gos¬ 

se , och 1837: Maria af Skottland rymmande ifrån Lochlearn 

Castle; Lördags-natten; Kejsarinnan Josephina och Spåmannen’ 
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4839: Sir David Baird, när han äterjinner Tippo Saibs döda 

kroppoch Bönen til bords. 1840: Benvenuto och Päfven och De 

Irländske JVliiskeybrännaresamt i84t Tvenne Porträtter. Bairds 

tafla hade blifvit beställd af hans Enka för i5oo pund. Bland Wilkies 

ofulländade arbeten äro: Nelsonförseglande et bref, och John 

KnoXj utdelande Nattvarden. 

Dessa upräknade arbeten af den utmärkte Målaren torde icke 

erfordra en närmare beskrifning, sedan de skickligaste gravörers 

grafstickel redan gjort dem allmänt kända. Sir David Wilkie var 

blott 56 år gammal när han dog. Hur många sköna taflor hade 

han icke ännu kunnat lerana, om icke hans lefnadsbana så snart, 

genom döden blifvit afbruten? 

På alla hans första arbeten finner man något charakteristiskt 

af personer, sådana som hans fädernesland erbjöd honom. Ingen 

kringvandrande violinspelare, kittelflickare, ingen tiggande säckpi¬ 

pare påträffades i hans yngre år, den han icke skänkt en särskilt 

upmärksamhet. 

INär han redan i sitt fädernesland fått en stor rygtbarhet, be¬ 

sökte ban Spanien och Italien, och hans snille fick en ny andans 

drift och en ny rigtning af dessa länders stora mästare. Han ta¬ 

lade med förtjusning om de underverk som Velasquez,. Tintoretti 

och Titian skapat. Från denna tiden sträfvade han efter et högre 

rnål och valde storartade föremål. Han lyfte sig högre småningom, 

men regelmässigt. Hans Invalider vid Chelsea var liksom tecknet 

til hans högre lyftning; hans Knox var et steg i det histori¬ 

ska, men lians flicka ifrån Saragossa, hans Josephine och hans 

Columbus utvisade stoia framsteg. Det har likväl funnits Critici, 

hvilka ansett dessa sköna bevis af hans snilles mångfaldighet, så¬ 

som et nedstigande ifrån hans första stil och sin hembygds första 

skapelser; de ansågo honom hafva gått ifrån den rätta vägen och 

lyft sig inom högre regioner, dit hans vingar icke haft förmåga 

at bära honom. 

Ingen arbetade ifrigare för sitt rygte än Wilkie. Til sina större 

taflor gjorde han stundom femtio esquisser och studier til hufvuden, 

händer och fötter; dessutom gjorde lian åt sig figurer af ler, 

för grupperingens eller belysningens skull. Han bade läjt sig alla 

konstens hemligheter, men gjorde för andra i.ngen hemlighet deraf. 

Året i84o företog han en resa til Orienten. Han Besökte Tur- 
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kiet, Palestina, Egypten, och fyllde sina portföljer raed de härliga^ 

ste tekningar. Beklagligen sjtiknade han på hemresan och dog på 

lartyget framför Gibraltar i843. Hans döda kropp nedsänktes i 

hafvet; men nyheten om hans död åstadkom eo allmän sorg i 

England, som i honom förlorade sin största målare, och en sub- 

scription öppnades genast til upresande af et värdigt Monument 

öfver honom. — Närlagda tekning visar Monumentet sådant det är 

beslutadt at upresas. — 

Synvillan. 

Jag såg et Hof, 

Förutan lyx ocb utan fåfäng glan»r 

Der ej intrig och intet smicker fanns. 

Der sanning hörde til den goda tonen 

Och hade lof 

Åt öppet tala inför sjelfva throoen. 

Jag såg en Krets, 

Der sällskapston var älskvärd glädtighet. 

Der qvickhet ljöd men utan elakhet , 

Ocb ej förtal och ej begär at klandra; 

Man var tilfreds 

At språka fritt ocb muntert med hvarandra. 

Jag såg en Hög, 

Som utan geist och utau högmod gick, 

Med värdig men ej stolt och fåfäng blick. 

Väl hyllade han bördens gamla fanor, 

Men aldrig lög 

Om Fäderna ocb ättens många anor. 

Jag såg en Vis, 

Hvars visdom ej bestod blott deruti 

At tala om en hög philosophi 

Och egenkärt predika den för andra; 

Han utan pris 

Sågs fördomsfri sin lugna hana vandra. 



Jag såg ca Vän, 

Som utan svek och utan afund var, 

Han lika tro och lika vänskap bar 

I lyckans skiften, sorgerna och nöden, 

Och hyste än 

Den samma tro och vänskap intil döden. 

Jag såg cn Man, 

Som ntan fjäsk en flickas bjerta vann 

Och hennes fel som liennes dygder fann , 

Men tilbad henne ömt och obeskrifligt,. 

Och lika sann 

Och lika öm, än älskar henne liQigt. 

Jag såg en Frn, 

Som utan flärd och utan nycker var, 

Åt man och barn sin hela omsorg bar, 

Til hvarje pligt och offer redebogen, 

Och är ännu, 

För pligtens bud, så bjertligt varm ocb trogen 

Jag såg en Rik, 

Som ej var hård, ej slösande, ej snål. 

Men skänkte glad åt ädla ändamål. 

Och ägde för dc lidande et hjerta: 

E» Ängel lik 

A t hjclpa och at lindra andra3 smärta. 

Jag såg en Tok, 

Som jollrade dåragtigt på sitt sätt. 

Men som kanske såg många saker rätt. 

Måna’ han ej var, fast under narrens yta. 

Långt mera klok 

Än de som af sin stora vishet ekryta? 

Men såg jag rätt? 

Bedrog mig ej min svaga syn likvisst? 

Den mången gång gjort mig til Optimist 

Och jag såg allt til sin förädling skrida. 

Det går så lätt 

At se sin verld ifrån en önskad sida. 
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Men tänker jag 

Rätt efter, får jag många tvifvelsntål. 

Min glada syn ej undersökning tål, 

Och frugtar nog erfarenheten visar. 

En vacker dag, 

At det var blott Synvillan som jag prisar. 

Pl. 3o. 
Cretin er ne i Alperna. 

Under vandringen genom dessa sköna dalar i Schweiz, bland 

dessa namnkunniga Alper, der det upeldade sinnet nästan helt och 

hållet är sysselsatt med de mest sublima natur-scener och deras 

beundrande, träffar man stundom varelser af en mer vederstygglig 

än eländig natur, dem hoti tycks hafva kastat ifrån sig utmed des¬ 

sa storartade monumenter, liksom för at säga menniskan, at ingen¬ 

ting af hvad som omger henne är fullkomligt. Det är icke i de mest 

ofruktbara trakter, i dessa förfärliga pass mellan bergsklipporna, 

vid hvilkas anblick hjertat känner sig beklämdt; det är i de var¬ 

maste, de mest leende dalar, der man träffar dessa olyckliga ut¬ 

kast eller tilyxnde mennisko-former, i sanning olyckliga, ty väm¬ 

jelsen vid deras åsyn är så stor, at den i de flestas hjertan icke en 

gång lemnar rum för medlidandet. 

En vanskapad kropp på ännu mer vanskapade ben som svig- 

ta vid hvarje steg, et hufvud hvars upblåsta, blyfärgade ansigte 

icke uttrycker annat än den mest djuriska matlust, en ofantlig hals¬ 

svulst (goftre), h vil ken hos somliga bildar en klunga af flera svul¬ 

ster sona hänga ned på et trångt och eländigt bröst: sådan är Cre- 

tinen. Charqkteren af dessa sorgliga mennisko-figurer är dock oli¬ 

ka i sin utveckling dem emellan. Så til ex. hade, hos den indi¬ 

viden hvaraf vi här meddela porträttet, en Cretin i Walliserland, 

uselheten och hungern gjort djupa intryck; det var för öfrigt en 

Cretin af de af naturen minst missgynnade, ty han talade, visser¬ 

ligen ganska illa, men dessa med en svag och darrande röst fram¬ 

stammade ord voro dock långt ifrån det vilda och motbjudande 

skrik, som man fåfängt skulle vilja söka beskrifva, hvilket man 
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hör ifrån tjocka, hvälfda, ständigt dreglande läppar hos de mest van¬ 

lottade af hans likar. Til äventyrs hade äfven hungern, hvaröf- 

ver den stackars modellen beklagade sig, förhindrat utvecklingen 

af hans Cretin-natur; ty han var mager, ansigtet icke upblåst, 

halssvulslen mindre än i allmänhet och hans buk hade icke 

denna oformlighet som utmärker de välmående Gretiner eller dem 

som genom sina slägtingars omsorg och skötsel, til och med genom 

deras vidskepelse, erhålla allt hvad som kan lilfredsställa deras mat¬ 

lust och råa instinkt. 

I nedra Walliserland, i öfra dalen Aosta, i la Maurienne och 

» några dalar i Faucigny träffar man allmännast inom Alperna, 

dessa olyckliga varelser: man kan nästan säga, at de äro landet 

särskilt tilhörige. Namnet Cretin är nästan allmänt inom Al¬ 

perna, med undantag af dalen Aosta, der de kallas Marrons (Ka¬ 

stanjer), förmodeligen i anseende til den bruna färgen som deras 

hud stundom antager. 

Det tycks för öfrigt, som hade naturen, då hon satt Cretinen, 

hvad själsförmögenheterne angår, i bredd med det råaste tilstånd, 

gifvit dem böjelser som ännu mer närma dem til de oskäliga dju¬ 

rens: aptiten är för honom allt; han i likhet med djuren, begag¬ 

nar alla utvägar at tilfredsställa den, och lika med dem, vet han 

genom erfarenheten af aga och tuktan, när han handlar illa. Vis¬ 

sei ligen finnes det många gradationer ibland dessa varelser, hvil— 

kas begrepp har några få kloka mellanstunder och som blott i 

vissa delar utveckla tecken nf physisk Cretinism; men tanken är 

bedröflig, at der man råkar en af dem, är man säker at råka flera. 

I’å gatorna i staden Sion (Canton Wallis) träffar man nästan på 

bvarje forstuge-tiöskel, någon af dessa olyckliga, från hvilka man 

gerna vänder sina blickar; träder man in i något af dessa smut¬ 

siga hemvist, tycker man sig finna, at slägtingarne til den olyck¬ 

lige, vanlottade varelsen, icke stå mycket öfver honom i psykolo¬ 

giskt hänseende. Jag liar i Sion sett en skomakare omgifven af 

nie barn, alla Cretiner i olika gradationer, och den stackars fadren 

medgaf äfven nt det så förhöll sig. 

Det är emedlertid icke et arf inom vissa slagter, som man i 

första rummet bör tilskrifva Cretinismens fortplantande, och man 

bör erkänna, at om naturen någon gång framalstrar ting, som sy¬ 

ras henne ovärdiga, aflägsnar hon sig aldrig ifrån sitt stora syfte- 
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mal at kunna nalkas fullkomlighcten. Barnet af en Cretin, upfc- 

stradt ulora dess omgifning ocli local-förhållanden inora hvilka 

Cretinismen utvecklar sig, blir bättre organiseradt så i physiskt 

sam moraliskt afseende, än fadern. Det är en factisk iakttagelse 

i Waliiserland, uti Sion i synnerhet, at barn, upfostrade inom sta¬ 

den, bli Cretiner i en förskräcklig ökad mängd, ehuru friska och 

sunda deias föräldrar än må vara. Utlänningar, som bosatt sig i 

denna trakt, hafva sett sina barn bli angripna of denna farsot. 

Deremot, om barnen förflyttas ännu späda och vistas til deras åt¬ 

tonde eller nionde år i bergstrakterna, undslippa de dalens olycksa¬ 

liga inflytande, och kunna sedan utan vidare olägenhet återkomma 

til staden. Behandlingen af barnens lefnadssätt ingår äfven myc¬ 

ket i förbättrande af deras kroppsconstitution : kroppsöfningar och 

mycken motion hafva visat sig vara ganska fördelagtiga; bland an¬ 

nat hnr man äfven gjort den anmärkningen, at sedan kaffé-drick- 

ningen blifvit mer allmän i Waliiserland, har antalet af Cretiner 

minskats. 

Dessa omständigheter jerate flera dithörande, borde redan haf¬ 

va angifvit de egentliga och verkliga orsakerne til Cretinismen; det 

var emedlertid Saussure’s snille förbehållet, ot sprida ljus i saken. 

Ända til hans tid hade man tilskrifvit sjukdomens orsak dels 

snövattnet fullt med saltagtiga kalkpartiklar i deras upiösning, dels 

grannskapen af kärren och morasen, dels brännhettan i dalarna; 

dels lättjan och fallenheten för fylleri. Denne utmärkte Alpernas hi- 

storieskrifvare utvecklar, vid behandlingen af denna fråga, hela 

skarpsinnigheten af sitt forskare-snille, och hans kritiska observa¬ 

tioner så väl som hans påståenden hafva nästan blifvit en fullkom¬ 

lig visshet. Det är en verklighet, at det enda vatten bergsboarne 

i de högre dalarne begagna, bestar af smält snö eller is. Sa väl 

för dem som för invånarne af de lägre dalarna, är vattnet pa åt¬ 

skilliga ställen salt- och kalkblandadt; och det oaktadt finner man 

pä en höjd af 1000 til 1200 metres öfver halsytan, ingen enda Cre- 

tiu. Grannskapet af kärr och moras åstadkommer i Frankrike och 

Italien febrar som blott tilhöra den trakten, och kallas endemiska; 

men aldrig såg man der någon Cretin. Hettan är lika stark på 

slättlandet i Provence och vid kustlandet af Genua, som i Walliser- 

land; lättjan och fylleriet vidlåda beklagligtvis menskligheten öf- 

verallt; huru skulle nu dessa ofvan antagna orsaker kunna endast 
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Pyrenéerna? 

När man med upmårksarahet betragtar dalarna der Creti- 

rismeD egentligen bar sitt hemvist, ser man, at bergshöjderna soq> 

oingifva dem, föi hindra luftens fria omlopp och tvinga den at 

stanna vid bergsfoten. Visserligen herrskar i dalarna en bräonaiv* 
i*' 

de hetta under några månader, och solstrålarnas lodräta nedfal¬ 

lande, såsom t. ex. i Sion, jemte grannskapet af Rhöne-flodens kärr, 

kunna icke annat än menligt inverka på denna stillastående atmos- 

fer; men Villeneuve och Aosta äro belägne i det synbarligen 

mest sunda landskap, hettan är visserligen tryckande, men dock 

dräglig, och likafullt finner man här de flesta Cretiner. Man har 

sett i Oomenei (Sallanche-dalen) en hel befolkning af Cretiner, 

hvilkas sjukdoms-åkommor betydligen nftagit til antalet, sedan par- 

tielä uttorkningar af de omgifvande kärren ägt rum; emedlertid 

återstår ännu t il räck ligt sumpig mark i dessa dalar, för at angripa 

befolkningen med kärrens smittosamma utdunstningar och alstra 

Cretinismen. Den verkliga orsaken til detta förbättrade tilslånd, 

är den utflyttning invånarne begynt verkställa ifrån djupet af da¬ 

len, öfvergifvande sina förra boningar och anlagda nybyggen hög¬ 

re upp i bergen. 

Af alla inkräktningar menskliga snillet gjort på Eleraenterne* 

äro säkert inga skönare och ädlare an de, genom hvilkas resultat 

oaenniskoslägtft bhfvit förädladt och fullkomligare, och som med 

tiden skall sälta i stället för en vanskaplig och siö population, et 

folk väldigt det land det bebor: idogt och tänkande. En dag tor¬ 

de komma, då vandraren genom Walliserland icke mer far se nå¬ 

gon Cretin, likasom man ru för tiden icke mer far der se de 

otaliga Vargar och Björnar, som fordom härjade i dessa nejder. 

I sammanhang härmed meddela vi et yttrande af Johanna 

Schoppenhauer i sin resa genom Södra Frankrike. Sedao hon ta¬ 

git vägen ifrån Lyon til Geneve och derifrån til Cbamouny, be¬ 

rättar hon vid genomresan af den lilla staden Servoz, följande: 

*Här i Servoz sågo vi för första gången de ohyggliga, ofant¬ 

liga balssvulster, i synnerhet på fiuntimren, som nästan allmänt 

tycktes i mer eller mindre grad angripna af denna sjukdom. Då 

vi gjorde denna anmärkning, hörde vi tillika, at de olyckligaste af 

alla varelser j Crelinerne, i synnerhet fuonos i Servoz, och at man, 



ehuru til mindre antal, ifrån ocb med detta ställe finner dem i 

alla byar af Savoyens bergsbygd. I Servoz finnes nästan icke eU 

enda hushåll, utab en dylik beklagansvärd varelse, men folket an¬ 

ser det icke såsom eh olycka- En lycklig vidskepelse lärer det at 

anse dessa olyckliga såsom heliga väsenden, hvilka hafva lycka 

med sig, och man kallar dem des innocens (menlöse). Ingen 

vågar göra dem något för när, eller gäckas med dem. Den bästa 

platsen vid spiseln tilhör Cretinen i kojan, man sörjer först för 

hans behof på bästa sätt, och, utan motsägelse, har man öfverse- 

ende med hans nycker, egenheter och lättja. Man försäkrade oss, 

at Cretinen flera veckor efter födseln ej kunde skiljas från endrft 

barn. Senare yppar sig först denna bedröfliga sjukdom i roenni- 

skans ädlare natur, som sänker dessa obegripligt vaulottade varel¬ 

ser långt under djuren. 

Eulogius Schneider. 

Eo historisk novell ur franska revolutionen på 1790 talet 

af A. Weill. 

En fredags-aftoo oro vintern 179?, sedan Joseph hela dagen va¬ 

rit i Strasburg, återkom han mycket trött i sitt lilla envåningshus 

i Bischheim, beläget utmed en gångväg nära den alle af lindar 

son» leder genom Schiltigheim til Strasburg. 

Bischheim, Schiltigheim och Höhnheim äro trenne nära intil 

hvarandra belägna byar pä en tysk halfmils afstånd från Strasburg. 

De hade säkert långt för detta utgjort förstad til Strasburg, om 

denna icke varit en fästning och derigenom dömd at aldrig 

kunna utvidgas framifrån. Derigenom hafva dessa byar endast 

förblifvit landt- och lustställen för stadsboerna, som komma hit at 

hemta frisk luft, dricka godt öl och förtära Karp fångad i Rhen- 

strömmen. 

Som före revolutionen inga Judar fingo bosätta sig i Strasburg, 

så nedsatte de sig i Bischheim. Der bodde äfven den då for tiden 

mycket bekante Hofleverantören, den Jndarne kallade Herz-Bisch» 

beim, lika välgörande som snillrik. Under revolutionen flytta¬ 

de de rikare Judarne ifrån Bischheim in til Strasburg. 
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Joseph var (ore revolutionen skrifvare ho$ provinsens Gene- 

4rol-Intendent, hans synnerligen goda ungdomsvän*, när revolu¬ 

tionen utbiöt, höide Joseph til de ifrigaste Propagandister, 

(nen blef småningom likväl mera medgörlig, och höll sig åter fast 

vid sin gamla religion. Han hade ofta i Sträsburg med Eulogius 

Schneider, med hvilken han var bekant, haft theologiska diskus¬ 

sioner; Josephs charakter var mild, han lät den ursinniga Mun¬ 

ken storma och rasa, men sökte tilrättavisa honom genom en mild, 

sokratisk moral. Härigenom til vann han 6ig, om icke Munkens 

tilgifvenhet, åtminstone hans förtroerde så til vida, at han af ho¬ 

nom stundom blef bjuden til rnåltids. 

Olvnnnamnde dag hade Joseph gjort et besök hos sin vän 

Schneider. En hemsk aning hade föranledt honom dertil; men 

Schneider hade, sysselsatt på annat håll, icke träffats hemma. Han 

höll på, at et par mil utom Sträsburg låta guillotinera tio aristo¬ 

krater, emedan dp, som det sades, hade lemnat Österrikarne vin 

och bröd. Skomakaren Jung ledsagade den förskräcklige mannen, 

och endast dennes andra vän, compodlören Edelman, var qvar i 

Sträsburg. Denne vexlade blott några få ord med Joseph, eme¬ 

dan han icke stort kunde med honom, i anseende til hans full¬ 

komliga okunnighet om musiken. 

Uttröttad och med aningsfull oro återinträdde Joseph i sin 

låga kammare. »Slå igen luckorna,» sade han åt sin sexåriga dot¬ 

ter Geldj »och tag hit ljus för at tända min lampa.» Barnet lyd¬ 

de utan at svara, men varseblef likväl i fadrens nästan häftiga för¬ 

hållande en viss ängslan, som, trots hennes ungdom, icke undföll 

henne. Joseph pålände lampan uttalade sin sabbatiska välsignelse 

öfver ljuset, af-jöng en bruklig psalm-melodi, och kysste derpå sin 

dotter, som under tiden hade dukat bordet för aftonmåltiden. 

Joseph var sedan fyra Ar enkling; en mycket gammal moster 

til hans hustru förestod hushållet. Hon hade hvarken särskilt ba-. 

kat sabbatsbiöd eller ändiat matanrättning; ty det var vid lifs- 

straff föibjudet at fiia den sabbat som icke inlräfFade på en decadi-' 

dag, och afven då fick den icke fiias utan i tysthet. Blott en sär¬ 

skilt Sahbats-toita hade gamla mostern låtit baka i smyg för Jo¬ 

seph, som ännu hade endast en bordsgäst, en gammal svart katt 

som hette Titi. och vanligen intog sin hedersplats vid ena hörnet 

af bordet ulan någon inbjudning. r 
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Men knappast hade gamla mostern serverat soppan och frågat 

Joseph hvar han varit så länge, förr än dörren öppnades häftigt, 

och en undersätsig man inträdde, med krulligt svart hår, rÖdagtiga 

ögonbryn, hoptryckta axlar och et bredt fyrkantigt ansigte, som 

icke allenast var fullt med koppärr utan jemväl här ocb der be¬ 

stänkt med kopparfärgade fläckar. 

Vid inträdet af denna bastanta figur bleknade Joseph, och han 

svigtade til den grad at han säkert fallit, om han icke fasthåliit 

sig vid länstols-armarna. Den inträdande säg skarpt på honom 

med sina små, djupt intryckta men blixtrande ögon. Först efter 

några seeunder sansade sig Joseph så mycket ifrån sin förskräckelse, 

at han åtminstone förmådde dölja sin förlägenhet, ty han visste 

nogsamt, at denna förlägenhet kunde bli hans dödsdom. 

Den främmande, som så oväntad upträdde, var Eulogius 

Schneider, en Munk ifrån Kolrij som vid fransyska revolutionens 

utbrott flyttat til Frankrike, och der, genom sina grundliga, syn¬ 

nerligen philologiska kunskaper blifvit anställd som General-vika- 

rius hos den constitutionela Biskopen i Strasburg, men redan en 

längre tid lemnat denna befattning. Han hade i Elsas bildat en 

Jacobinisk filial-Klubb, och bans magt utvidgade sig snart til den 

grad, at han kunde våga motarbeta sjeifva Commissarien S.t Justj 

som Robespierre skickat ifrån Paris til Strasburg. Eulogius Scfmei- 

der var President i Klubben, hufvudman för alla angifvelser och 

tillika president i revolutionäraSdorastolen; men nu en tid bortåt 

hade ban mest sysselsätt sig med at sjelf tåga omkring i byarna 

med guillotinen, för at, som ban yttrade sig, spara folket besväret 

af vägen; men egentligen gjorde han det, för a t slippa redogöra 

för sitt forhållande inför S:t Just, som var i Strasburg ocb icke 

JÖrstod tyska. 

Hans 4>ästa vän var, utom skomakaren Jung, en musikus E- 

delman, som componerade et litet mästerstycke af Opera: Ariadne 

på ön Naxos, en uprigtig fanatisk man, som med nöje dog för den 

frihet han besöng. Edelman var liten til växten, hade en Elsasisk 

trubbig näsa, bar beständigt glasögon med silfverbågar och en tysk 

rock, som ban alltid igenknäppte ända upp til halsen. Han förstod gre¬ 

kiska och satte ofta musik til sin vän Schneiders grekiska Romancer; 

ty Schneider var poet. Han hade öfversatt Anakreon, utgifvit en sam¬ 

ling aX tyska skaldestycken, ocb blef så ringa störd af sina blodiga 
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sysselsättningar, at han ofta oa) nätterna författade grekiska sånger. 

Han talade jemväl med lätthet grekiska och ebreiska. Besynnerlig 

contrast! Denne man, som om dagen utöste strömmar af blod, 

utan at rynka ögonbrynen, besöng om natten kärlekens och vän¬ 

skapens välde i dåliga verser! Eller var han endast så grvm, eme¬ 

dan han var en dålig skald? Det skulle kunna vara möjligt. De 

sämste författare och poeter äro ofta de grymmaste menniskor, 

när slumpen ger dera magien i händerna. 

Den andre af Schneiders anhängare var skomakaren Jung, en 

natur-skald, för öfrigt en kraftig, i botten sund natur. Jung var 

icke utan talang och kunskaper, bland annat förstod lian äfven 

något grekiska, men sträfvade och lefde endast för sina öfverspän- 

da begrepp om frihet. 

En tredje vän var fransmannen Monnet, en klen men välvil¬ 

lig natur, soro uprigtigt trodde, at Scbneider var bättre patriot än 

S:t Just. 

Joseph var den femte i laget, endast til hälften invigd, men 

for Munken ifrån Köln isynnerhet kärkommen, emedan han kände 

alla bönder i trakten och derigenom kunde lemna mångfaldiga 

uplysningar. 

»God afton, medborgare Schneiderw sade Joseph Sndlligen, 

tbIivarifrån kommer du så sent?» Man måste vid äventyr af döds¬ 

straff tiltala Scbneider Du, och icke glömma kalla honom: Med¬ 

borgare Scbneider. 

(Forts, i nästa N:r.) 

Pl. 3i- 

Les Gens de Paris. 

Under benämningen: Pariser folket utkommer i Paris en sam¬ 

ling af förträffliga träsnitt med en kort text inunder hvarje, som 

på et cbarakteristiskt sätt framställer det så kallade folket til sio 

costymering, sina sysselsättningar, sina åsigter och omdömen öfver 

ofika ämnen i allmänhet och lildragelser for dagen, Stundom böra 

liera tekningar til en särskilt afdelning, såsom närlagda, hvilken 

utgör N:q 3 of serieo Liktal (Oraisons funebres). 
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Dr t är om morgonen; et samtal äger rum emellan eo gubb* 

oeh en gumma som firo sysselsatta at sopa gatan. Gumman, stö¬ 

dande sig på qvast-skaftet, tyckes vara mera road at sqvallra och 

berättar på sitt sätt bland annat: 

— Nä, det kan nian rigtigt kalia otur ! — Madam Kajsa som har 

mist sin Karl samma dag hennes hund dog. 

Gubben; — Stackars Qiånna/ — det var en sä snäll racka.' 

Logogrif. 

Krjji ej Att gnoet hos tyrfcan stons, 

bon, som mitt hela oftast var, 

ty, lik cn nyckfull älskarinna, 

tillbedjaren hon grymt bedrar. 

Ur ordet — sedan vi fått bringa 

i ordning ny dess fotter fem, — 

väl tjugu andra ord framspringa, 

nu springa de, — tag fatt på dem: 

en stöfvare, som pilsnabb skjuter 

i nvolnens jagtpark efter rof; 

hvad Kratern gjorde få minuter 

förr n Herculanum den begrof; 

en yta, livaraf ögat bländas, 

är den, som Sodomsäpplets, grann; 

hvad Ryssen blef, dömd at forsändas 

bort till Siberien, stackars man; 

en boja, pålagd personalen, 

hvaröfver ryktar-spiran förs; 

ett träd, der gerna näktergalen 

sin ljufva trollflöjt blåsa börs; 

en fåra, hvilken hyflen plöjer 

för nytta eller prydnad skuld; 

hvad domarn är, som rätten böjer 

för skäl så klingande som guld; 

nf mythen ett tillskapadt väsen, 

som natten mörkt, som dagen ljust; 

ett rum, der flickan i angläson 

blef uti Gynter rent förtjust; , 

i 

• \ 

af 



ett märkligt trolKord, bvarmed Kungen 

förädla kan plebejiskt blod; 

en gud, den Aron, nödd ocb tvangen, 

ät några dansvurmar bestod; 

en krypväxt, smygande långs marken, 

bland Nordens mossbelupna berg; 

en vätska närmast ander barken, 

som lånar eken belsans färg; 

livad morfars bjessa blifver, — plockad 

af tidens hand och Käringens; 

försåtet, bvaraf räfven lockad, 

fann för sitt krypskyttslif en gräns; 

ett sår för slafven af den boja 

som slamrar om den aslcs fot; 

det träd, som, skuggande min koja, 

med nordan brottas på sin rot; 

hvad äfven bästa båge blifver 

med högspänd sträng, i tidens längd; 

livad advokaten långsamt drifver, 

är han i konsten rigtigt slängd. 

C k ar ad. 

I å mycket tigg och trägna böner, 

Mer kur en dag, med vinter frisk, 
' • 

mitt första gjorde med Jöns Dröner 

som stod ocb huttrade bak disk. 

Här är jag, Jösse! livad befalles? 

Ack, jo, Patron! det går så smått 

med rörelsen, i dag inalles 

två hackor jag i lådan fått; 

oro hädanefter af trafiken 

mitt anära jag ej skörda får, 

så stänger jag igen butiken 

och vantarne i bordet slår; 

fördenskull värdes Herr Patronen, 

i nåd, mitt tredje til min nöd. 



128 

och, tom den bästa Kompanjonen, 

för Droners firma bli ett stöd; 

att börja med, jag ber så geroo 

att, til min ledning, of Patron 

uiitt fj er de få; ty i min bjerna 

år allaredan stor cession.- 

Da är mig alltid samma drommeln. * 

anmärkte Krögar-gudcn na, 

förstår da icke Köpmansrnmmein, 

ditt nöt, att skrifva sja för ta? 

Och trogen denna gyllne regien 

sköt Dröner se’n en dejlig fart, 

fick vor-de-vind i alla seglen 

samt blef mitt hela ganska snart. 

-st — -- 

Pl. 32. 
Mode-Costymer för Damer, m. m. 

Fig. t. Hvit rynkad hatt med grön-randiga baod; skiftande si- 

denklädning med tvenne breda volanger och trånga ärmar 

samt öppen vid lifvet framföre; nytt slag af sommar-man- 

tille; gula hand$.kar, svarta skor. 

Fig. 2. Hvit sidenhatt garnerad med spetsar och blommor; en¬ 

färgad ljusblå sidenklädning, öppen framföre med et nytt 

slags half-ärmar; hvita balf-handskar med guld-arroband; 

svarta kängor. 

Fig. 3. En liten ro til 12 års flicke-Costym. 

Fig. 4. Eo mössa for gossar. 

Fig. 5. En dylik så kallad Skottsk mössa. 

Fig. 6. Eq grå mans-hatt. 

Fig. 7. Eo svart dito. 

Fig. 8. En grå hatt med rund kulle och en grå pfyra, för Gossar. 

Fig. 9. En gul halmhatt med gult snöre och gula toffsar. 

^tocfi^olm, 1844. 

Tryckt hos Ca it DtiEtn, R. W. O. 
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N:o IX. 
MAGASIN 

for 

Skonst, Jtgijeter ocfi jWotoer. 
September Månad 1844. 

PI. 33- 

Cherubini. 

Oen namnkunnige tonsättaren Marie-Louis-Charles-Zenobi-Salva- 

dor Cherubini föddes i Florens d. 8 September 1760. Fadren var 

Barthelemi Cherubini, Professor i Musiken, och modren Verdiane 

Bozi, hvilka hade tolf barn, hvaraf Salvador värdet tionde i ord¬ 

ningen. Han kom så svag til verlden, at man tviflade om hans 

lif, och af medicinsk försigtighet upsköt med hans döpelseact tils 

den 14 » samma månad. Denna klena kroppsconstilution vid hans 

vagga, en lång lefnad utöfver en vanlig mansålder och bibehål¬ 

landet af det skapande geniets förmåga in i sena ålderdomen, äro 

egenheter hvilka han hade gemensamt med Voltaire. 

Cherubini studerade i fyra år under Sartis handledning. Den¬ 

nes tilgifvenhet för sin elev hade någon faderlig välvillighet; han 

förtrodde åt honom compositionen af de underordnade rollerna i 

sina operor; så at partiturerna af den ena innehålla säkert en 

mängd skönheter skapade af den andra. 

Den unga artisten företedde sina första arbeten på åtskilliga 

Italiens theatrar. Sedan Sarti blifvit Kapellmästare vid Cathedral- 

Kyrkan i Milano, följde Cherubini med honom, och det är från 

denna stad hans snille fick sin högre lyftning. Han emottog up- 

draget at i Alexandria componera för höstmarknaden, en opera: 

Qumto Fabio (1780). Kallad til Venedig i början af år 1781 blef 

et betingadt arbete afbrutet i anseende til TheaterDireclörens con- 

curs. Mediertid fick han flera tilbud från andra håll, och i Tos- 

Tjugondeförsta Årgången. 
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cana a la Pergola gafs hans Armida 1782 under Carnavalstiden, 

och s. å. i September hans Alessenzio och senare (1783) hans Ida- 

lide. Oakladt delta längre vistande i Florens, hade han jemväl 

componerat sin Adriano in Siriasom gafs 1782 i Livorno, och 

Quinto Fabio i Rom 1783. Alla dessa Operor voro tre-acts pje- 

ser. Mot slutet af samma år, ånyo kallad til Venedig, gafs der 

hans Opera bufla i tvenne acter: Lo Sposo di tre marito di nes- 

suna. 1784 upfördes hans Opera i tvenne acter: Alessandro nell" 

Indie. Cherubini var nu endast 24 år gammal. Vid slutet af sitt 

vistande i Florens componerade han musiken til et skaldestycke 

Ninfa crudelej för fem röster, hvarigenom han sattes bland clas- 

siska harmonister på sin tid. Han fick nu en kallelse til London, 

hvarest han componerade tvenne operor i 2:ne acter i tvenne olika 

slag: La Finta principessa 1785 och Giulio SabinOj 1786, hvarige¬ 

nom, utom publikens bifall, han äfven tilvann sig en synnerlig 

upmärksamhet och välvilja af Hertigen af Wales, sedermera Kon¬ 

ung Georg IV. Ifrån London begaf han sig til Paris, der han 

gjorde bekantskap med Viotti, som öfvertalade honom at sätta mu¬ 

sik til en fransysk opera. Af Marmontel emottog han texten til 

Démophonj hvilken likväl icke kom at upföras förr än 1788. Han 

hade mediertid förbundit sig at componera en Opera för theatern 

i Turin, och der gafs (1788) hans Ijigenia in Aulide. Hans vän 

Viotti, som var föreståndare vid stora operan, öfvertalade honom 

at bosätta sig i Paris, der hans Démophon gafs i December 1788. 

Denna opera uptogs icke med synnerlig enthousiasm, hvartii en 

tilfällighet bidrog, den, at Vogel som förut satt musiken til den¬ 

samma, genom sin Ouvertyr, det enda som öfverlefvat honom, vun¬ 

nit et slags popularitet. 

Cherubini var nu en tid sysselsatt at inöfva och dana artister 

til den theater som, under benämning af Thédtre de Monsieur, bil¬ 

dat sig i Tuileries och hvars ändamål egentligen var den såkallade 

opera buffas befrämjande i Paris. Ändtligen 1791 gafs på Théalre 

Feydeau hans opera Lodoiskasom yäckte Pariser-publiken ur sin 

slummer, och den gafs inom året två hundra gånger. — Den våld¬ 

samma gången af franska revolutionen under åren 1792—93, för¬ 

mådde Cherubini at flytta ifrån Paris til Kartusianer-klostret Gail- 

lon, hvilket såsom landställe då ägdes af arkitekten Louis, hvars 

hustru var högst musikalisk. Här componerade Cherubini operan 
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Koukourgi, som aldrig blef upford. Det vnr äfven här ban fick 

underrättelse om sin fars död, och nnder inflytande af hans sorg* 

skref han största delen af sin Elisa. Hans bekanta sång til Vän¬ 

skapen är jemväl et foster af denna tid. Den var helgad åt M:lle 

Cecile Tourette, dotter af en musicus vid Kongl. Kapellet, och hon 

blef 1794 hans hustru; lika utmärkt genom sin fägring som genom 

sina utmärkta förståndsgåfvor, gjorde hon hans lycka genom en 

öm tilgifvenhel. . 

Från denna tid uplrädde Cherubini med åtskilliga compositio- 

ner af fransyska operor, såsom; Elisaj ou le mont Saint-Bernard 

(1794); Médée (1797); t Hoteller ie portugaise (1798); La Punition 

(rygg); och ändlligen Les deux Journées (Vattendragaren) (t8oo). 

Det odelade bifall denna sednare erhöll återvackte minnet på Lo- 

doiska, som nu mera gafs tätt och ofta och nästan ännu bibehållit 

sig. Snart efter Vatlendragarns stora framgång, angreps Cherubini 

af en svår nerfsjukdom, som försatte honom i et tilstånd af svår 

melankoli: Han fann likväl i skötseln af blommor en lugn syssel¬ 

sättning och återkom småningom ifrån denna svåra sinnesstämning 

til sin förra verksamhet, och vid instiftandet af Le Conservatoire 

de Musicfue, blef han en af denna inrättnings Inspeclörer, och se¬ 

nare Professor för compositionen. 

Cherubini kom ganska litet i contact med Napoleon och ännu 

mindre sökte han at ställa sig in hos den mägtige mannen. Efter 

händelserna den 3 nivöse, upvaktndes förste Consuln genom depu- 

tationer ifrån alla publika inrättningar. Ledamöterne af Le Con¬ 

servatoire de muskjue framburo äfven deras lyckönskan til Tuile- 

ries, och Cherubini höll sig bakom sina Colleger. Bonaparte fram¬ 

kallade honom, men med den egna afFectation at uttala hans namn 

på fransyska sättet. *) Compositören framträdde och några obe¬ 

tydliga ord vexlades. Några dagar derefter erhöll han en bjud¬ 

ning til middagen. Efter måltiden nalkas Förste Consuln honom 

och yttrade sig i samtalet, hälften på fransyska och hälften på ita¬ 

lienska, hvad hans tanke vore om musiken. »Jag tycker om Pai- 

siellos musiku sade han; »han vaggar mig i Ijnflighet; edra accom- 

pagnemanger äro för starka. — ”Jag har lämpat mig efter fran¬ 

ska smaken;« svarade Cherubini; paese chc vai, usanza che t ro vi a 

V '*) Schtrybinii clct italienska är Kerubini. 
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Bonaparte gaf tii förståendes, at han ville ha en stillare musik som 

medförde lugn i hans själ. »Jag fattar er meningd svarade Che¬ 

rubini; »Consuln vill ha en musik som icke hindrar honom at tän¬ 

ka på Statens angelägenheter.ii Detta svar, hvari låg en likaså fin 

kritik som compliment, afbröl helt tvärt samtalet. 

Cherubinis verksamhet led icke af hans mindre gynnade för¬ 

hållande til Napole'ons personlighet. i8o3 utgaf hon sin Anacréon 

ou VAmour fugitif, och 1804 Balletten: Achilles a Scyrot som an¬ 

ses för et mästerstycke af musikens tillämpning til dansen. 

Cherubini fick vid denna tiden en kallelse til Wien, den enda 

resa han gjort til Tyskland. Här gick han til den åldrige Haydn, 

som emottog honom med öppna armar, tryckte honom mot sitt 

hjerta och sade til honom på fransyska: min vän, jag är bra gam¬ 

mal; men jag är er son.u En uprigtig och hjerllig vänskap up- 

stod emellan desse begge Konstnärer. Medan Cherubini i allsköns 

fortrolighet med musikens Patriark arbetade på sin opera Faniskcij 

lemnade Napole'on oförraodadt lägret vid Boulogne, gick med 160,000 

man öfver Rhenströmmen och tågade efter slaget vid Austerlitz, 

segrande in i Österrikes hufvudstad (iSo5). Underrättad derom at 

Cherubini vistades i Wien kallade Napole'on honom til sig i Schön- 

brunn och sade åt honom: »Medan ni tilfälligtvis är här, skola vi 

musicera och ni skall dirigera våra concerter.11 Tie til tolf musi¬ 

kaliska soireer ägde också verkligen rum under tiden, på Schön- 

brunn; NapoIe'on visade sig här ganska fryntlig, och den förtroliga 

ton i samtalen tycktes gifva tilkänna et återvändande af mera väl¬ 

villiga förhållanden. »Jag hoppas« sade han en gång til Konst¬ 

nären, »at ni är här endast på et besök och at ni återkommer til 

Paris.« Det var liksom at vilja inleda Cherubini, at begära något 

bestämdt; men den ene var för stolt at begära och den andre 

kunde icke gerna erbjuda något. 

Faniskaopera i 3 acter, blef mediertid upförd i Febr. 1806, 

på Kejserliga theatern i Wien, i närvaro af Kejsaren, hela liofvet 

och af en stort kännare-publicum, under et allmänt bifall. 

Vid sin hemkomst til Paris, feck Cherubini et nytt anfall af 

sin nerfsjuka, men denna gången svårare än förut och af en mer 

melankolisk art; det Jyckades likväl genom hågen och sysselsätt¬ 

ningen med blomsterskötseln, at efter 18 månader häfva det onda. 

Han företog i sällskap med sin discipel, Auber, en resa til Chimay 
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der han väntades af Prinsen af Caraman och dess älskvärda gemål, 

som genom sin skönhet och behaget af sitt umgängessätt erhållit 

en så stor rygtbarhet. *) Här lyckades det vänskapen at återföra 

honom til tonkonstens sysselsättning, och han componerade en mes- 

sa för tre röster, som upfördes i Chimays vackra Kyrka 1808. — 

Under allt detta fortsatte han sitt studium i liorticulturen och har 

eflerlemnat et vackert Herbarium åt sin måg Mr Rosellini, anti- 

quarius i Pisa. 

Cherubini sysselsatte sig mediertid med nya compositioner, och 

1809 gofs hans Pimmaleonej 1810 Le CrescendOj en fransysk opera 

under en italiensk benämning; i8i3 Les Abencerrages. 1816 en 

messa, Requiem; 1825 en messa vid Konung Carl X:des Kröning; 

i833 Operan Ali Baba. i835 Trenne Qvartetter tilegnade hans 

vän Baillot, och hans sista aibete i836, det andra Requiem, ämnndl 

til hans egen begrafning. Han var då sju och sjuttio år. — 

Ända til 1814 voro Cherubinis omständigheter ganska måttliga, 

och inkomsterne af hans compositioner så litet lönande, at hans 

lefnads behof nästan knappast voro fyllda, och det var egentligen 

icke förr än 1822 som han kom i besittning af en större lön såsom 

Chef för Le Conservatoirc, hvarigenom han sattes i et för honom 

värdigt välstånd. — Vid Ludvig XVIIIts första intåg i Paris 1814 

erhöll Cherubini Hederslegions-Korset, i egenskap af Kapten och 

Chef för National-gardets Musik-corps och, besynnerligt nog, af 

Napole'on under de hundra dagarna, den högre graden af samma 

orden, eller Riddare-graden. Senare erhöll han af Ludvig XVIII 

S:t Michel ordens-bandet, och vid Carl X:s Kröning utnämndes han 

til Officier af Hederslegions orden- — Cherubini dog i Paris d. 16 

Mars 1842, och bans likbegängelse firades med mycken ståt och bi- 

vistades af flera tusen personer af alla Klasser. 

Hvad skall jag bli? 

välbeställd Student jag är. 

Examina jag som man plär, 

*) Den fordna Madamc Thercsc Tallicn, född Cabarus. 

Red. tillägg. 



I alla lärdomsgrader tagit; 

Nu återstår det blott för mig, 

At noga granska livar för sig 

Det yrke som man föreslagit; 

Min Far han säger: at bli prest 

Af allt är bäst. 

När jag en UnderLieutnant ser. 

Det mången gång mig lusten ger 

I granna uniformen blänka. 

Men hör jag talas blott om krig. 

En bäfvan väckes inom mig — 

På militär är ej at tänka. 

Jag vågar ej mitt lif; — som prest, 

Det är dock bäst. 

På Lagkarl har jag tänkt ibland. 

Ty Domarns yrke i vårt land 

Så mynt som vacker titel äger; 

Dock Blinda Frun i våra dar 

Är intet livad hon fordom var 

Och vågskåln ofta ojemnt väger. — 

At väga tionde som prest 

Är säkert bäst. 

Men om jag Hofman blef til slut. 

Jag skulle se så prägtig ut 

Och utan möda skörda ära; 

Ty smickret föder nog sin man. 

Men jag är dum, ej smickra kan, 

Det språket är för sent at lära. 

Jag talar sanning dock som prest, 

Det låter bäst. 

Som Läkare man tar sig fram; 

Men det är både synd och skam 

A t skicka folk til andra lifvet 

Och ändå ta betaldt derför 

Fast en patient i plågor dör 

Trots det recept jag föreskrifvit; 

Men likstol skall jag ha som prest, 

Det lönar bäst. 



Om jag den lärda vägen går. 

Det tör dra ut i många år 

Och kanske intet afgjordt vara 

Om jag til slnt skall Statsråd bli. 

Nej, djupa studiers grubbleri 

Kan jag mitt arma hufvud spara 

Om jag som Far min vill bli prest, 

Som visst är bäst. 

At en Magnat vid Skeppsbron bli. 

Med handel och lurndrejeri 

Och dryg uppå contanter sitta; 

Det kan visst vara godt och väl, 

Men jag ändå af goda skäl 

Ej vill i vexelkursen titta. 

Man sällan gör bankrutt som prest; 

Och det är bäst. 

Kanske at et Boktryckeri 

Med någon insigt kunde bli 

Et tjenligt medel för min lycka; 

Men tänk ! hvad dumheter jag då 

Til genomläsning skulle få! 

Gud gif dem tålamod som trycka! 

Men egna dumheter som prest 

Man läser bäst. 

At bli Aptekare, Chemist, 

Är kanske ej så dumt likvisst: 

För drogerne man pengar vinner; 

Men at vid spis och panna dock 

Stå jeint oeh pyssla som en Kock 

1 längd jag säkert tråkigt finner. 

Ej koka, — äta viil som prest 

Det amakar bäst. 

Nå väl då ! Söta Pappas råd 

Jag följer; och min lefnadstråd 

Som Prcstmnn må då ändtligt spinnas. 

Jag älskar mynt och makiighct 

Och inat och vin i synnerhet 
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Det plär ju på en prestgård finnas; 

Och ergo, blir jag också prest 

Ja, det är bäst. 

cfj ♦ ♦ ♦ 

Les Gens de Paris. 

i lemna här åter en teckning utur det i förra Häftet under Pl. 

3r omnämnda arbete Pariser folket och ur samma serien Liktal 

('Oraisons Junibres)j som "icke är mindre charakteristisk än den 

förra. 

En i sin ungdom conscriberad soldat, nu mera en ärlig ar¬ 

betskarl, som, genom flit och idoghet inom sin omgifning, har sin 

skäliga utkomst och nöjer sig dermed, är sysselsatt på en ledig 

stund al genomögna Monitören, der han, under letande efter ar¬ 

tiklar som anslå honom gör sin naiva anmärkning öfver följande 

berättelse: 

»Man skrifver ifrån Brives-la-Gaillarde; Pären af Frankrike, 

»Markisen af Chevincourt, Grefven af Saint-Paul, Vicomlen af 

»Chevrigny, Riddaren af Saint-Michel och Saint-Huberts orden, 

»Storkors af Österrikiska Maria-Theresias orden, Riddaren af Dau- 

»ska Elephanter orden, af Spanska Torns- och svärds orden, af 

»Polska hvita Örns orden <Stc. &c. &c. har oflidit i förrgår på sitt 

»Slotl--— 

— wHvad Fan, rör del mig! —a. 

Eulogius Schneider. 

En historisk novell ur franska revolutionen på 1790-talet 

af A. Weill. 
(Forts, fr, föreg. N:r.) 

Jag skulle kunna svara dig, som den der Rabbinen, genmälle 

Schneider med en betydelsefull lon, Mtlepa Sruchaifrån en illa 

luktande droppe. Men jag skall likväl säga dig det. Jag har va- 
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rit i Brumathj der jag dömt öfver sex Aristokrater, och i morgon 

vill jag uppehålla mig i Bischheira, der min närvaro äfven är gan¬ 

ska nödvändig. 

Joseph darrade i alla lemmar och sade* först efter en längre 

tystnad: men hvarföre sätter du dig icke? Gela, sätt fram en stol 

åt Medborgaren. 

»Heter den lilla Gela?» frågade Schneider, »och din fördömda 

katta, som glor så skarpt på mig, hur heter hon?» 

Joseph tvang sig at gapskratta. »Hvad? sade han, Medborga¬ 

ren Schneider är vidskeplig? Han som icke är rädd hvarken för 

Gud eller Djefvulen, tar notis af en svart kattas ögonkast! Hon 

heter Titi,» tilläde Joseph med en vördnadsful! ton. 

»Jag har aldrig tålt kattor» sade Schneider, »isynnerhet tål 

jag icke deras ögon, emedan man ofta sagt migj at jag sjejf har 

kattögon. Men hör på, Joseph! jag har aldrig vetat at du har en 

dotter. Kom hit til mig, Gela,« sade han til flickan. — Joseph 

gaf en vink åt Gela, som darrade af frugtan at gå fram til Schnei¬ 

der. Men det oaktadt gick hon icke til honom, 

»År jag då så afskräckande» sade Schneider, at til och med 

barn äro rädda för mig?« Joseph vinkade åter med en befallande 

blick, och Gela lydde. Schneider strök med handen hennes vack¬ 

ra lockar och satte slutligen barnet på sitt knä. »Om jag ändock 

hade ett barn !» sade han i en något mildare ton. 

Joseph hade aldrig förr sett Schneider mildsinnt, och den ön¬ 

skan som den förskräcklige nyss uttalat, öfverraskade honom i hög 

grad. Han fattade nytt mod: »Ja, svarade han, »du skulle då icke 

vara så hård.» 

»Du har rätt» genmälte Schneider, »familje-förhållandet är en 

naturlig ovän af friheten. Danton och Desmoulins hafva för de¬ 

ras hustrurs skull blifvit förrädare mot friheten.» 

»Det var icke min mening,» svarade Joseph. »Jag mente tvärt¬ 

om, at Danton och Desmoulins dogo nöjdare, emedan de viste sig 

vara älskade af sina hustrur, som delade samma öde.» 

»Ah, dumheter!» sade Schneider, förräderi blir alltid förräderi, 

och en qvinna blir en qvinna.» 

»Har du aldrig älskat?« 

»Friheten är min brud!» ' 

»Men friheten skänker dig inga barn!« 
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»Jag är Munk» svarade Schneider, ganska sträft. 

»Just der för skulle du gifta dig.» 

Gela hade mediertid fattat mod och tycktes icke mer vara 

rädd för den fula mannen. Hon klappade honom på kinderna, 

och när lian begärde en kyss af henne, tryckte hon sina lena, 

barnsliga läppar på hans skiofliga kinder, hvilket behagade honom 

mycket. Han ställde henne ifrån sig på golfvet, beskådade henne 

med välbehag och sade: »Det är likväl skönt, at äga et sådant 

kärt barn, isynnerhet en flicka. Jag liar alltid tyckt om flickor.» 

»Så gift dig då, Schneider» svarade Joseph, som tackade Gud, 

at samtalsämnet höll sig inom detta Kapitel. 

»Hvem skulle vilja gifta sig med mig?» 

»Ah, du behöfver endast välja. Hvai je flicka i Elsas räcker åt 

dig med stolthet hand och hjerta. Är du icke provinsens Konung?» 

Schneider smålog. »Uttala icke ordet Konung, del kunde bli 

olycksfullt för dig. Hör på mig ! Jag smickrar mig icke sjelf, jag 

är ful, har til och med något afskräckande. Uti mitt inre är det 

likväl annorlunda. Äfven jag kan älska. Ja, jag skall gifta mig; 

det är egentligen först ifrån i dag som jag fattat denna föresats, 

men jag ville tillika at min hustru förpligtade sig, at hon åt mina 

bedrifter gåfve företrädet framför min person. Här» fortfor Schner- 

der, i det han framtog en lång lista ur fickan, »här äro namnen 

på de misstänkta, som skola öfverantvardas åt domstolen. Känner 

du någon ibland dem, som har en vacker dotterj, på det jag kan 

benåda hennes far i afseende på kärleken til mig?» 

Joseph genomögnade hastigt listan, men när han efter genom¬ 

läsandet af några namn, äfven tydligen fann der sitt eget, Joseph 

Bischheim, släppte han listan och bleknade. 

»Läs vidare» sade Schneider, i det han upptog listan ifrån 

golfvet. »Är du rädd för döden? fy! — man har angifvit dig som 

en hemlig Jude, och man säger, at du firar sabbaten och blifvit 

ganska storpratande om revolutionen. På sådant sätt kom du på 

listan. Jag ville sjelf öfvertyga mig derom, och jag ser thy värr, 

at det är sanning. Du är på vägen at bli Aristokrat, har varit 

skrifvare vid gamla styrelsen: — nå! svara! — Det är i sanning 

en välgerning för dig om du blir guillotinerad, eljest blir du en 

Aristokrat.» 
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Gela hade mediertid hemtat tortan, som stod på kakelugnen, 

och satte den, på mosterns befallning, framför gästen, i det hon 

neg lör honom. Schneider tog et stycke af den förträffliga Sab- 

bals-tortan med dubbelt lock. Tortan smakade honom ganska bra; 

och han mumsade som en ägta gourmand. Josepli kunde icke 

komma sig före at svara, och han låtsade som läste han alltjemt 

på listan. 

»Vid Jupi'er och Jehovahlu utbrast ändtligen Schneider, »din 

torta är bra, flicka! Har du, mitt barn, ofta sådan torta?** 

»Hvarje sabbat,« svarade Gela. Joseph kände en krampagtig 

rysning, liksom träffad af åskan. 

»Må gjordtci sade Schneider, i det han tog listan och med en 

blyerts-penna utstiök Josephs namn; »jag förlåter dig din sabbat 

för din tortas skull,« och han log. Joseph trodde knappt sina egna 

Ögon och tackade i tysthet Försynen och sin dotter, som genom 

tortan frälst hans lif. — »Läs nu vidare,« sade Schneider, i det 

han ånyo tog et stycke af tortan. 

Joseph läste såsom man befallt. Slutligen sade han: »du har 

i dag varit i Crumath. Här står på listan den gamle Lembach, en 

af de rikaste bönder i Elsas, som låter upfostra sin dotter i staden. 

Känner du henne?*» 

»Jag har ännu icke hunnit til honom. I öfvermorgon.t* 

»Hans dotter är den vackraste flickan i hela trakten. Jag för 

min de! har åtminstone aldrig sett någon vackrare.** 

»Säger du del! En flicka ifrån Brumath var hos mig i Stras- 

burg for at ölverlemna en böneskrift. Hennes skönhet gjorde djupt 

intryck på mig; men Edelman var närvarande, och han hade ut¬ 

skrattat mig eller sjelf anklagat mig. Han har ju anklagat sin in¬ 

timaste vän, mairen Dietrich, och låtit honom dö. Jag måste så¬ 

ledes låtsa vara så mycket mer grym, ju vackrare hon syntes mig. 

Är det densamma, så skäll hon bli min hustru,u 

»Det är mycket sannolikt, at det är densamma. Hon är myc¬ 

ket resolverad.*» 

»Vill du i morgon i god tid bege dig til Brumath och höra 

efter hos henne sjelf. Är hon kraftfull och resolverad, så är hön 

så mycket mer värdig at bli min hustru.** 

»Ja, Schneider*» svarade Joseph. »Du blir emedlertid här. Jag 

skall gå dit innan det dagas; klockan åtta är jag här med svar.** 
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»Mediertid, guillotinerar jag din katt, genmälte Schneider all¬ 

varsamt. »Det må vara ditt försoningsoffer. Jag kan icke tåla 

kattor, det ligger i min natur.» 

»När du först blir gift» sade Joseph, »blir du nog bättre.» 

»Har jag icke varit god emot dig? — Joseph tryckte hans 

hand och Schneider aflägsnade sig för at några timar bege sig til 

hvila. 

När Joseph gick, träffade han vid sin port några borgare-sol¬ 

dater och bödelsknektar som tjenstgjorde såsom hedersvakt åt Schnei¬ 

der. Guillolinen stod midl på gården. Han ryste vid denna an¬ 

blick. Under hans färd til Brumath, lät Schneider verkligen guillo- 

tinera katten, Han var denna dagen vid synnerligt godt lynne.; 

Uti köpingen Brumath hade det i tvenne timar varit ganska 

Jifligt. Dagen förut hade en blodig domstol hållit sessioner, hvar- 

est några betalta skrikhalsar hela dagen vid trumpeters klang ro¬ 

pade: lefve friheten! lefve guillolinen! *) i dag deremot hörde man 

endast då och då utropet: lefve Schneider! Mediertid hvimlade 

det öfverallt af bönder och national-gardister, och öfverallt sades, 

at Schneider gifter sig med den sköna och räska flickan, Lehm- 

bachs dotter. Lembach bodde midt uti köpingen nästintil posthu¬ 

set. Hans tvåvåningshus hade en blå anstrykning med gröna fön- 

8ter-jalousier, och en stor gårds-plan med en prydlig port. Til 

höger stodo tvenne nybyggda ladugårds- och stallbyggnader jemte 

vagnshus, i hvilket sednare befanns en ehuru gammalmodig, dock 

ganska vacker täckt vagn, och utur öfra öppningen af stalldörren 

framsträckte en mycket vacker häst sitt sköna hufvud, liksom hade 

äfven han varit mycket nyfiken. 

Midt på gården stod den ifrån Schneider oskil jagtiga följesla¬ 

garen, Guillolinen, men för denna gången öfvertäckt med et svart 

kläde. Soldater med phrygiska mössor **) och trefärgade skärp 

*) Til et bevis burn långt dessa ursinniga raenniskors fanatiska ifver 
i dessa förskräckelsens tider gick, må nämnas, at bland skriken: 
lefve friheten! lefve guilloiinen! äfven hördes: vive la mort! lefve 
döden! Redact. 

**) Jakobin-mössan liknade Phrygiernas, och sjelfva Paris, domaren 
mellan Juno, Venus och Minerva, föreställes alltid med denna mössa. 
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bevakade densamma. Något längre bort pratade et par kaviar, 

klädde i svarta buldans-rockar, med hvarandra, Det var bödels- 

knektarne. Joseph stod på trappan framför förstugedörren och ta¬ 

lade allvarsamt med den gamle Lembach, som ännu bar stångpiska 

och pudradt hår. 

Innanföre vid fönstret syntes Schneiders gestalt. Framför ho¬ 

nom stod en blomstrande flicka med svart hår och stora svarta 

^[gon, som något vilda hvälfde sig hit och dit i de hvita ögon¬ 

vrårna. Hennes sköna bröst häfde och sänkte sig, och när hon 

skulle svara på sin fästmans fräcka kärleks-smicker, rodnade hon 

öfver hela ansigtet. 

»Var obekymrades sade Schneider. »Jag är icke så elak som 

mitt rygte, ej heller är mitt hjerta så styggt som mitt ansigte. Hos 

mig skall du finna dig som en Drottning, med undantag af etiquet- 

ten.« Han drog henne intil sig för at kyssa henne, då i detsamma 

hennes blickar föllo på guillotinen, och ofrivilligt stötte hon den 

vederstygglige, förskräcklige mannen med afsky ifrån sig och sprang 

in i alkoven. 

Hennes far, som under tiden inkommit i rummet, vinkade åt 

Schneider at stanna qvar, och gick in i alkoven efter dottern. 

Joseph närmade sig til Schneider, som darrade af raseri och 

brånad. »Inom en time är hon min hustrun skrek den ursinnige 

Munken, »eller låter jag guillotinera alla i huset-» 

»Litet tålamod, medborgare;» sade Joseph. »En ung oskyldig 

flicka måste icke öfverrumplas. Med kärlek uträttar man merj 5n 

med hämnd och hat. Utomdess är fadren mycket rik. 

»Det ger jag Fan! Jag guillotinerar honom och confiskerar 

hans gods som national-gods.» 

»Tålamod, tålamod!» sade åter Joseph. »Allt kommer nog at 

slutas på bästa sätt. Låt mig få göra.» 

»En times anstånd beviljar jag henne. Mairen är redan til 

hands för vigseln. Hör du? blott en time.» 

Inne i alkoven hördes snyftningar ocb gråt mellan far och 

dotter. — Joseph steg in. På en gång tystnade det åter. Schnei- 

tler gick ut på gården och lät aftäcka guillotinen, genom livilken 

han friade til flickan. Nationalgardet upstämde en liten fiihets- 

sång och skiek: »Lefve Schneider! ned med Aristokraterna! Lefve 
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friheten! Lefve guillolinen!n Schneider svarade icke. Andra kän¬ 

slor rasade i hans bröst. 

Ändteligen sade han vid inträdet i rummet. »Är det snart af- 

gjordt? jag har brådtom! — Då kom hans fästmö, klädd i brud- 

klädning, mrd en leende min honom til mötes. Hennes hår, i 

tvenne flälor, hängde ned ända til fotterna; hufvudet pryddes af 

en rosmarin-krans och i högra handen höll hon en törnros, den 

hon räckte åt sin fästman. »Medborgare Schneider !<* tiltalade hon 

honom på tyska, »jag har en bön hvarom jag ber och som du sä¬ 

kert icke nekar din fästmö, om det är sant at du älskar mig.» 

<Slutet i nästa N:o.) 

Pk 35- 

Fantasi. 

Af J. J. Grandville. 

Mevniskan i nedstigande närmande sig djuren. 

Första hufvudet. — Et barns; utvecklar det sig til godt eller 

ondt? — hvem kan ännu bestämma det? Dess framtid beror 

hufvudsakligen af dess upfostran. Mediertid tycker jag icke 

om denna upsyn, dessa ögonbryn; der ligger liksom fröet til 

någon elak sinnesböjelse. 

Andra hufvudet. — Det olycksbådande fröet har utvecklat sig. 

Ansigtsdragen uttrycka redan et inledande til det onda, cha- 

rakterens häftighet, elakheten och skörlefnadeD. 

Tredje lmfvndet. — Allt är förlorad 11 lasten har öfverhanden; den 

är allrådande hos den mannen och har redan inpräglat sin 

brännmärkande stämpel på hans ansigte. 

Fjerde hufvudet. — Hunnen til sin höjd har sjelfva lasten redan 

förlorat sin kraftfullhet. Ansigts musklerna hafva fått sin ut¬ 

sträckning; fånigheten begynner. 

Femte hufvudet. — Förnedringen har hunnit sitt sista stadium; de 

sista ljusstrålar af menskligt förstånd hafva slocknat. Är detta 

en menniska? är det et djur? 

Djuret lyftande sig upp til menniskan. 

Första hufvudet. — En liten hund; ingenting mer. 
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Andra hufvudet. — Instinkten vaknar, den luttras och börjar re¬ 

dan likna förstånds-begreppet. 

Tredje hufvudet. — Dresseringen har understödt instinkten; et 

slags naturlig godvillighet har utvecklat sig. I hans drag skön¬ 

jas trohet och tilgifvenhet. Mången menniska vanhedrande sig 

genom grymhet dödar sin Nästa; denna hund skulle kasta sig 

hufvudstupa i strömmen, och, trotsande all fara, rädda sin 

husbondes lif. 

Fjerde hufvudet. — Läser man icke i denna uttrycksfulla blick 

tilgifvenhet och vänskap? Denna dallring af fröjd och tack¬ 

samhet tyckes den icke antyda en nästan välbetänkt känslo¬ 

fullhet? mer än en olycklig menniska, ensam och öfvergifven 

af andra, skulle gerna bedraga sig derpå och göra djuret lil 

en följeslagare, som fägnar sig med honom, som delar onda 

och goda dagar med honom. 

Femte hufvudet. — Här se vi den lärde. Han väcker hopens för¬ 

våning: han uplöser problémer som skulle göra hans åhörare 

förlägna. — Charlatanismen för sig; men är det icke åtmin¬ 

stone et föremål af tillåtlig förundran at han kunnat komma 

så långt at förstå de mest omärkliga tecken gifnaafhans hus¬ 

bonde? Han har genom sin undergifvenhet och sina instinkters 

foglighet associerat sig med menskliga förståndet. Han är i 

det hela närmare det goda än det onda, närmare ljuset än 

mörkret. Hvad skulle det väl fordras ännu, at den slöja var¬ 

der sönderrifven som tyckes betäcka och fördunkla hans *in- 

nesförmögenheter? 

C har ad. 

En skolpilt, lat,, men munsk och qvick 

Mitt första tog sig för att klandra 

och derför af magistern fick 

sin rygg linierad med mitt undrat 

i hela Klassen roptes då 

mitt tredje öfver denne lärde, 

om hvilken piltarne strax slå, 

med rabulisters mod, mitt fjerde 

och ropa gällt: vi flytta flux, 
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se’n må profossens rol du spela, 

farväl, du gamle skolefux! 

farväl, du kaxe i mitt hela. 

-st- 

Ordet til Logogrifen i föregående N:o är falsk hvaraf fås: falk, 

skalf, skal, slaf, klaf, al', fals, fal, alf, sal, af, kalf, laf \ saf, 

kal, as, skaf, ask, slak, sak. 

Ordet til Charaden i föregående N:o är Kommerseråd. 

Pl. 3 fc. 

Mode-Costymer för Damer. 

F ig. i. I ta 1 ien sk halmhatt med hvila plymer; brun sidenklädning 

med volanger och korta ärmar; stor mantilj af spetsar; 

hvita kort-handskar, svarta skor. 

Fig. 2. Rynkad hatt efter en nyare upfinning, hvarigenom han 

kan läggas tilsamman utan at skadas; randig klädning på 

tvären, af barége med högt lif; half-Iånga ärmar; lifgör- 

tlel med spännen; brandgul lång shawl; gråbruna kängor. 

Fig. 3. Mössa med en stor rosett vid venstra sidan. 

Fig. 4- Halmhatt med gul klädsei; halskrage i form af Chemi- 

sett; grisdelin rock med shawl-krage. 

Fig. 5. Mössa af blonder och blåa band; et slags rock, öppen 

fraratil och snörd. 

Fig. 6. Gul halmhatt med rödt foder och röda band samt prydd 

med ekelöf; klädning af Cachemirs-muslin garnerad med 

sammet, lifvet fram til öppet och snördt med sammets-band; 

ärmarna äro halfvida. 

Fig. 7. Hatt af gros de Naples garnerad med blommor; Canezou 

(et slags Spens) af brodernd muslin; klädning af randigt 

gros de Naples med volanger; Cachemirs lång-shawl. 

& t 0 C fo D 0 i m , 1844. 

Tryckt hos Carl Delben, R. W. O. 
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N:o X. 

MAGASIN 
för 

Ikonst, Jlpjteter ocft JJtotier. 
Ocfober Månad 1844. 

Pl. 37- 

J. J. Grandville. 

13land nutidens mest genialiska ocli humoristiska teknare, intager 

Grandville onekligen första rummet, och Red. har vid flera tilfäl- 

len lemnat sina läsare prof dernf, hvilka alla vittna icke allenast 

om tians skicklighet såsom correct teknare, utan jemväl om det 

egna i hans sätt at upfalta de olika ämnen som han framställer, 

antingen som foster al sin egen fantasi eller efter andras upgift. 

Han teknar lika säkert och sanningsfullt menskofiguren som djur, 

och sällan har väl någon mer fullkomligt i pennritningar återgif- 

vit de sednares physionomi och väsende än hän, i det. bekanta ar¬ 

betet: Les animaux peints par eux-mcmes. 

Red. är icke i tilfälle at kunna lemna några vidare underrät¬ 

telser om hans lefnadsöden eller omständigheter; den har sig en¬ 

dast bekant, at han vistas i Paris ocli är bland de mest derstädes 

anlitade och productiva artister som lemna bidrag af tekningar til 

de mångfaldiga verk hvilka nu för tiden utkomma under benäm¬ 

ning af illustreradehvarmed förstås, dels i texten tryckta scener 

och vignetter, dels särskilt texten åtföljande träsnitt, i hvilken *ed- 

nare konst man gått til en grad af fullkomlighet, som täflar med 

gravyren, I»vilket isynnerhet äger rum uti det omtyckta aibetet 

Les Francais peints par eux-mcmes. 

Tjugondeförsta Årgången. 
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Frids-röster. 

”t 
I denna verld af skiljda sympathicr. 

Der stridens larm man hörer först och sist, 

Hvem löser lifvets bundna harmonier? 

Hvem kommer huld ined fridens oljoqvist? 

Hvar är den sol, den stjerna väl belägen, 

Som lyser vandrarn på den mörka vägen , 

Att lugn han seglar öfver tidens haf. 

Der månget hopp så ofta gick i qvaf?« — 

Hur mången gång jag detta språket förde! 

Ty själen söker glädjens högsta pris: 

Hon minns de toner, som hon fordom hörde 

1 Edens hem, i Sångens paradis. 

Och när hon hän på ljusets vingar sväfvar, 

Då öppnas åter Edens port! då bäfvar 

I ögats hlick en helig minnestår, 

Som stilla läker själens öppna sår. 

»Du irrar dig?« — så hör jag tviflet fråga 

»Du ljuger frid i tidens vilda brus ? 

»Hvad skulle själen också hoppas våga. 

Då själens hydda, kroppen, blifver grus? 

Lik vågens flykt i hafvets fria sköte 

Och blommans död vid stormens hårda möte 

Och vindens tyning uti nordanskog. 

Skall Anden slockna, såsoin kroppen dog.« 

Är detta lif? Ett vittnesbörd du glömmer 

I Organismens evigt sanna lag. 

Det ringa korn, som jordens täcke gömmer, 

Står upp och blomstrar i en bättre dag. 

Det frö, som drömmer under daggens tårar, 

Blir väckt och grönskar under nya vårar. 

Men lifvets Ande dröjer ännu qvar 

Blott mera fri och hög och ljus och klar ! 

En plantas Vårdröm är vårt hela väsen, 

Och vindar snart vårt kalla stoft förströ: 



Vi växa, blomma, vissna bort, som gräsen; 

Men Anden, Anden kan dock icke dö. 

Hvad åkermannen sår med trogen ifver. 

Det är ju ej det ax, som sedan blifver: 

Allt måste lyda Skaparkraftens bud; 

Ocli denna daningskälla heter Gud. 

Du mensklighet! lägg handen på ditt hjerta 

Hvad är dess dolda, innersta begär? 

Du söker glädje, finner qval och smärta: 

Du älskar friden? säg mig, finns han der? 

Ack! ej belåtna med vårt eget läge 

Vi sällan se det goda, som vi äge 

Och våra hjertan tär en hemlig brand: 

Hur fjerran dä vi äro fridens land! 

Men vill du skåda glädjens himmel åter 

Och vill du fatta evighetens lif. 

Af Herrans hand du glad dig föra låter: 

Hå fly, soin dimmor, stunders lumpna kif. 

Hvar finns en vis bland denna verldens visa? 

Hans fromma tro, hans enfald vill jag prisa: 

Frid är hans vapen; ja! ined Andans svärd 

Han går i härnad mot en stormig veild. 

Till fridens härold skall dig Christus viga, 

Och kraft och vishet är Hans Gudatän, 

Det vore fegt att icke vilja kriga, 

Då striden är för »Menniskones Son.** 

Och är du ledd af Herrans helga Anda 

Med Änglars chör du får din stämma blanda: 

All jordens missljud fly med hast sin kos. 

Ty glad du plockar bvarje lifvets ros. 

Vår lyckas tempel må vi glade bygga. 

Dä solen ler på flammande kupoln: 

Blott hvalfven hänga i dess sköte trygga, 

Hvad iner? oin solen gömmer sig i moln? 

Den Gud, som säger: allt sig snart förnyar. 

Skall sväfva ned på dagens gyllne skyar 

Och tempelspiran glänser åter skön, 

Fy trägen möda vinner dock sin lön. 
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Hvarhelst en själ för dygd och sanning glöder. 

Hon fattar rätt sin lefnads höga mål. 

Mot hat och tvedrägt låt oss kämpa, bröder! 

Ty kärlek är naturens modersmål. 

All lögn, som Janus, bär en dubbel panna; 

En Christusbild är bilden af det sanna: 

Sjelf himlens Herre, är Han lifvets Ord 

Och bygger fridens himlar på vår jord. 

C. E. A. S-m. 

Pl. 38- 

Huslighet. 

Nu är Du åter missnöjd och obelåten, min vän! — Ditt vackia 

landtgods, der Du hoppades finna så mycket nöje och så inånga 

förströelser, har förlorat sin tjusningskraft. Uthuggningarna i dessa 

sköna af rimfrost pudrade skogar, det bullrande jagtnöjet i dessa 

vackra alle'er som förlora sig så långt ögat ser, och dessa gångsti¬ 

gar som kröka sig i mångfaldiga bug ter, allt är, enligt ditt för¬ 

menande, icke annat än et hopande af förstörande, barbariska tids- 

fördrif ; oaktadt sin enformighet skulle din huslighet vara diäglig, 

om Du icke der förföljdes af barna skrik, hundarnas tjutande, uf 

qvinnfolkens sladder, gastronomernes smittande gäspningar, och jä- 

garnes orimliga jagthistorier. Ack! min stackars Vän! Hvarföre 

beständigt endast utleta det bittra af hvarje ställning här i lifyet? 

Hvarföre endast se törnen på hvarje buske? Vet Du icke at det 

lilla biet äfven utur de bittra knopparna upletar honung? 

Mig synes at hvarje ställning i lifvet, lik antikens Janus-huf- 

vud, har tvenne motsatta physionomier. Det menskliga lifvet har 

dessa tvenne ansigten, det ena leende, det andra trumpet. För at 

vara lycklig, måste man sagteliga jemka sig åt det fördelagtigaste 

hållet och se det hela ifrån en god ståndpunkt. Det är för at få 

Dig dit och sjelf bibehålla mig der, som jag under din frånvaro, 

fortsätter mina betragtelser dem jag lofvat Dig, öfvtr den husliga 

lyckan. Et ungt hushåll, som bor i samma hus som jag, ger mig 
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flerfaidiga tilfällen at fullfölja dessa studier, hvilka isynnerhet be¬ 

haga mig. 

Under det de sorlande nöjen af en talrik societet icke lindra 

Dig ifrån tyngden at uthärda hela aftonens långsamhet, tyckes ti¬ 

den vara för kort för mitt unga hjonelag. Om jag icke frugtade 

at falla besvärlig och liksom inkräkta på gebitet af innerligheten 

och belåtenheten af deras stilla lefnadssätt, skulle jag oftare gå in 

til dem; men ehuru alltid välvilligt emottagen, känner jag så tyd¬ 

ligen at jag icke är behöflig för dem, at jag hyser alltid den frug- 

tan at endast vara dem besvärlig. 
I 

Det inre af dessa menniskors sammanlefnad erbjuder en leen¬ 

de tafla; beständigt finner jag dem båda tilsammans uti et hygg¬ 

ligt rum, som egentligen är mannens arbelsium. Han sitter vid 

sitt skrifbord och arbetar medan hustrun, sittande vid spiseln, är 

sysselsatt med sömnad och deras gosse på en hög stol utan rygg¬ 

stöd i tysthet öfverläser sin lexa, den han likväl flerfaldigt hviskat 

i örat på mamma, innan han vågar högt uprepa den för pappa. 

Hvarföre kan jag icke öfverflytta i din själ allt hvad jag kän¬ 

ner i min egen vid anblicken af denna familjs inre förhållande! 

Öfverallt finner man, at en upmärksam och fast viljä haft föresty- 

let vid de minsta detaljer at åstadkomma denna belåtenhet, som 

underhålles af et beständigt utbyte af ömsesidig tjenstagtighet ocb 

tilgifvenhet. Om fadrens allvar hållit gossen til läragtighet, är det 

modrens ömhet som gör hans danande så ljuft för båda. Denna 

föräldi a-kärlek är aldrig utan kraft hon styr, under det hon älskar. 

Dess herravälde är inom det husliga, der råder han; han har fri¬ 

gjort sig från rikedomens plågoris, som i våra dagar angriper äf- 

ven det välmående borgarståndet, til förfång för deras lediga stun¬ 

der. Hon, husmodern, håller sig icke för god at likna hushåller¬ 

skan som sjelf tillagar måltiderne; den oskyldigaste glädje belönar 

henne för sin möda ; om hon icke sjelf lägger hand vid allt, vakar 

hon dock öfver allt, förutser, mildrar och lörljufvar allt. Hennes 

tjensthjon äro blott flera varelser omkring henne, at göras regel¬ 

bundna, förbättrade och älskansvärda. Ack! hvad detta lilla rike, 

inom hvilket hon undeihåller ordningen, lugnet och sällheten, har 

mein värde för henne än den mest lysande fiamgång på en bal, 

det mest granna Spektakel, de enformiga visiter och alla dessa 

vördnads-iakttagelser i den högre societeten, som så illa fylla din 



150 

tomhet, som frånvaron af' alla verkliga skyldigheter har upslällt 

kring rika fruar. 

Du har mer än en gång förebrått mig at jag älskar poesien, 

hvilket efter Ditt språkbruk betyder så mycket som at jag beha¬ 

gar mig i illusionens och drömmarnas verld och at jag icke ser 

hvad som är verkligt. Du bedrar Dig, min Vän; den poesi jag 

älskar, är just det verkliga lifvets poesi. Jag har icke hunnit til 

min ålder, utan at hafva lärt mig läsa annorstädes än endast i böc¬ 

ker, och det borgerliga poemet hvartil jag samlat dragen i det jag 

studerat menniskorna med hvilka jag umgås, under betragtande af 

föremålen och scenerna som händelsernas naturliga gång visat för 

mina ögon, sysselsätter och rör mig helt annorlunda än allt det 

kram derom som finnes i mitt bibliotek. Til ex. ingen författare 

har mägtat beskrifva sälIheten: ali beskrifning om sällhet blir 

osmaklig eller platt! Jag försäkrar Dig derom, at det uttryck af 

sällhet som jag läser i mina grannars ansigten, på barnets rena 

och strålande panna, på modrens icke mindre redliga och mildt 

förenade drag, i mannens lugna sinnesro och tilfredsställelse; den¬ 

na sällhet har icke något dystert, någon obehaglig enformighet; 

käi leken lifvar den, och den förädlas genom medvetandet af up- 

fyIIda pligter och vanan af sysselsättning. 

Må detta vara nog; jag vill icke, hvarken nedstämma Dig än¬ 

nu mer för dina bullersamma partier, eller ådraga mig ditt skämt- 

Troligen finner Du mina beskrifningar långtrådiga och af ringa 

värde; men om jag förmådde uti ord öfversätta poesien af de en¬ 

klaste tildragelser, skulle jag vara mer än skicklig och mer än 

lycklig om jag kunde lära Dig känna och upfatta denna verkliga 

popsi at dechifFrera henne småningom. Gifve Gud, at jag kunde 

inblåsa lusten til detta studium hos mina medbröder, männerne! 

det vore at föra dem på en vag af förbättring; ty man kan icke 

begrunda det goda utan at älska det, eller älska det utan at ens 

försöka sättn det i ulÖfning. 

Farväl, kom snart åter til oss, och, om det är möjligt, mindre 

häcklande, mindre Frondeur. 
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Eulogius Schneider. 

En historisk novell ur fransks revolutionen på 1790-talet 

af A. Weill. 

(Slut fr. föreg. N:o.) 

»Tala, sade Schneider, jag bifaller din begäran. 

»Jag är stolt öfver min lycka;* fortfor den beslutsamma flic¬ 

kan. Icke här i Brumath må jag räcka min hand åt Elsas’s första 

medborgare; folket måste äfven erkänna mig som hans Medbor¬ 

gare-maka, och endast i åsyn af folket i provinsens hufvudstad, 

vill jag svärja honom en evig trohet. Du har på alla ställen haft 

din egen flicka, man kunde här tro mig vara din mätress. Men i 

Strassburg, när du gifter dig med mig framför folket, i åsyn af fol¬ 

kets representanter och soldaterne, då är min heder räddad och 

min kärlek til dig så mycket innerligare.» 

Vid dessa ord räckte hon honom sina rosenläppar til en kyss. 

Schneider, som icke anade någon bakslughet hos flickan, och dess¬ 

utom redan i förväg beviljat hennes önskan, ingick äfven pa för¬ 

slaget. Han tyckte sjelf, at det icke var honom värdigt, at låta 

viga sig i en Köping; flickans fria, okonstlade språk gjorde hoDom 

stolt öfver henne och han svarade: 

»Du är värdig at bli maka åt den medborgare som National- 

conventet hedrat med sitt förtroende. Jag skall jemte friheten en¬ 

dast älska dig.» 

»Således i morgon i Strassburg!» sade flickan. 

Schneiders anletsdrag blefvo allvarsamma. »Nej, ännu i dag.» 

svarade han. 

En märklig blekhet öfverhöljde flickans rosenhy, liksom när 

vinden far öfver et i ax stående sädesfält. Men hon sansade sig 

snart och svarade: »Som du vill, min fästman. — Men då måste 

jag som hastigast ai rangera min klädsel passande för staden.» 

»Gör det, min fästmö, men skynda dig. Stadsportarne tilslu- 

tas precist klockan tre.» 

Fästmön aflägsnade sig genast. En sällsam, oförklarlig glans 

lyste ur hennes ögon. Under tiden hade Joseph föranstaltat at 

några borgare i Köpingen samlat sig, för at til häst under musik 

ledsaga första Medborgaren Schneider igenom gatorna. Schneider 

kunde icke förekomma eller afslå denna heders-ceremoni. Den 
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gamla täckvagnen drogs fram, smordes och blef forespänd med 

tvenne de vackraste hästar, som nästan voro öfvertäckta med band 

och buketter. Fyratio af de skickligaste ryttare rangerade sig fram¬ 

för och efter vagnen, med deras hästar ståtligt utsmyckade. I de 

trefärgade gördlarna buro lyttarne et par pistoler, ur hviika de då 

och då lossade sino skott under utrop af: »Lefve Schneider och 

hans fästmö!» — Klockan var tu innan afresan skedde. Schneider 

satt stolt bredvid sin sköna fästmö i vagnen med nedsläppta fön¬ 

ster. National-gardister til häst öppnade och slutade tåget, och ef¬ 

ter dem följde den med svart kläde betäckta machinen, som jem- 

väl rullade åstad i traf och på hvilken de tvenne svartklädde 

männen suto. 

Joseph hade redan en god stund förut gifvit sig åstad och til- 

kännagaf den glada nyheten åt de särskilta byar igenom hviika 

tåget skulle äga rum. I enlighet med bruket i Elsas, stängde man 

vägen på åtskilliga ställen, för at lyckönska brudparet, öfverlemna 

åt dem buketter och ropa hurra! Schneider var berusad, af glädje; 

hon tänkte icke på hvad tiden led och at klockan redan var sla¬ 

gen tre. efter hvilken tid, vid lifsstraff, poi tarne icke fingo öppnas. 

En stor folkhop följde med tåget. Schneider betalte frikostigt för 

vin som dracks i skålar för Brudens välgång. Klockan var half- 

fy ra när Schneider anlände framför fäslningsporten. Med en Dic- 

lators myndighet befallle han fästningsportens öppnande, och hela 

tåget med vagnen rullade in i släden fram til la place darmes 

och stannade framför huset (baS rol()e der S:t Just bodde. 

Väderleken var just icke synnerlig, det var kallt och gatorna nå¬ 

got isbelagda. Men Schneider hade i dag icke sinne för väderle¬ 

ken. och när den alltmer sig ökande massan af folket jemte tåget 

ankommit til torget, kände han sig hafva nått höjden af sin ryst- 

barliet. Joseph var försvunnen. 

Vigseln skulle äga rum på öppna torget och et fackeltåg led¬ 

saga bruden i dess nya boning. 

Innan Schneider ännu hunnit komma fram på la place dar- 

mes, hade St Just redan erhållit rapport om Schneiders våldsam- 
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ma föifarande at intränga i fästningen. Schneider hade nagra da¬ 

gar förut sjelf låtit guillotinera en man som nedsläppt yttre vind¬ 

bryggan af den snkaliade Sten-porten. Det lagbrott han nu sjelf 

begått, endast för at tilfredsställa sin ärelystnad, gaf St. Just, som 

dessutom icke lålte Schneider, et godt ti i fäi le, at krossa den ford- 

na Munkens välde. Han efteisinnade som bäst öfver medlen der- 

til, när folkmassans larmande, gatpojkarnas hojtande och hästföt¬ 

ternas stampande med sina ryttares jublande, kallade honom ut på 

balkongen, hvarifrån han med sin Lorgnett beskådade Schneiders 

vnckra fästmö. Hon, som hade sig väl bekant, at Robespierres 

Commissarie bodde i huset — ty hela tilställningen var förut öf- 

verenskommen emellan henne och Joseph — störtade genast ur 

vagnen och föll med hopknäppta händer på knä. 

»Rättvisa!» utropade hon under tårar. »Rättvisa begär jag af 

St. Just och Conventet. Denne vederstygglige Tyrann ville mörda 

min far, och endast upoffiingen af min oskuld kunde förmå honom 

at skänka honom lifvet. Jag har lofvat honom allt för at frälsa 

min far, men nu begär jag rättvisa i åsyn af hela Frankrike!» 

Hvad hör jag? utropade St. Just. »Är han då ändteligen de- 

»na^keiad den ohygglige Munken? Han slog knytnäfven på balkon- 

gallret, stampade med fotterna och vreden lyste ur hans ögon. 

»Hvad hade du gjort, sköna Jungfru,« frågade han, »om jag 

icke varit tiNtädes?» 

»Jag hade» svarade hon på fransyska, i det hon framtog en 

dolk ur sin barm, »jag hade denna natt mördat honom med denna 

dolk. Nu ber jag om nåd för honom. 

»Lyckliga Frankrike! och du Ivckliga Elsas!» utbrast St. Just, 

som fostrat sådana flickor i ditt sköte!» 

Under denna dramatiska scen, som knappast liar et skönare 

exempel i gamla Historien, hade folket kastat sig på Schneider, 

och skulle hafva strypt honom , om icke St. Just gifvit befallning 

at lädda honom. »Må han ställas til ansvar inför Tribunalet i Pa¬ 

ris,« skrek han; »der vänta honom hans Domare. För tilfället, 

binden fast honom vid guillotinen!» 

I ögonblicket b-ef Schneider af sina egna bödelsknektar afklädd 

på bara kioppen och bunden vid guillotinen som et kreatur. Han, 

för hvilken ännu för tie minuter sedan en hel provins darrat, var 

nu fÖiemålet för gatpojkars bespottelse. Han fradgade af raseri, 
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men kunde icke få fram ett enda ord. Et små-regn föll på hans 

nakna kropp och den stackars syndarn frös så at han skälfde. Då 

smög sig en varelse tätt intil guillotinen och kastade en kappa öf- 

ver honom. »Tack, Joseph,« sade Schneider sagta. — Men detta 

tacksamhetens uttryck gjorde den stackars Josephs olycka. Han 

greps på stället och blef äfven fastbunden vid guillotinen. 

Bruden jemte hennes far bjödos til middagen af deu hygglige, 

milde St. Just. 

Edelman, Jung och Monnet blefvo andra dagen äfven gripne, 

förde til Paris och der jemte Schneider och Joseph offentligen 

guillotinerade den itsta April 1794* 

Den raska flickan bosatte sig i Paris och återvände aldrig mer 

til Elsas. 

Pl. 39- 

Tscherkasserne. *) 

De tappre Tscherkasserne, som så hjeltemodigt motstått de Ryska 

härsmagter och hvilkas tapperhet beundras of hela Europa, för- 

tjena visserligen at blifva närmare kände, och Red. kan med r.öje 

lemna några coslymer af dessa folkslag. — Tscherkasserna äro, så¬ 

som allmänt bekant, et vackert folk. Af medelmåttig storlek, med 

breda, kraftfulla skuldror, är det derjemte utmärkt genom höftens 

srnärthet, så at mången Kaukasens son, (efter hvaden Ryss försäkrat 

mig) skulle göra de skönaste Hofdamér i Petersburg skamflata oak- 

tadt alla deras snör- och toiletts-konster. Ibland ansigtsdragen har 

jag funnit många olikheter. Ganska märkliga aristokratiska vanor 

äro som bekant rådande ibland Tscherkasserne. En Pschi eller 

furste gifter sig bestämdt endast med en flicka ur samma stam, och 

hos de många Usdens eller Adelsmän råder samma bruk. Bland 

dessa aristokratiska tscherkassiska familjer har den ädla ansigts- 

bildningen bibehållit sig oförändrad, under det at bland de fri¬ 

gjorda lifegna fTschfokotlsJ och bland Pschits (lifegna) hvilka, til — 

•) Denna artikel är tagen atur Augshurgcr AUgemcine Zeitung, der 

do likväl kallas: Tscherkcsserne. 
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fiventyrs härstamma ifrån krigsfångar, en gnnske obestämd typ och 

en blandning af flera folkslag är märkbar. Polska och Ryska flyk¬ 

tingar bli ännu endast gifta med lifegna, och tilfångatagna Kosack¬ 

flickor bli, om lösepenningen för deras frihet icke erlägges i rättan 

tid , fördelade ibland Tschfokotls och Pschits. Et visst uttryck af 

stor energi och vild djerfhet råder nästan allmänt i alla Tscher- 

kassers anleten, men denna härliga örn-profil, dessa blixtrande 

ögon, detta sköna kolsvarta skägg, som jag beundrat hos enskilta 

individer, finner man til större delen mer hos fullblods-adeln än 

bland den stora hopen. Genast bland de första grupper af bergs- 

boerne, dem jag såg vid Kuban, öfvei raskades jag genom åsynen 

af dessa Usdens högst imposanta gestalter. Med sådana Tscher- 

kassiska ansigten hade jag tänkt mig medelålderns hjeltar, en Cid, 

Sicking eller riddaren Bayard. I sanning, en anblick värd “öt ses 

— Kaukasens väl formade ryttare i rika rustningar, med den stol¬ 

ta, oförskräckta hållningen ibland hopen af de ohyfsade Kosacker- 

ne! Utur dessa bergsboers drag uttalade sig et fullt medvetande af 

deras öfverlägsenhet, et spotskt förakt för det folk bland hvilket 

de lefva. Tvenne ting hafva alla Tscherkasser, såväl de adelige 

som de lägre, gemensamt, den snabba, lätta, nästan sväfvande gån¬ 

gen och den imponerande, stolta hållningen, som klär dessa bergs- 

hakters fria söner så väl bland Ryssarne. När jag med Ryska po¬ 

sten for öfver Kubans ljunghedar, mötte mig ömsom Tscherkassi- 

ske ryttare, ömsom Kosacker; begge äro vid Kuban lika klädde, 

lika beväpnade, och ibland Linie-Kosackerne finner man ganska 

ofia tscherkassiska ansigten, hvilkas tscherkassiska blod genom til- 

fångatagna flickor eller flyktingar blandats med Kosackernas. Men 

den ägta Tschei kassern igenkände jag genast redan på afstånd ge¬ 

nom sin stolta hållning. De svarta ögonen under den ludna mössan 

blixtrade alltid dystert och fiendtligt emot mig, och hans hand 

rörde sig aldrig til någon helsning, under det den spake Kossac- 

ken redan på trettie steg ifrån vagnen, med mössa i handen, hel- 

sade ödmjukt på mig och min betäckning. 

Det tscherkassiskn folket, hvars hemvist sträcker sig ifrån Ku¬ 

ban til floden Blu i närheten af Gagra, räknar et antal invånare 

af 400,000 til 5oo,ooo själar, inbegripne Kabarderne och Abasak- 

stammarne, hvilka hafva samma dialekt med Adighe-språfeet. Sådan 

är Rvssarnes upgift, hvilka genom sina talrika spioner äga skäligen 
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noga kännedom nf läget och talrikheten af de åtskilliga folkstam- 

raarne och Aids (byar); isynnerhet i de trakter der Ryska fästnin¬ 

gar äro i grannskapet belägna. Longwortlij som tillika med Bell 

uppehållit sig ett år bland Tscherkasserne, skattar deras befolk¬ 

ning kanske något för rundt tillaget, til en million. 

På Planchen föreställes räknad från venster til höger: 

En sscherkassisk Krigare i full rustning. 

En Furste ifrån Imerethi i full rustning, och 

En Kabardanesfurste, jetnväl i full rustning. 

Guahanae. 

Svenskt Original. 

På förnämsta värdshuset i Detroit, uti Unionsstaten Michigan, ha¬ 

de någre unge Amerikanske Officerare församlat sig til en munter 

måltid. Punchen, som flitigt serverades inom det lilla sällskapet, 

lifvade sinnena och gaf ökad värma åt samtalet, som snart vände 

sig kring de unga krigarnes egna bragder i del förstöringskrig, den 

mägtiga Unionen i civilisationens namn, men med blodhundarnas 

tilhjelp, förde emot skogarnas vilda, allt mera kringskurna och för¬ 

trängda söner. Den fordom mägtiga, nu söndersprängda, til un¬ 

dergång vigda folkstammen kämpade i vild förtviflan för sin sam¬ 

manfallande existence, och de hvita krigarne ej allenast härmade 

Rödskinnens grymheter, de föregingo dem äfven någon gång med 

efterdömet deraf. Rysliga voro således de berättelser som i den 

lilla kretsen föredrogos; men så stor är vanans härdande magt, ai 

man med et infall kunde beledsaga beskrifningen om ett blodbad 

och med orubbligt lugn antända cigairerne, under det man skäm¬ 

tande talade om nedbrända Indianbyar. — Hastigt syntes likval en 

af de nyss så upiyrnda talarne fattas afen sorglig tanke (men hvad 

kunde vara sorgligare än de blodscener man redan skildrat?) han 

satte det halftömda glaset ifrån sig, undansparkade den rykande ci¬ 

garrstump han nyss bortkastat och utropade; stackars Charles! 

Stackars Charles! uprepade hans kamrater tydligt nedstämda 

vid denna hågkomst, med all sin tapperhet kunde han dock ej und- 
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gå sitt öde; troligen utgör hans hufvudskål prydnaden i någon In¬ 

diansk Vigvam. — 

Är hons död då så obestridligen säker? frågade en annan. 

Och hvad tvifvel kunde vål uppstå derom? Han och den lilla 

Iropp, som under lians anförande utsändes att förfölja Rödskinnen 

in i deras skogars mest gömda smygvrår, återkommo ej från den 

äventyrliga expeditionen; de hafva blifvit nedgjorde, det är säkert. 

Det var skada ! sade mannen, i del han åt sig ifyllde ett nytt glas, 

Charles och jag voro de bästa vänner i verlden; det var en dugtig 

gosse, alltid glad och oförfärad och der til det allrabästa hjerta i verl- 

den! Då jog vid el besök på hans plantager förälskade mig i en af slaf- 

vinnorna (oaktadt sin färg var det en rätt söt flicka), sålde han 

henne åt mig för halfva värdet. Nå, det är sant, at han ej sjelf 

älskade henne; en ung Indianska var den tiden hans favorit. 

Den vackra Guahanae? frågade den af de unga officerarne, 

som fört samtalet på detta ämne. 

Guahanae, alldeles, hon hade en förtjusande växt och vackra 

ögon, den lilla; Charles följde hon öfverallt, liksom hunden följer 

sin herre. Då han slutligen ledsnade vid henne, var det honom 

ej lätt att blifva af med den rödbruna sköna, i synnerhet som hon 

var mor till ett barn, som Charles ej ville lemna ifiån sig. Jag 

skall aldrig glömma hvilka ömkeliga klagoljud hon utstötte dä 

man tog barnungen ifrån henne. Chailes sjelf var så rörd, att det 

ej hade behöfls många ord för att öfvertala honom att låta henne 

stanna qvar; men van som hon var att lyda hans minsta vink, 

lade hon armarne i kors öfver bröstet ocli aflägsnade sig tigande 

— men med en blick! — — 

Och livar tog hon sedan vägen? 

Det vete himlen! förmodeligen lopp hon till skogs; det sades 

att hon var dotter til en Indiansk liöfding. — — Men hvem 

kommer här? 

Döi ren slogs hastigt opp och framför de talande stod en ung 

man, hvars vackra ansigte har lydliga spår af utmattning och li¬ 

dande, de ljusa lockarne hängde i oordning ocli drägten var så 

nfveihöljd med smuts att man knappast deri kunde igenkänua sam¬ 

ma uniform, som bais af de kiing boidet församlade officerarne. 

Rland desse sednare lät ett sorl af förvåning höra sig: livad Charles! 

Charles d’Aubry ! ljöd det ifrån alla håll, men hvar j himlens namn 
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kommer du ifrån? Nå så svara då, om det är du sjelf, eller din 

vålnad? — 

Jag sjelf! svarade Charles och kastade sig på en stol, men 

genomvåt, hungrig och sönderbråkad! — 

Ja, verkligen ser du icke rätt jemmerfull ut. 

Jemmerfull! det tror jag rasande väl; om ni liksom jsg hela 

veckor igenom nödgats gömma er i de tjocka, fuktiga skogarna eller 

i vassen vid floderna bland alligatorer och skallerormar, och der- 

till ofta sakna både föda och dryck! det är annat än att så här i 

god ro röka sin cigarr och smörja tig med varm punch. 

Stackars Charles! sade en af kamiaterna och räckte honom 

ett fullbräddadt glas. 

Ah, det gjorde godt! sade Charles nedstörtade detsamma och 

ät sig ifyllande ett nytt, men jag är äfven glupskt hungrig. Hvad 

kan man erhålla här? Ett par stekta kycklingar till exempel, eller 

onnu hellre en Rostbeef! — 

Mat inbars, och sedan den tilhättakomne hjelten bokstafligen 

slukat densamma, fylldes glasen på nytt: Kamrateroe drucko en 

skål för Charles upståndelse och bådo honom ifrigt berätta histo¬ 

rien derom. Vi trodde att du och din corps blifvit nedhuggne af 

Rödskinnen och voro just nyfikne att vela hvad det blifvit af din 

luifvudsvål, ty att den ännu satt qvar på ditt eget hufvud — 

Ja, det är ett verkligt underverk; ty scalperingsknifven be¬ 

rörde den redan. — Hu! jag tycker mig ännu känna det geme¬ 

na verktyget! 

Så berätta då huru du undgick det: du ser vår nyfikenhet. 

Ni vet att jag efter Rödskinnens nederlag beordrades att följa 

dem in i skogen, dit de tagit sin tillflykt, för att upsöka och up- 

bränna deras kojor, samt genom deras fullkomliga utrotande om 

möjligt göra slut på alla deras tilltag. Jag framryckte försigtigt, 

ulan att i början stöta på andra hinder än de tätä skogssnåren 

och den sanka marken erbjödo; men på en gång börja våra hun¬ 

dar att häftigt skälla; vi befinna oss framför en förhuggning som 

tillstänger vägen; en kula hviner, och så en annan, tredje. — — 

Gömda i ett ogenomträngligt bakhåll, kunna vildarné efter behag 

nedskjuta oss. De träffade bra, de kanaljerne! och voro väl försedde 

med skjutgevär, alla som jag sedermera fann af engelsk tillverkning, 

ilvad varatt göra? jag „ödgades gifva befallning om återtåg. Men 
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äfven återvägen var stängd, skogen blixtrade af Rödskinnens toma- 

hawks. Vi försvarade oss det bästa vi förmådde, men til hälften 

nedsjunkne i gyttjan, ur stånd att manövrera på det inskränkta 

rummet och öfverallt kringrände kunde utgången ej länge blifva 

tvifvelagtig. Min lilla trupp nedgjordes, sjelf vanmägtig af ett 

undfånget sår, kände jag, som jag nyss nämnde, en Indians knit 

på mitt hufvud, en annan, som likaledes gjorde anspråk på min 

hufvudsvål, grep mig om strupen; de vilda krabaterna, som båd& 

påstodo deras rätt til bytet, råkade emedlertid til min lycka i en 

strid, som lemnade mig rådrum till en bön , ty på flykt var ej 

at tänka. Under det de med ena handen hotade hvarandra med 

lomahawken, qvarhöllo de mig med den andra. Jag frugtade i 

livaije ögonblick att blifva söndersliten, då en äldre Indian, h v i I — 

ken, at dömma af den aktning de andra bevisade honom, måtte 

varit en af deras höfdingar, nalkades och afgjorde att jag jerote 

ett par andra af mina vid lif blifna kamrater skulle föras till vii- 

darnes läger och der till försoningsoffer för deras slagna bröder’, 

vid den til deras ära anställde minnesfesten långsamt ihjelpinas. Ut¬ 

mattad och plågad som jag var, återstod det mig knappt styrka nog 

at förborga den dödsångest, som förtärde mig, allt motstånd var 

omöjligt. Mot aftonen ankommo vi till Rödskinnens läger; en flock 

af vederstyggligt fula , stinkande qvinnor, i jemnförelse med hvil- 

ka de gamles furier visserligen voro rätt älskvärda damer, samlade 

sig under rasande åtbörder och ohyggligt ljutande omkring mig: 

den ena svängde en lågande eldbrand öfver mitt hufvud, den an¬ 

dra spände sina långa naglar i mitt bröst, en tredje sargade mina 

bakbundna händer. Jag tillslöt ögonen, för att åtminstone slippa 

se de vilddjurslika hexorna, gjorde en kort bön och beredde mig 

att dö. (Forts, i nästa N:r.) 

Ch ar a d. 

mitt första platsen du intager 

uti skapelsen, du stoftets son! 
kärapa, att ej verlden dig neddrager 
allt för djupt i stoftet derifrån. 
Räds för kampen du, är du mitt andra , 
strider ej mot lustarnes försåt, 
snart en ömklig slaf man ser dig vandra 
längre, längre bort, på lastens stråt; 
mer ej sedelagens band dig stäfja, 
der , du vällustdruckcn , — o, livad syn! 

\ 
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sölar ilig i ruset, kättjans äfja , 
som mitt tredje sölar sig i dyn ; 
hårdare åtdragas syndabanden , 
svagare förnimma mitt Jjer des röst , 
starkare sitt välde onde anden 
dng från dag befäster i ditt bröst. 
Ej hos honom derför tag mitt femte, 
utan sträfra för cn bättre lön , 
dygdens sköna lön och lef rierjerate 
uti stadig vaksamhet och bön. 
Och när tempelklockan till mitt hela 
kallar dig och ropar: kom, ack kom! 
var då redo till at sjunga, spela 
på ditt hjertas psaltar Herranom. 

-st —- 

F„ 

Fig. a. 

Fig 

Fig, 

Ordet till Charaden i föregående N:o är: Bokstafvering. 

Pl.-3-v.4l5 
Mode-Costymer för Damer. 

i. Stor klädsel til middagsmåltid. Hufvudbonad af crépe 

ined en mörkblå rosett vid högra sidan; klädning af ljus¬ 

blått moire, mycket utringad och lifvet framtil liksom än¬ 

da nedåt garneradt med breda, gammaldags spetsar; hvita 

kort-handskar med armband på båda armar; svarta skor. 

Ljusblå sidenhatt prydd med blommor och ax; klädning 

af brunt randigt tyg, garnerad med mångfaldiga smala 

snmmetsremior, i en något mörkare nuance, med hall- 

vida och half-långa ärmar, under hvilka de hvita muslins 

under-äi marna äro synliga; svarta skor. 

Mössa of blonder garnerad med gula band. o. 

. Hvit sidenhatt med h v it och blå plym jemte blåa och 

hvita band; I jus-gi isdelin lock. 

Fig. 5. Gul halm hatt med hvita plymer; klädning af bredran- 

digt grönt och hvitt Baiege med half-vida och half-långa 

armar, under hvilka de hvita muslins-underärmarne aio 

synliga. 

Fig. 6. Hvit ciépe-hatt med genomdragna gula band; rock af 

blått och hvitt rutigt Baiege, garnerad kring lifvet och 

ärmarna med hvilt siden. 

1H44. 

Trjikt hos Carl Deieen, It. \\. O. 
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N:o XL 

MAGASIN 
för 

Äonst, &vi>etn ocl) jlftotier, 
November Månad 1844. 

Pl. 4i, 

Kejsaren af Marocco. 

Mui ty Abd Erraharn ben Hischem, Sultan af Marocco, regerar 

sedan 1822, och var, när han kom til regeringen, en vacker, me¬ 

delålders man, stor til växten, af mörkbrun anslgtsfärg, med el¬ 

diga, svarta ögon, angenäma ansigtsdrag och med et yfvigt svart 

skägg, som betäcker halfva aosigtet. 

Han var brorson til den förre Sultanen, Muley Suleiman, och 

ägde, emedan denne hade egna söner, inga anspråk eller utsigter 

på thronen. Af denna anledning lefde han också i början såsom 

en 'vanlig Handlande i Mequinez, sedan Tulldirektör och senast 

Ståthållare i Mogador och Fetz, när lians farbror, som kände at 

lians lefnadsslut nalkades, genom tvenne proclamationer (af hvilka 

den ena var ställd til invånarne af Fetz, den andra til det samte- 

liga Maioccanska folket) utnämnde honom til sin efterträdare. Han 

tilträdde til och med ännu under Muley Suleimans lifstid regerin¬ 

gen, då denne afträdde den åt honom 1822, kort före sin död. 

Muley Suleiman skall hafva blifvit föranledd til detta steg. 

dels genom sina egna söners oduglighet, dels geuom et löfte som 

lian gifvit sin bror Hischem. Denne hade nemligen haft större rät¬ 

tighet til thronen än Suleiman, men varj i anseende til sin fallen¬ 

het för dryckenskap, oskicklig at regera. Begge bröderne, hvilka 

i början hade en fiendtlig ställning til hvarandra, förliktés seder¬ 

mera, Hischem afsade sig sina rättigheter, hvaremol Suleiman lol- 

Tjtigondeförsta Årgången. 



162 

vade, at anse sin brorson Abd Erraham, såsom sin egen son, et 

löfte, som han troget och i sin största vidstiäckthet, saravetsgiant 

upfyllde. 

Muley Abd Errahams väsende prisas såsom fryntligt och inta¬ 

gande. I sin klädsel skiljer han sig ifrån sina undersåtare endast 

genom tygsorternas finhet. 

I sednare tider har han, som bekant är, kommit i delo med 

Frankrike, emedan han, eller egentligen hans undersåtare, under¬ 

stödde Abd el Kader, och helt nyligen har bon.bardementet af 

Tanger, och intagandet af Mogador genom fransyska flottan under 

Prinsen af Joinville, gjort mycket upseende jemte Marskalk Bu- 

geauds seger öfver Maroccanska trupperne til lands vid Isly. — 

Spanien har äfven deltagit i krigsrörelserna til sjös, men dels ge¬ 

nom Fransmännens segrar och Englands bemedling är freden åter¬ 

ställd och Muley Abd Erraham sitter q var på Marroecanska (bro¬ 

lien, ehuru icke utan betydliga upoffringar och eftergifter. 

Skaldebref til Herr Gr ef ve * * *. 

af Johan Remmer. 

Redactionen är genom vänskapliga förhållanden satt i ti!faIle at 

meddela detta Skaldebref of den frejdade och saknade skalden, Jo¬ 

han Remmer, dateradt Stockholm d. 17 Aprii 1837, til en dä ut¬ 

rikes vistande Svensk ädling, som med en högre grad af esthetisk 

bildning och vän af litterära sysselsättningar, stod i et förtroligt 

förhållande til skalden. Redactionen skulle mycket misstagit sig( 

om hon icke genom meddelandet af detsamma, tiott sig göra Sven¬ 

ska allmänheten en verklig tjenst al dymedelst rädda ifrån glöm¬ 

skan et snillefoster, som genom sin lätta och lekande stil föitjenar 

at sättas i bredd rmd Leopolds, Adleibeths, Stenhammars m. fl. 

skaldebref, utom det egna intresse det äger at omfatta händelserna 

af den tid då det skrefs. 

Bland annat ondt Pandor»* dosa 

Har uttömt på vår mensklighet. 
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Är äfven ett, som Grefven vet. 

Min lott att skrifva dålig prosa. 

Jag väljer då, försigtigtvis, 

Den språkform Kännarn föredrager, 

Hvarför jag oförtjent fått pris — 

Med risk att versen luktar — Bager! — 

Det påstås — utan tvifvel rätt? 

I verlden sker på samma sätt: 

Af bojor vand att hållas stilla. 

Man lefver med behag deri; 

Men bättre lärd och leranad fri, 

Man skickar sig förbannadt illa. 

Stor tack för skrifvelsen jag fått 

Ifrån Marseille — min lättja vållat 

Att svaret blef i tankun blott. 

Trots allt det smickrande man sållat 

På Söderns ljufva Paradis, 

Jag gläds, att det, på intet vis. 

Herr Grefvens inbillning förtrollat; 

Der odygd finns, om här finns is. — 

Men huru går det i Paris? 

Bjuds mig ett vad — jag törs ej hålla't. 

Nu frågas huru här stär till: 

Bra! illa! — som man ser och vill. 

Vår vinter mycket liknat våren, 

Och våren andas köld och ur. 

Ja! äfven vi tycks följa spåren 

Af en bizarr, förvänd natur. 

Ty ungdomen är vild och sur 

Då glädjen, först af vishet boren,' 

Jemt drifver ålderns nötta ur. 

Och spritter under silfverhåren. — 

För öfrigt här som i Paris, 

Fastän på mindre attiskt vis. 

Man äter groft och magen välter. 

Allt hvad man äger ges till pris 

För inhemskt vin och läcker spis, 

Men den som inte har, han svälter. — 



Till mångas båtnad, som jag tror. 

Är jerntillverkningen i flor, 

I vestra skären ymnig saltning; 

Men himlen vet hur sädet gror 

Det vet man, att hin håle for 

I Tulln och i vår Sjöförvaltning. 

Den förre fastnat — ej fiir stöld. 

Men för en brist som ingen visste, 

Den senare sitt hufvud miste. 

Men fick ett nytt i Nordensköld. 

Den högste lade af sin köld, 

De höga åler sakta murra, 

Och torde finna rådligast 

Att jemna spåren med en qvnst. 

Ty muvemangets kämpar surra 

För att med gadden bita fast. 

Och mången skrikhals ropar hurra. 

Jag rider illa på min häst 

Ehuru pindisk, stackars brunte! 

Det der, och mer berättar bäst 

Expeditions-Sekterarn Munthe. 

Fatalt att aldrig det förunns 

Ät Statens män af frid ett uns! 

Jag vore heldre — inte Bnhnstcdt, 

Bevars ! — den sämsta krämar-luns. 

Än Billberg, IVinroth eller CronsJcdt. 

Sen flitigt ibland vaxligurer 

Publiken användt mången qväll, 

Kom lyckligtvis, från Lappens fjäll, 

En af de högsta flicknaturer. 

Vid denna grofva jättebild. 

Vår allmänhet för vaxet svalnar, 

Och löper, som den vore vild. 

Att se cn mö af fyra alnnr. 

I afton blir hos herrar Blom 

Salongen säkert inte tom. 

Den borde rymma hela staden! 

Jättinnan väntas på maskraden. 

Nu om Theatern några ord. 

Den är som alltid litet smord, 
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Och visst i lifvct än — nien hänglar 

Med kassabrist af Ödet gjord. — 

Ibland dess högdjur — nej, dess änglar. 

Är Hcigqvist, dyrkad, ny Pucelle, 

Som gjort i vinter, mången qväll, 

Sin Direktion, som eljest gänglar, 

Vår allmänhet, och Kassan säll. 

Theatern gör — det ej förvånar, 

Som hela verlden gör, den lånar. 

För att krevera med en smäll. — 

Den Svenska Jungfrun*) är Nicandcrs, 

Som med en rundlig auktors del 

Har fått sin rock en smula hel, 

Sen längre tid den var åt fanders. 

Och Högqvist fick, vid guldots klang, 

Med hcmtadt stöd af esthetiken, 

Aiiotheos inför publiken 

I öfversättarns komplimang. — 

Den är för rolig vår publik! 

Så arm för den behofvet trycker! 

Men kitlad opp af sina nycker, 

Se då är den förbannadt rik, 

Den ger på det ett färskt bevis 

När som dess Bankosedlar regna 

Vid Circe'-Högqvists benefice: 

Det kallas att talangen hägna! 

Här bytas, om jag hörde rätt. 

Tvåhundra francs mot en biljetu 

Från större eller mindre husen 

Dukater ingå i galopp 

Hos tjuserskan, som hcmtar opp 

Af bankriksdaler några tusen. 

f 

3Ian säger Ci usenstolpe vann 

En egendom ihop med Nachmann, 

Och att theatern (så min sann! 

Har vunnit mycket på sin Backman. 

Red. 
)Scliillcrs 2fungfrau t>on Octeanö försvenskad. 
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Ånnn ett nytt: Det är förbi 

Med både Bergius*) och Fuckcn ,") 

De ha förökat storn flocken 

1 Plutos dystra monarki. 

(För Lagerbjelhe frukte vi. 

Än har han öppna ögonlocken,) 

Jag hoppas väl att någon fåä. 

Som af sitt sinne skakar frosten, 

Och genom böner kan förmås, 

Att gnnstigt öfvertHga Posten. 

Förrn Grefven reser från Paris, 

Jag ber att Ludvig-Filip helsas 

Från mig, med fägnad att han frälsas 

Från helvetets machineri. 

Vill inte Grefven — så låt bli. 

Men alvarsarat! — Jag gläds ej rainder. 

Att ifrån Söderns trollkraft fri, 

Herr Grefven kommer, utan hinder, 

Att andas norden, liksom vi. 

Med lättadt bröst och friska kinder. 

Ty utomlands, hur väl man trifs, 

Det vare London eller Peking, 

Med bättre fröjd man återgifs 

Åt stället der man kom till lifs; 

Och hvad man äger kärt i Bleking. 

Dröj ej för länge der ändå: 

Vi ha vår afund vi också 

På dem som företräden vinna. — 

Till Grefve Löwenhjelm, en son 

Af Svenska Scenens Sånggudinna, 

Jag ber att, ej i ringa mån, 

Fn vördsam helsning måtte hinna. 

Hans skyddsblick lyste mig i vrån, 

Så kom hos undertecknad — fån! 

') Olof Eric Bergius, Commcrse-Råd, och Expeditions Sekreterare 

Colonial-Ärendernas Departement. 

’*) Friherre Berndt Wilhelm Fock, Öfver-Post-Direktör. 

Red. 
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Den dårskap att för scenen rimma. 

Det var från Österns rand en strimma! 

Nu ängsligt vänd mot Westerns strand. 

Kring mig blott Evans norrsken glimma; 

Jag ser ej dag att gå i land. 

För stiltje, köld, och rök, och dirama. 

Nu tröttas Grefven mer och mer. 

Förlåt min nya barndoms joller; 

Men vid det vigtiga som sker. 

Af mig förs inga protokoller. 

l*å allt som handlas dumt och vrångt, 

Der Victor Hugo ser så långt, 

Jag plirar blott med halflyckt öga. 

Min svaghet flyr, mitt vett är tråDgt, 

Så för det djupa som det höga. 

Derpå ger detta bref ett prof, 

Men se mitt syftemål derinne: 

Det är min beder, mitt behof, 

Att ha en vrå i Grefvens minne. 

Stockholm den 17:de April 1837. 

Joh. Remmer. 

Pl* 4 2. 
Riddarholms Kyrkan. 

Af gran niagenhet och på år i84o anförda skäl, har Red. icke velat 

meddela en ritning på Riddarholms Kyrkans närvarande utseende, 

men den upfyller likväl nu sitt då gifna löfte, a* det framdeles 

skulle ske. 

Uti i2:te Årgångens g:de häfte af Magasinet Pl. 33 och 34 

meddelade Red. en tekning af Riddarholms Kvrkans ulseende före 

branden 183-5 och en af dess utseende efter branden, samt i när- 

lagda Pl. det nuvarande nya tornets utseende. — Man har vid 

delta, som vid alla menskliga verk, gjort anmärkningar och trott 

sig finna skäl til klander, men det torde dock vaia obestridligt, at 
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tornet är utfördt i en vacker gölhisk stil, oberäknadt den stora för- 

t|ensten, at det är det första stora arbete i det slaget af gjutet jern, 

som i Sverige blifvit utfördt. — Det nya tornet framstår ganska 

prydligt i det gamlas ställe, som väl egentligen endast utmärkte 

sig genom sin höga tornspets, hvars höjd var i45| alnar; men äf- 

ven detta föimenta företräde är et misstag, emedan det nya tor¬ 

nets höjd, med inbegrepp af korset på dess spets, upgår til något 

öfver 146 alnar. — Ritningen är af aflidne Professor Göthe och 

gjutningen vsrkställd vid Åkers styckebruk. 

Sedan Pl. redan var graverad, har den här på tornet utvisade 

vestra porten undergått en förändring, som i det närmaste är full¬ 

bordad. Apostla-figurerne och hela portens decoration af huggen 

sten, är borttagen och dess nya architeklur genom mer renhet i 

stilen satt i harmoni med tornets nuvarande stil. 

Pl. 43. 

Sätt- ock Afläggnings-machiner för 

Boktryckeri. 

Bland uplinningar i nyare tider, äro til äventyrs få som förtjena 

stöne upinärksamhet, än de apparat som nu redan begagnas för 

at påskynda sättningen och typernas afläggning vid boktryckerier, 

Ii varigenom en så betydlig tidsbesparing upkommer, at allt tryck 

kan till betydligt lägre pris åstadkommas. — Red. lemnar pä den¬ 

na Pl. cn perspectivisk lekning af en Sätt- och en Afläggnings- 

machin, jemte beskrifning derpå, for at göra läsaren någorlunda 

bekant med det hela, ehuru mycket deraf til äventyrs icke är sä 

lättfattligt i anseende til machinernas complikerade mekanism. 

Hrr Young och Delcambre hade redan npfunnit en Boktryc- 

kare-Sätt-machin, hvilken belydligen underlättade det vanliga för¬ 

tärandet vid sättningen; men den ordnade endast typerne eller bok- 

stäfverne i deras behöfliga rad-följd: satsens justering, columnernas 

utskjutande, corrigeringen och andtligen efter verkställd tryckning 

bokstäfvernas alläggande, måste ännu verkställas genom handens 

vanliga tilhjelp. 
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Efter dessa Hrr har en Kapten Rosenberg *) upfunnit en Sätt- 

och en Afläggnings-machin, hvilka kunna anses sasom et väsendt- 

ligt fiamsteg i denna mekaniska konstgren. Under det Hrr Young 

och Delcambres machin endast kunde sätta 6000 bokstäfver i timen, 

kan Rosenbergs sätta åtminstone 10,800 på samma tid, och aflägg- 

ningen, som med Young och Delcambres apparat sysslosatte fyra 

gossar, verkställer Rosenbergs machin vida lättare och med mindre 

handbiträde, endas! af en person. 

Sältmachinen (den öfra tekningen) har mycken likhet med et 

Fortepiano: 

a. äro tangenterne som anslås af sättaren. Hvarje tangent sva¬ 

rar emot sin egen bokstaf, som står graverad på en liten elfenbens- 

knapp ofvanför tangenten. 

b. en hvlla bestående af lodrätt afdelta fach, i hvilka bokstäf- 

vei ne ligga horisontela, sådane som de genorn Afläggningsmachinen 

blifvit ditlagda. 

c. en Reeipient (uphemtare), i hvilken alla typer föras och för¬ 

enas til rader. 

d. en Juster— ocli Vinkelhake, i hvilken alla färdiga rader 

komma ur recipienlen c, för at af sättarens medhjelpare öfverläsas 

och justeras. 

ti. et så kalladt Skepp, i hvilket sättarens medhjelpare låter 

hvarje justerad rad glida ur Juster-vinkelhaken, för at iskjuta spa- 

tierna. 

f. en räkne-apparat, genom hvilken sättaren får veta när en 

rad ar fullsatt. Der.na täljare beslår i en silTertafla indelt i tum 

och åttondels tum med tvenne visare hvaraf den ena är rörlig, och 

måste vid operationens början ställas på en viss punkt, som anvisar 

radernas längd eller columnernas bredd. Den andra visaren står 

med tangenternas mekanik på det sättet i förening, at han, vid 

hvarje tangents rörelse, framrycker så mycket som tjockleken afen 

afsatt bokstaf; så snart han kommer at stanna midtinunder den för¬ 

re visarn, är det et tecken, at raden är fulländad, h varefter sätta- 

*) Denna Rosenbergs upfinning bör icke förblandas med den nyaste i 

samma ämne, livnrpå Hrr John Clay i Cottingham och Hr Fredrik 

Rosenborg i Sculcoates uttagit patent d. 21 31 ars 1842, ocli som 

anses i mår.ga afseenden hafva företräde framför den här beskrifna. 
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ren genast åler flyttar honom tilbaka för at kunna begynna en ny 

rad. Några secunder före radens fulländande, slår en liten ham¬ 

mare på en klocka, for at väcka sättarens upmäi ksamhet. 

Sätlaren,som sitter framför machinen, har mauuscriptet fram¬ 

för sig ocli anslår derefter tangenterna, genom hvilkas verksamhet 

bokstäfverna drifvas ur sina fach och bli lagda på en rem eller 

kedja, utan ända, som sträcker sig igenom midteln af machinen och 

är jemt i rörelse ifrån höger til venster. På denna i em blifva 

typerne raskt framförde til Recipienten, der de ahattas, (genom et 

Jitet, sig hastigt rörande Excentricum,) horisontell den ena öfver 

den andra ocli i den ordning hvari de stå i förbindelse med tan¬ 

genterna. De sålunda upkomna rader upbäras afen T-formig drag- 

låda, som viker undan i den mån typerne deruti öka sig. Hvar 

gång efter fulländandet af en rad, fattar Sättaren med venstra han¬ 

den en liten vef, i närheten af c, genom hvars ornvridning lian 

nedsläpper den satta raden på recipientens botten, under det han 

med sin högra hand sätter en häfstång (på Figuren icke synlig) i 

rörelse, och derigenom förflyttar raden ur recipienten in i juster- 

vinkelhaken. Til denna operation åtgår knappt en secund. Nu 

lossar sättarens medhjelpare (vid machinens venstra sida) med sin 

venstra hand, vinkelhakens öfra ända, hvars nedra ända kan v i i - 

das förmedelst en tapp vid g} genomläser raden, sedan vinkelha¬ 

ken kommit i horisontell läge och typerne nu stå lodräta. Sedan 

han rättat de fel som vid sättningen tilävenlyrs upkommit, rör han 

drag-lådan, som formar botten af vinkelhaken, tilbaka och låter 

hela bokstafs raden på en gång falla ned rar vinkelhaken i skep¬ 

pet e_, der han inskjuter mellanslagen (spatierne). 

Vid machinens baksida ocli i närheten af sättarens medhjel¬ 

pare befinnes en låda afdelt i fach, som innehålla spatier af'olika 

dimensioner. En annan dylik låda höger om medhjelparen, inne¬ 

håller de olikartade bokstäfver, tecken 6ic. för at ifylla på de stäl¬ 

len der sättaren skulle kunnat hafva uteglömt några. 

Den väsendtliga förbättringen vid denna rnachin är remmen 

»ller kedjan utan ända, som uptager bokstäfverna och för dem i 

recipienten. Fördelarne af densamma äro följande; 

1:0. I ställe at typerne vid Youngs och Ddeambres machio 

genom sin egen tyngd halka ulföre en jemnad bana genom åtskil¬ 

liga krökta kanaler, ofta urder äventyr at komma i oordning och 
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jemväl blottställas för gnidning, — blifva de vid Rosenbergs ma- 

chin, genom kedjan utan ända, framförda i rak linie framåt, utan 

äventyr eller möjlighet at komma i oordning eller underkastas nå¬ 

gon gnidning. 

2:0. Vid Youngs och Delcambres machin 5r det nödvändigt, at en 

hokstaf efter den andra glider utför banan, hvarföre sättaren på 

en gång blott kan sätta en bokstaf i sender. Vid Rosenbergs ma¬ 

chin kunna alltid så många bokstäfver sätta<s på en gång, som de 

1 alfabetisk ordning följa på hvarandra, och i sanning gifves det 

et stort au ta J ord och stnfvelser, li vi I ka sättaren, efter någon öfning, 

kan åstadkomma genom ett grepp på tangenterna. Sådana ord äro 

t. ex.: Abel, din, der &c. &c. Kedjan utan ända upp- och medtager 

bokstäfverna i samma ordning i hvilken de på densamma blifvit af- 

lassade. At genom detta gripande af accorder en betydlig tid be- 

spaies, torde icke behöfva bevisas genom exempel, när man lätt 

upfattar, at et tiestafvigt ord, endast behöfver tre grepp på tan- 

genttrna, såsom ordet Adels —k—ap, och så vidare. 

At således sättaren genom detta förfarande kan sätta 10,800 

bokstäfver i limen är obestridligt; men här upstår nu den vigtiga 

frågan: kunna boksläfverne lika fort justeras som de sättas? Denna 

Iråga kan icke besvaras med ja. Justeringen erfordrar onekligen 

mera tid än sättningen, emedan medhjelparen icke möjligen kan 

medhinna justera mer än qooo bokstäfver i timen; således justerar 

lian 1800 bokstäfver mindre än sätt-machinen lefvererar. Men tro¬ 

ligen uptdnker man medel at påskynda justerings-processen. 

AJltiggnings-niachinen (den nedra tekningen,) arbetar alldeles 

oberoende af Sätt-machinen. 

a. är skeppet, uti hvilket en del af bokstafs-columnerna ato 

biagta, efter verkställd tryckning. 

b. en siade, i hvilken raderna nedsläppas ur skeppet a och 

medelst en med handtag försedd rigel, • läggas bredvid hvurandra. 

Utifrån denna släde blifva de olika boksläfverne aflagde genom en 

egen mekanism i deras tilbörliga fach. 

c. tangenter, på hvilka Alfabetets bokstäfver äro graverade. 

d. en vid slädens ända fastsatt bössa, i hvars inre befinnes en 

sammanvriden fjäder, som ouphörligt trycker på den i släden va- 

innde bokstafsi aden och skjuter den åt slädens framända, lils den 

sista bokstafven är aflagd. 
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Til bokstäfvernas emoltagande äro rännor e anbragta på en 

horisonte! tafia. I dessa rännor ordnas bokstäfverne af samma slag 

i langa rader bredvid hvarandra, medelst rotationen af et litet ex- 

centricum vid ändan af hvarje ränna. (Denna del af mekaniken 

kunde icke utvisas på tekningen.) Sedan en bokstafsrad blifvit 

nedsläppt ur skeppet a i släden btJ tar den afläggande med sin hö¬ 

gra hand i handtaget på släden och rör den åt högra sidan til. 

Härefter genomläser han raden, uplyfter derpå med sin venstra 

hands pekfinger den tangenten som svarar til den främsta bokstaf- 

ven, och rör släden åt venster, tils den uppehälles af den uplyfta 

tangenten. Genom denna manipulation blir den vederbörliga bok- 

stafven genom mekanismen framskuffad ur raden och ledd uti den 

för hejnne bestämda rännan af den horisontela taflnn e. Det ofvan- 

nämnda lilla excentricum skufvar bokstafven genast framåt, för at 

lemna rum åt den nästföljande. 

På detta sätt afläggas bokstäfverne och ordnas radvis, alla a 

uti en, alla b i en annan rad, och så vidare. — För at nu för¬ 

flytta de sålunda ordnade bokstäfver uti de dem anvisade fach af 

sdtt-machinen b, betjenar man sig af en insättnings-vinkelhake, ge¬ 

nom hvars tilhjelp 200 til 3oo bokstäfver på en gång kunna lyf¬ 

tas ur afläggnings-machinen och öfverflyltas i sält-machinens fach. 

Genom afläggnings-machinen kan en gosse inom en time af- 

lägga vid pass 6000 bokstäfver och öfverflytta dem i sätl-machinen. 

Afläggnings-processen står icke i jemförligt förhållande til tiden un¬ 

der hvilken sättningen kan verkställas; men älven detta missför¬ 

hållande kan afhjelpas, om man vid tryckerierna beräknar för 

tvenne sätt-machiner trenne afläggnings-machiner. 

Rosenbergs begge machiner äro i full verksamhet i London 

Howard -Streetj strand^ och för öfrigt hänvisa vi våra Läsare til 

Median. Mag. Octbr 1842 sidan 402 samt JDillglerS poll)te$)nif$c3 

Sournctl 23£>. 87 sidan 33g. 

G u a h a n a e. 

Svenskt Original. 

(Slut fr. fiireg. N:o.) 

Icke så, gamla Wolasko, låt vara fången! ljöd i det samma 

en mild röst, han tilhör ej er, utan de krigare som tagit honom; 
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det or deras och min fars vilja nt hon först i morgon skall dödas 

vici den sorgehögtid, som anställes til våra slagtia bröders åmin¬ 

nelse; ni måste hafva tålamod til dess. 

Denna stämma, som tycktes göra något intryck på de qvinn- 

liga missfostren, ty de uphöide med sina misshandlingar, föreföll 

mig ej obekant; jag öppnade åter ögonen och igenkände en ung 

Indianska, som en längre tid bebott mina plantager; men som jag 

lör at aflägsna de hinder hvilka mötte mig vid et fördelagtigt gif¬ 

termåls upgörande, haft den grymheten at fördrifva. — 

Guahnnae? frågade en af sällskapet. 

Alldeles; Guahanae stod framför mig, så allvarsam och sorg¬ 

sen, som under vår sista skilsmessa. Hennes blick skar mig i hjei- 

tat; jag vände mig bort. Snart derpå blef jag jemte de få olycks¬ 

kamrater hvilka undgått slaglandet i skogen, fastbunden vid de träd 

som omgåfvo ingången til Indianlägret. Morgondagens första strå¬ 

lar skulle bevittna vår martyrdöd. Det var en ryslig natt, hvars 

alla hastigt framilande sekunder jag kunde räkna på mitt hörbart 

klappande hjertas slag. Emedlertid rökte och drucko våra beseg¬ 

rare omkring de uptände eldarne; de tycktes väl försedde med 

Whisky, och smakade til firande af deras seger, så flitigt derpå, at 

den ena efter den andra trött och rusig insomnade. Då jag hörde 

sjelfva de utställda vakterna högt snarka, upsteg en gnista hopp 

och med detsamma ny kraft i mitt sinne. Med tänderna försökte 

jag afslita de band som fästade mig, men förgäfves! de tjocka tågen 

gäckade alla mina bemödanden och snäijdc sig endast hårdare 

kring mina svullnade lemmar. Då kände jag en lätt hand på min 

skuldra och Guahanae hviskade sagta i mitt örn: lefver mitt barn 

ännu? 

Han lefver och nr frisk och stark, svarade jag, han har dina 

sköna, svarta ögon, Guahanae! 

Guahanae, återtog hon sorgset, är en mägtig höfdings dotter; 

hon älskade den hvita mannen och lian behöll hennes hnrn och 

köide bort henne som en hund. 

Gör mig inga förebråelser, svarade jag med någon bitterhet; 

du är redan tilräckligl hämnad och skall i morgon se mig dö un¬ 

der dina biöders tomahnwks: 

j\ej, det är ej du, som skall dö! sade hon med dystert ällvar, 

i det hon afskar mina baud, kom och följ mig. — Hon fattade 
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hårdt min hand och drog mig nud sig: förvånad följde jag henne 

nästan mekaniskt och befann mig redan på något afstånd från lä¬ 

gret, då en hastig tanke kom mig at stanna. 

Mina kamrater! ropade jag, kan du ej äfven sö'rja för deras 

räddning? Jag får ej på detta sätt öfvergifva dem! 

Och hvad vinna de derpå, at du dör jemte dem? sade hon i 

det hon påskyndade sina steg och med nästan öfvermensklig styrka 

drog mig med sig; at undandraga mina landsmäns hämd ett offer, 

är redan förräderi; et förräderi, tilläde hon sagta, som jag kanske 

med mitt lif måste försona. — 

Du skulle dö för min räddning! ropade jag under bemödande 

at göra mig lös, låtom oss återvända! til detta pris har jag ej 

hjerta at köpa mitt lif. 

Och du hade hjerta at fråntaga mig min son! sade hon före¬ 

brående, min stackars, lilla Charles, som du gjort moderlös! Hvad 

skulle det blifva af honom om han äfven mistade sin far? Dess¬ 

utom tilläde hon mildare, skulle jag i alla fall dö, om jag nödga¬ 

des åskåda din död; Nu är det också redan för sent at återvända; 

det försök jag vågat til din räddning, gör mig redan straffbar, korn 

skynda, det dagas och man skall kanske snart vara oss på spåren. 

Hon lade sin arm kring mitt lif och drog mig nästan våldsamt 

med sig; jag följde macliinrnessigt. Efter en temligen lång vand¬ 

ring under hvilken vi ofta hörde våra förföljares rop bakom och 

omkring oss, hade den häftiga gången i förening med blodsförlu¬ 

sten efter mitt sår så utmattat mig, at jag blef ur stånd at gå vi¬ 

dare; min ledsagarinna tog mig då i sina armar och bar mig til 

en bergshåla, der vi några timmar förblefvo dolda. Sedan hon 

förbundit mitt sår och fuktat mina läppar med några droppar ur 

den Ilaska med Whisky hon bar vid sin barm, kände jag mina 

krafter så återkomma at jag blef i stånd at fortsätta vår flykt. 

Efter några timmars vandring framhunno vi omsider ur skogen: 

min följeslagerska visade mig den väg jag borde taga: Gå endast 

rakt fram, sade hon, du kan ej mera misstaga, eller förvilla dig, 

och skall innan kort hafva uphunnit ditt folks boningar. Farväl! 

när du återser mm lilla Charles, så gif honom denna kyss från 

hans stackais mor. Var god emot min son — din son! — Hen¬ 

nes röst qväfdes. 
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Kom at sjelf vårda honom, inföll jag lifligt, återvänd til den 

boning der du förr så väl trifdes. 

Och likväl blef förjagad! sade hon bittert, när du ej mera be- 

höfde Guahanae, skulle du åter köra bort henne. Du har ju sjelf 

sagt mig det; den hvita flickan sorn du vill hemföra som din hus¬ 

tru, kunde ej fördraga at se et rödskinn som jag — Dessutom har 

jag för din skull förrådt mina bröder och får ej undandraga mig 

deras rättmätiga straff. 

Alldeles utom mig, tog jag henne i mina armar; jag bad, jag 

besvor, jng ville med våld qvarhålla henne. Hon syntes rörd af 

ruin smärta; hennes kyssar besvarade mina, men slingrande sig ha¬ 

stigt åter ur min famn, låtom oss tala sedermera härom, sade hon 

efter en minuts tystnad; nu behöfva vi båda hvila innan vi fort¬ 

sätta vandringen; se här under dessa träd, på denna mjuka mossa 

finna vi et beqväint läger. 

Jag tog delta svar för et medgifvande at följa mig, och som 

jag verkligen dignade af tiötthet, inslumrade jag snart vid hennes 

bröst. Men dä jag efter några timmars förlopp åter vaknade, sökte 

jag förgäfves min räddarinna — hon var försvunnen. Flaskan med 

Whisky och ett par majskakor hade hon qvarlemnat. Fattad af 

outsäglig ångest ropade jag den ena gången efter den andra hennes 

■ mmn, under det jng bemödade mig at i gräset upleta hennes spår; 

jag ville ila efter henne, men beiöfvad hennes ledning, återfann 

jng ej mer ratta vägen , utan förvillade mig allt mera i den tjocka 

skogen. Efter en hel dags vandring, fann jag mig ännu mera af- 

lägsnad från Indianlägret, som jag åter ville uppsöka. Mitt kring¬ 

irrande vaiade mångn dagar; helt och hållet utmattad af törst, 

hunger och trötthet, hade jag nästan halfdöd nedsjunkit, då några 

kringstrykande marodörer vid vårt regemente omsider funno och 

förde mig hit. — Det var hög tid; jag var nära at förgås. 

Din Räddarinnas skål! hvart hade hon tagit vägen? 

Jag ryser at tänka derpå, sade Cbailes med smärta. Utan tvif- 

vel liar hon åfervändt til de sina, för at tilfredsställa deras grym¬ 

ma hämnd och dö i milt ställe. — Jag som förskjutit henne! O 

jag är en usling! Han dolde nnsiglet i sina händer. 

Var intet barnslig! ropade en af hans kamrater skiattande; 

om hon var en toka, livad lådde du väl derföre? Du gjorde ju för 

henne allt livad en hederlig man i dylika omständigheter kunde göra. 
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Ja, och sannerligen mycket mera, tilläde en annan: ty at föl¬ 

et Rödskinns skull vilja återvända til sjelfva vilddjurshålan, som du 
med så mycken möda undkommit, det smakar nästan af dårskap. 

De unga of punchen uphettade herrarne utbrusto snart i hög- 

Jjudt skämt öfver Charles’ sorg och ånger. Upmuntrad af sina 
kamraters glädtighet, böljade han snart blygas öfver hvad de kal¬ 

lade hans sentimentala barnslighet, nedsväljde sina tårar och tvin¬ 

gade sig at skratta deråt. 
Arma Guahanae! sådan var då belöningen för din upofFring! 

Du dog för den man, som förskjutit dig och han kunde med sina 

vänner leende tala derom ! Charles var likväl ej elak i den mening 
man vanligen fäster vid detta ord; mot en hvit qvinna skulle han 

varit ädelmodig, grannlaga. — Men en Indianska! livad betydde 

val hennes kärlek och upofFring för civilisationens öfverlägsna son? 
Arma Guahanae! ditt hjerta var rent och troget; men det slog 

under en kopparfärgad hud, och kunde derföre utan samvetsagg 

förkrossas. 

C. A. S. 

Ordet til Charaden i föregående N:o är Högmessogudstjenst. 

Pl. 44. 
Mode-Costymer för Damer. 

F ig. 1. Hvit rishalms-hatt garnerad med röda band och en röd 

plym; klädning af hvitt broderadt muslin med tvenne, 
jemväl broderade, sloia volanger, öppna framtil; half-lån- 

ga broderade muslins-ärmor; långshawi af svarta spetsar, 
hvita hand-kar och skor. 

Fig. 2. Hvit siden-hatt med hvila plymer; lavendel-färgad siden- 

sars-klädning; svart manlille efter nyaste modet; gula 
handskar, svarta skor. 

Fig. 3. Hvit sidensars-hatt, hvaraf sjelfva kullen är af grönt taft 
likasom garneringen och banden i samma nuance; rock 
af tvärrandigt glaserad t taft, garnerad framföre och kring 

ärmarna med uddiga remsor och oliver, i samma nuance 
som rocken; trånga ärmar och gula handskar. 

Fig. 4- Hvit broderad hatt garnerad med spetsar och prydd med 
blommor och band; muslins-krage som formerar lifvet, 
rynkad frammanföre; röd klädning. 

Fig. 5. Röd siilen-halt med röd plym, grön-randig sidenklädning; 

ljusröd mantille af broderad muslin garnerad med hvita 

spetsar. 

ä<Dt0Chf)0lni, 1844. 

Tryckt hos Carl Deleeit, R. W. O. 
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N:o XII. 

MAGASIN 
för 

Äonst. jBtpijcter oci) otarr. 

December Månad 1844. 

PI. 45- 

Hyllnings-Scen å Qscars-dagen, 

den i:sta December 1844* 

Composition af Herr J. Lilljedahl. 

Hans Maj,t Konungens Buste*) i skyrid af en Ek, är placerad 

på en blomslei prydd piedestal, på h vars socle står et Lejon hvilande 

högra framtassen på et klot; til venster om piedestalen ses Svea och 

JYore sysselsatte at binda en eklöfs-krans, til hvilken Minerva läc¬ 

ker bladen; nederst på förgrunden: Historiens Genius, som emel¬ 

lan Kionorna å Sveas sköld uptecknar Konungens valspråk: llätt 

och Sanning, och A ekens stam hänga, grupperade prydde med 

lager: En Lyra och en bruten Lansj utmärkande Vetenskapers 

och Konsters trefnad och föi kofran samt Konungens nitälskan för 

Ridderliga bragder. — 

1 sammanhang med ofvanstående gör Red. sig et nöje utaf at 

meddela nedanstående Skaldestycke, under förklarande af sin tack¬ 

samhet för författarinnan, hvars namn den likväl icke fått lillåtel- 

ss at utsätta, men hvars signatur i flera år icke varit främmande 

för vård Läsare. 

*) Man torde icke kunna begära, at i en contour-tekning i så liten 

scala återfinna et troget porträtt af Konungen, utan endast et un¬ 

gefär deraf, helst tankens betydelse utgör hufvHdeaken uti ifrå¬ 

gavarande composition. 

Tjugoud«första Årgången. 
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De båda G eni er ne. 

Tvenne Genier, Himlens barn, men gångna 

Fjerran från dess ljusa vcrld, och nu 

Uti stoftets labyrinther fångna 

Mindes hemmet suckande ännu; 

Främlingar hland menskors barn de ila 

Fåfängt sökande et fosterland; 

Ingcnstäds fann trötta vingen livila 

Uti hiltog flykt Irån strand til strand. 

Genom sekler gick den långa färden. 

Hvar de klappade på menskobröst. 

Sällan ljöd et svar, men våldet, flärden, 

Egennyttan lånte deras röst. 

I den enas trötta händer vackla 

Jemna vigterna allt mer och mer; 

Tänd vid solars hloss, den anclras fackla 

Flämtande blott inatta strålar ger. 

Tårfullt blicka de mot himlaljuset 

Hemsjuk längtan sväller deras hröst; 

Mot det öfvergifna fadershuset 

Höjer Klagan trängtande sin röst: — 

»Hvarför sändes vi hit ned at föra 

»Himlens budskap? — Se för Sanningen 

»Och dess stämma slutes menskors öra, 

»För det Rätta deras hröst igen! 

»Slog et hjerta fordom för vår ära. 

»Höjdes hålen, bilorna — och än 

»Hur den vexlar, tidens tomma lära 

»För det Rättas, för det Sannas vän 

»Hvar finns frid? — O! blott der Änglar raka 

»Vid din thron ! Ack! dit, dit upp igen 

»Fader, tag de flyktiga tilbaka! 

»Öppna, öppna slängda Himmelcn ! — » 

»Ej ert öde, eder landsflykt klandren, 

»Himlens barn ej frugte ondskans krig ! 



"Trvegt och lngnl, nom mina stjernor vandren 

»Genom ii le rymd på nattlig stig; 

»Gån at ljus för jordens söner tända! 

»När de lyktat irringarnes lopp, 

»Dä ert värf är fyldt, ert prof liar ända 

»Ocl» den stängda himlaport går opp. 

»Mina älsklingar i stoftets dalar 

»Utan hem jag dock ej lemna skall; 

»Oin förtryck och svek i Furstesalar 

»Ofta hotade er fot med fall, 

»Vid en tliron nu skyddade och trygga, 

»Gän at i en Konungs rena bröst 

»Kr et hem på säker grundval bygga, 

»Öfver Folken herrsken med hans röst. —« 

Talte så Allfader — dagen randas 

Öfver Scandien — Sanning tröstad ler. 

Skönt dess ljus med spirans skimmer blandas 

Och sin tår til perla bytt hon ser; 

Kring det Rättas altar purpurbrämet 

Sluter sig, som morgonrodnans glans 

Ikring Himlens hvalf — i diademet 

Flätar mensklighet sin sköna krans. 

Rätt och Sanning! Uppå Nordens himmel 

Stråle klart er dubhelstjernas bloss! 

Genom lifvets strid och ödens hvimmel 

Må det evigt lysa, leda oss! 

Hvar en stråle fram i mörkret blänker, 

Der går himmelsk dag för verldcn opp. 

Fridens båge sig til jorden sänker, 

lloppets blommu vecklar ut sin knopp. 

Sköna tafla! Är det blott en hägring 

Utaf drömmar från et bättre land ? 

Skall en dag på dina bilders fägring 

Verkligheten lägga tung sin hand? — 

Nej, o nej! Det fega tviflet vike! 

Hvarje storhet Tron til moder har; 
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Uti Oscars, som i ljusets rike, 

Må dess låga brinna ren och klar. 

Rätt och Sanning! Ja, vi tro på Eder! 

Höga Genier! Ikring lycklig Nord 

Ljuset sig från edra blickar breder, 

Edra läppar tala hoppets ord; 

Skyddande de skära vingar breden 

Kring er ädle Konungslige vän. 

Och hans sköna, Ijnsa bana leden 

Öfvcr klipporna, som skymma den. 

Se er krona, der hvar stjernan blinkat. 

Sällan sökt, mer sällan vunnen än, 

Ifrån fästet strålande hön vinkar — 

Hvilken kämpe skall förtjena den ? — 

Med sin dom än ödets stämma tiger 

Priset hvilar uti framtids faron; 

ilen den bön, som varm mot Himlen stiger 

Aningsfull nu hviskar Oscars namn. 

C. A. S. 

För mycket god!! 

Sällskaps-Komedi, af Lespes. 

CfrersättninÄ. 

Personer: Grefvinnan Denneval, en liflig enka om 5o år, ©(►. 

sorgsful11 klädd. 

Ernestine Bligny_, nygift fru om 19 år, enkelt kladd i 

bart hår. 

Lucien Bligny, hennes man, StatsSecreterare om 4° år, 

elegant kladd med Hederslegions Korset. 

Scenen är en Salong i Paris. 

FÖRSTA DELEN. Ernestine, Grefvinnan. 

Gtrefvinnan (inkommer). Hvad, min söta Ernestine, du aibetar 

ännu! Du är ännu i dina grubblerier? Åh! det är beundransvärdt 

«in Ängel! Du är sjelfva VishetsGudinnans afbild. 
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Ernestine. Huru skulle det annars gå? Et stort hus ger mån¬ 

ga sysselsättningar. En StotsSecrelerares fru måste sjelf styra hus¬ 

hållningen, så vida hon ej vill beskyllas för liknöjdhet eller slös- 

agtighet. — Just då Du kom, ordnade jag min stora middag til 

(redagen. Ministrar, Diplomatiska Corpsen, Institutet skola bjudas 

Grefvinnan. Och hvilken Corps är glupskast at äta: den po¬ 

litiska, den diplomatiska eller den litterära. 

Ernestine. Så långt har jag ej ännu hunnit i hushållningen, 

at jno §j0,t några jeranförelser. Jag måste likväl tänka på allt, 

ordna allt. Beljeni ngen äro blott automater, det är värdinnan som 

måste sälta dem i rörelse. 

Grefvinnan. Det är förträffligt, min Ängel! men hvad gör 

din man emedlertid? 

Ernestine (med tvunget löje). Du vill väl inte at en Stats- 

Secreterare skall sysselsätta sig med anordningen i köket? 

Grefvinnan. Hvarför icke? Herr Taleyrand smakade alltid 

på såsen. Men utan at ingå i små-delaljerna, kunde väl din her¬ 

re och man taga någon liten del i det stora bestyret. 

Ernestine. Nej, han är alllid borta .... (besinnar sig) Åh! 

han är så sysselsatt: municipala åligganden, valförrättningarna ha 

gifvit honom mycket besvär. 

Grefvinnan (fattar hennes händ). Hör, Ernestine; du vill 

förgafves dölja ditt hjertas lidande lör din bästa vän: du är olyck¬ 

lig i ditt giftermål. 

Ernestine (brydd). Jag . . . nej ... jag försäkrar dig, at . . . 

Grefvinnan. Du är olycklig, och du har likväl en förträfflig 

man. Lucien nekar dig ingenting. 

Ernestine. Det är sann t. 

Grefvinnan. Nå väl! vill du veta hvårföre Ledsnaden, denna 

olyckliga AfgrundsAnde som segrar öfver Kärleken, insmyger sig 

hos er? hvårföre denna sköna, ömma låga nästan är slocknad? det 

är emedan du är för mycket god, 

Ernestine. Huru, min bästa vän? Kan man någonsin vara det 

för mycket? Är ej godheten qvinnans tilhörighet och prydnad? 

Grefvinnan. Utnn tvifvel, men yttci ligheten måste undvikas. 

När din man ger t il L än na en vilja, hur göi du då? 

Ernestine. Jag lyder honom. 
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Grefvinnan. Genast? utan al rådgöra, utan at säga honom 

livad du finner förhastadt, oförsigligl eller orätt uti denna vilja? 

Han är då saker al du delar alla hans tycken, alla hans planer, 

alla hans asiater, at han slutligen ick* mera rådfrågar dig om 

något. 

Ernestine. Ja, kanske är det orsaken. 

Grefvinnan. I stället at vara klädd som andra fruntimmer af 

ditt stånd, klär du dig med en öfverdrifven enkelhet. 

Ernestine. Min mor lärde mig alltid at vara sparsam i min 

klädsel. Det är egenskaperne, sade hon, som pryda qvinnan me¬ 

ra än kläderna. 

Grefvinnan. Ja visst; men det är med själens egenskaper som 

med Viol-blomman, den är blygsamt dold för allas ögon; och om 

en man skall älska oss, måste först hela verlden beundra ess, — 

man måste utgöra en del af hans fåfänga. 

Ernestine. Är det väl möjligt! 

Grefvinnan. Försök det, följ mina råd ifrån i dag t i Is nästa 

vecka. Pryd dig, gör dig vacker, såsom du kan vara då en smak¬ 

full drägl uphöjer dina behag. I stället at alltid vara af andras 

tankar, äg en egen mening, en viss sjelfständigliet. — Gud har sagt, 

at vi skulle vara mannens hälft, men ej at vi skulle vara ingen¬ 

ting. Om det fordras, så var til och med en smula behagsjuk. 

Ernestine. Åh ! min bästa vän, det är omöjligt! 

Grefvinnar. behagsjuk, såsom jag menar det. Sök at behaga 

alla, på det din inan må bli stolt at vara den du ger företrädet. 

Det är med kärleken som med elden, man måste underhålla den, 

annars slocknar han. Var älskvärd, var qvick, som du alltid är, 

när du ej förnekar, ej qväfver ditt snille, och var öfvertygad at 

din man skall återvända til dig, mera undergifven, mera kär än 

någonsin. 

ANDRA DF.LEN, åtta dagar senare. 

Luden (ensam). Det är besynnerligt! Jag kan ej sluta delta 

Lagförslag som Ministern gifvit mig at utaibeta .... tusen saker 

gdia mig tankspridd .... Hon denna änglagoda varelse, så under- 



183 

g i f ven, tå tilgifven; denna blygsamma blomma som blomstrode en¬ 

dast för mig, liar nti blifvit stora verlder.s afgud; man läflar om 

Ii v i I ken som skall äga henne, man täflar om at berömma henne. 

Karlarne betindia henne, fiuntiinmerna förgås utaf afnndsjnka; i 

det fallet är jag sjelf litet qvinna. Ernesline är också förtjusande 

i sällskap .... Med den der enkla klädedrägten, lik en Qväkar- 

flicka, hade hennes skönhet et så enformigt utseende, et evigt sam¬ 

ma som aldrig fastade min blick, men dess nya prydnader, som 

hon dagligen omvexlar, göra hénne tusende gånger mer intagande 

än alla andra fruntimmer. — Hon gör mig, min själ, helt yr i huf- 

vudet. (Han stiger upp och går fram oel» tilbaka i rummet.) Om 

jag hade en annan hustru än hon, skulle jag tänka för mig >j«-1f: 

hon har kanske en älskare — hvem vet? — men hon, så värdig 

dotter af en så vöidnadsvard mor, hon så okonstlad, så upriglig, 

så ren. — Ah ! det är omöjligt, — och likväl.(han stannar 

framför mai morspiseln och ser der et pappet) — En skrift! Det 

är Gnfvinnan» stil; jag måste läsa det: 

Rad til min Vän. 

1:0 Var omsorgsfull vid er toiletle; kläd er efter det nyaste 

mode, så at alla tycka om er och beundra er. 

2:0 Var inte alltid af samma mening som er kära man; mot¬ 

säg honom stundom, föraiga honom til och med någon gång. 

3:o Bed honom aldrig dansa med er på baler, det bi ukas 

inte; det är som en fordomdags boigarefru; eller som ni ville spela 

rollen af en brud. Om han bjuder up er, så svara honom, at 

ni lofvat bort alla edra dansar. 

4:o När ni samtalar med honom, antag icke alltid hans tanke; 

haf er egen mening och var I i fl ig. Med fiunlimmerna bör ni va¬ 

ra blygsam, var behagsjuk med karlarne. — (lian kastar bort pap¬ 

peret) O! den listiga qvinnan! den ormen! Det är då hon som för- 

derfvar Ernesline. Ack! jag qväfves af raseri! Jag kan ej styra 

mig! — Men se der är hon.Åh, jag skall taga väl emot 

henne . 

Grefvinnan. Bevars! min vän, ni är alldeles utom er! 

Lucien. livad, min Fru! Det är m som sprider osämja i milt 

hus; ni, som ger Ernesline tiolösa råd? 

Grefvinnan. Just jag, min Herre. 

Lucien. Hon som förr var så mild, så jemn til cliaiakleren, 
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hon tvistar och vederlägger som en advokat, Vid den middags¬ 

måltid jag gaf åt deras Excellenser, vederläde hon alla mina ar¬ 

gumenter med en slutkonst, en fintlighet som jag aldrig kunnat 

ana hos henne; utan at vara just uprorisk mot min vilja, gor hon 

dock anmärkningar dervid ..... Hon har fått en Jiflighet , . . . 

Grefvinnan. Som misskläder henne kanske? 

Luden. Nej, tvärtom. Jag finner henne dubbelt förledande, 

sedan hon är mindre fullkomlig. 

Grefvinnan (skrattande). Åh ! hvad ni har dålig smak! . . . 

Men hvad frugtar ni då? 

Luden. Jag frugtar.jag frugtar hon får den vanan at 

tvista, och at den sedan öfvergår til herrskningslystnad. 

Grefvinnan. Och om så skedde?.Vore det då en så 

stor olycka at bli beherrskad af en förtjusande varelse, full af dyg¬ 

der och behag? och bör ni derföre göra et sådant motstånd och 

rusta er til strids? 

Ernesline (inkommer hastigt). O! min vän, frugta ej at jag 

någonsin gör hvad som strider emot din vilja, dina önskningar! 

Luden (förtjust). Ernesline, min Ängel! Du var då derinne? 

Grefvinnan. Si så! nu kommer min lilla tanklösa fru och 

skämmer bort hela saken. 

Ernestine. Du älskar mig då lika mycket? 

Luden, Mera än mitt lif! 

Ernestine. Nå väl! var lugn, jag skall alltid vara undergifven 

och lyda din minsta vilja. 

Grefvinnan. Alldeles icke! alldeles icke! då godheten är öfver- 

drifven, föder den ledsnad. En man tycker om at ibland bli mot¬ 

sagd, om det också ej vore lör annat än at få rätt til slut. Några 

små tvister, någon liten sjelfständighet hos en hustru, gifva mer 

liflighet, mera omvexling åt den ägtenskapliga sammanlefnaden. 

Du måste således ibland vara litet små-förtretad, litet envis, litet 

behagsjuk, ty hos den qvinna som är älskad, beundrar man de små 

felen liksom de stora egenskaperne, det utgör et intagande helt. 

Var litet mindre god, och minns at hvar sak måste äga en mot¬ 

sats, livar blomma sin tagg, hvar tafla sin skugga. 

€f). . . 
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TFilliam Beckford. 
D«-n nyligen aflidne AV. Beckford ulmäikte sig icke blott såsom 

skald, ulan äfven genom sina ägta Engelska egenheter, och var dess¬ 

utom ägare af en omåttligt stor förmögenhet. Bland mångfaldiga 

berättelser om hans besynnerligheter, äro äfven följande: ännu gan¬ 

ska ung gjorde han en resa til Schweiz och Italien. I Lausanne 

blcf han, i anseende til den fula väderleken, uppehållen i några 

ringar och fick vela at Gibbons hela bibliotek fanns upstäldt i et 

hus. Genast köpte han dessa 10,000 band böcker som tilhört den 

berömde histoi ieski ifvarn, men sedan den regnagtiga väderleken 

\ar förbi, fortsatte han sin resa och tog med sig nyckeln til sitt 

nya bibliotek. Han återsåg det aldrig mer, utan det blef i tju- 

ge år igenläst, och för at aldrig mer tänka på detsamma, skänk¬ 

te han del oförmodad! til en rik man i Geneve, som hade gjort 

honom några obetydliga tjenster. — Sedan han med en kostnad nf 

fem millioner R:dr upbyggt och möblerat sitt namnkunnigt blifna 

slott Fonthill, gaf lian i detsamma féter som i sjelfva England icke 

blifvil öfyertr ärtade i magnificens. En gång voro 4ooo gäster bjud¬ 

na til en dylik fest. I sitt stall hade han 120 dyrbara hästar; han 

hade Bo kockar för beständigt. Utan någon känd anledning, lern- 

r.ade han slottet, tog icke afsked of någon, och for til Portugal 

der han länge uppehöll sig. Likaså oväntad återkom han en vac¬ 

ker dag, gifte sig med en ung flicka af en aktad familj ehuru fat¬ 

tig. Framfödandet af en dotter kostade modren lifvet och Beck¬ 

ford gjorde et löfte, at ieke å-ter gifta sig. Förgäfves erbjödos ho¬ 

nom de mest lysande par tier , i anledning hvaraf han sjelf berättar 

följande anekdot: »Hertiginnan nf Gordon, ville med gevalt ha 

mig til måg; hon liugtade icke för några hinder, ty hon var van, 

at genomdi ifva allt livad hon önskade. Jag fick veta, at hon, lik¬ 

som af en händelse, skulle komma at resa förbi Fonthill, men är- 

nade göra mig et besök, bvarföre jag genast beslöt at ge henne en 

kxa. Jag gaf befallning at hon skulle emoltagas på det prag t ful¬ 

laste sätt och sparde ingenting för at inge henne en fördelagtig 

tanke om min frikostighet och min rikedom. Så snart jag säg 

hennes vagn komma, gömde jag mig i mina rum dit jag hade lå¬ 

tit bära en hel hop böcker med annat, så at jag icke behöfde 

frugta at ha ledsamt. Min hushofmästare hade fått sina instruc- 

tioner och gaf Hertiginnan til kan na, at jag hade läst in mig i 
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mina rum ocli ville beslamdt vara allena; al jag som oftast hade 

slika besynnerliga nycker, och ingen hade, vid sådana, tilfällen den 

ringaste kunskap när jag åter blefve synlig. At kunna komma in 

til mig vore alldeles omöjligt; det vore strängt förbjudet at störa 

mig, och om sjelfva Konungen komme, skulle jag icke visa mig. 

Hertiginnan lat icke afskräcka sig; hon besåg en del af slottet, 

gick i trädgården och promenerade samt yttrade sitt välbehag öf- 

ver allt hvad hon såg. Den andra morgonen, var hennes första 

fråga til min Intendent: tror ni, at Hr Beckford i dag blir synlig? 

— Jag beklagar, svarade Iran, at jng icke är i stånd at derpå kun¬ 

na lemna et bestämdt svar; men ingenting är svårare än at gissa 

til Herr Beckfords handlingssätt; jag hoppas likväl at han snart 

framkommer ur sitt gömställe. Skulle Ers höga Nåd kanske be¬ 

haga besöka parken? vagnen står tilreds. — « Man visade henne 

allt ifrån den fördelagtigaste synpunkt, så at hennes önskan, at 

sjelf få se mig, stegrades hos henne och blef jemte begäret at fäng¬ 

sla mig genom sina giftersmålsplaner lif en lågande eld. Hon be¬ 

lägrade mina enskilta rum, men jag hade tagit nödiga fnrsiglighets- 

mått al icke genom hunger tvingas til capitulation. »Kanske blir 

Herr Becklörd synlig i morgon!« tänkte Hertiginnan hvarje dag 

för at trösta sig ocl» väpna sig med tålamod. Den andra morgo¬ 

nen kom ocii gick, utan at jag visade mig. I tretton dagar blef hon på 

detta sätt i mitt slott, då hon ändteligen insåg, at hon spelade ni 

löjlig roll och fattade tanken, at jag icke ville se henne. Hon lör 

slutligen i vredesmod och mycket upbragt emot mig. 

Om Kautschuk: (Gummi elasticum.) 

S '“Vdan Kautschuk i våra tider begagnas til så mångfaldiga ting jemväl 

emot tandväik, torde några underrättelser om densamme icke vara 

utan intresse. Kautschuk är saften ur et träd, Tiphonia l. Hevta e la Stic a, 

som isynnerhet växer i Brasilien och Mexiko, och i förstnämnda landet 

til en sådan myckenhet at deraf finnas hela skogar. Sjelfva trädstam¬ 

men upnår en höjd af 4o til 5o fot innan grenarne skjuta ut. Bit¬ 

tida, innan Solens upgång, skickas Negrer i skogen för at göra in¬ 

skärningar i Kautschuk-träden och låta saften rinna i känl eller 
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fal. Dfnn» saft är den hos oss bekanta Kautschuk eller Gummi 

elasticuiT». I böijan ser han nästan ut som mjölk, och Negrerne 

dricka den slundom i brist al annat at släcka törsten med; men 

småningom löpnar den och tjocknar. — Skor och Galoscher af Kaut¬ 

schuk göras på stället i skogen af den färska mjölksaften. Skoma¬ 

kare med många läster begifva sig til skogen, upgöra der en eld- 

biasa af et slags nötter som åstadkommer en mycket tjock rök, öf- 

vei gjuta sina laster med KauUcIniks-mjölksaften, och hålla den i den 

tjocka röken hvarigenom den snart hårdnar. Med denna öfveigjut- 

initg fortlares 10 til ia gånger, tils massan erhåilil deri erforderliga 

tjockleken. Deielier låter man lästen med Kautschuk stå i några 

dagar tils den fullkomligen hårdnat, och slutligen upskäres den öf- 

verst föi at kunna uttaga lästen. På detta sätt komma Kaulschuk- 

skor til de Förenta Staterne, hvarifrån de åter utskickas öfver hela 

vei Iden. 

At begagna Kautschuk emot tandvärk sker isynnerhet genom 

dess upvännandc at dermed igenfylla ihåliga tänder. — Mun lä¬ 

ster et stycke Kautschuk vid en ståltråd, upväimer eller smäller 

det vid en låga al en lampa, och trycker det, medan det ännu är 

varmt, i den ihåliga tanden, hvarelter värken genest lindras och 

försvinner. 

Confuzii tänkespråk. 

Efter Schillcr. 

Tiden trenne stadier har : 

Sensamt, trögt vår jramtid fjäten tager, 

Delta na som blixten hädan drager. 

Det förflutna slår orubbligt qvar. 

Ingen oro ger den vingar 

När han dröjer på sin stig ; 

Rädsla, tvifvel, icke tvingar 

Tidens fart at sngta sig; 

Ingen ånger, när lian stannat, rubbar 

Honom, intet magtspråk Tiden tubbar. 

Må du lyckligt, visligt sluta 

Färden på din lefnads skuta: 
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Tog af Tidens skridande ditt råd: 

Verksamt framåt utan öfverdåd; 

Tag den flyktige ej til din vän, 

Står han still, bör du ej hata den. 

PI. 46. 

Mode-Costymer för Damer. 

Xf1 ig 1. Röd siden-hatt garnerad med blommor; Ijusbrun modern 

kappa garnerad med snörmakare-arbete; grön klädning; 

hvita handskar, svarta skor. 

Fig. 2. Röd sidensarshatt garnerad med spetsar ocli gröna blad; 

svart sidensars öfverrock rikt garnerad med pelsverk; gula 

handskar, svarta skor. 

Fig. 3. Grön och hvit rutig hatt garnerad med en grön plym 

och gröna band. 

Fig. 4- Bart hår med flätor och omlindadt med perlon 

Fig. 5. Bart hår med hängande lockar och en röd törnros-ktans. 

Fig. 6. Mössa af spetsar garnerad med röda och hvita band. 

Pl. 47» 

All ting har et slut. 

Af sked til Läsaren. 

Allt här i dödlighetens dal 

Går til sin gräns och slutar sedan, 

Men framför allt en Modc-Jurnal 

Som Bett sitt femte lustrum redan. 

Beständigt finna nya sätt 

At roa Läsarn och få Abonnenter, 

Men undfly stränga Recensenter : 

Det är en Konst soin ej är lätt. 
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Den arma Redaetörena hjerna 

Far våndas vackert, må ni tro! 

Han liar ej röst, lian har ej ro 

Och vill hcliaga Er så gerna; 

Men livem kan ha et förråd jemt 

Af nyheter, af qvicka skämt, 

Af fin satir som ej är bitter? — 

Se der på Planchen hur han sitter 

Fundersamt, spejande åt skyn 

Med upspänd tankekraft och syn, 

At kunna något ämne hitta; 

Men han fundera må och titta, 

Grafstickcln redan i sin hand, 

Går han med saken ej i land; 

Ty med karrikaturens galla 

Han ej på politik får falla, 

An mindre röra CleresPt, 

Ej måla Ultras’ höga nit 

Och icke rubulisteri’t, 

Då blir han hatad af dem alla. 

At åt de Skönas nycker le 

Och dem en liten lexa ge. 

Bevars, hvem kan väl sådant våga? 

Han tacksamhetens pligter minns 

Och sätter icke ens i fråga 

At någon nyck hos Könet finns. 

En bild af vår förgänglighet, 

På väggen upställd, synes vilja 

Påminna om hans skyldighet, 

At sig från sin befattning skilja 

Och tänka på sin dödlighet. — 

Han grubblande på saken tänker 

Och blicken på Calendern sänker — 

Min Gud! hvad datum ser han der? 

Et datum som väl kan förfära: 

Det visar honom, at han är 

Guldbröllopsdagcn ganska nära. 

En häpnad nu hans sinne slår. 

At vara gift i femti år, 



Betänk, min vackra Läsarinna, 

Är intet skämt, det skall ni finna; 

Bet ger tilkänn» för en hvar: 

A t sjutti år man minst på nacken har 

Och man får tilstå det helt ärligt, 

At det är sannt, ehur förfärligt. 

Minst sjutti är! Det rysligt är, 

Som Gubbe ren jag anses lär! 

Vid sjutti år man fåfängt ville 

lTtaf de Sköna bifall få ; 

All glädtighet och lif och snille 

För all tid ha försvunnit då. 

Förgäfvcs strider man mot tiden 

Och jag får taga mitt parti' 

Min period är längesen förliden, 

Jurnalen måste slutad bli. 

Som Redactör jag retirerar. 

Ja, som Apollos Invalid 

Och Astrilds går jag nu i frid. 

M itt minne jag recommenderar 

II os Damerna isynnerhet, 

Jag dein min hela hyllning gifvit. 

Med hägnande bevågenhet 

Jag mången gång belönad l>Iifvit. 

När jag i deras vackra hand 

Såg min Jurnal, hvad fröjd jag kände 

Om under läsningen det hände 

At jag et leende ibland 

Kring deras purpurläppar röjde, 

livad det min hela själ förnöjde! 

livad jag fann sällhet deruti. 

Ack! detta är nu snart förbi! 

Likväl bör jag mig lycklig skatta 

At än vid några sjutti år 

Al hela verlden kunna skratto, 

A t muntert sjunga vid min bål 

Och dricka än de Skönas skål 

Och dem min tacksamhet förklara. 

Fast jag ej mer som Redactör 

Kan tjena deras täcka skara 
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Jag hoppas dock, at tils jag dör 

Vän och beundrare få vara. 

Sista Planchen 

Porträtt och Jacsimile. 

O iii någon älskvärd Läsarinna 

Det infall skulle få til slut, 

(Som man väl kan förlåtligt finna,) 

At se hur Iiedaclörn såg ut, 

Viil sina fyllda sjutli år 

Med dem han nu til hvila går, — 

Han hon sin skälmska önskan vinna, 

Om, ynnestfullt, hon ger en blick 
c t 

Al Bladets sista Kopparstick. 
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