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0. i, 

pâftâr icke at hår taeddela vårt All-
^ manna något nytt i et åmne, loin redan 

^ ^ i förra Seculo i ifi Italien begynt yrka» 
jgl och utarbetas, och emot flutet af famma 

ridehvarf i Frankrike blifvit bragt näftan till fin 
fullkomlighet. Icke des mindre, om nyheten kan 
lågga något till behagligheten af et Verk, torde denna 
omftåndigheten något bidraga , at göra mit företa-
gande angenämt : efter foin Sinnebilds-konften hårtils 
hos ofs varit få godt foin obekant, och aldeles ingen 
dårom något (krifvit til vare Landsmäns uplyfning 
ech wnderriittclfe. 

A Jag 

Ca p i t e l .  I, 
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Jag har tagit mig före at utâf de berômdeftâ 
Måftare ihopfamla och i et ricktigt Syfteme författa 
alt hvad til denna konften hörer ; och förmodar at 
mit arbete torde icke vara utan ny tta, eller åtminftone 
icke utan något nöje för vårt Allmånna. De Auctorer 
fom jag i fynnerhet hårvid nyttjat, âro följande. 

EMAN.THESAURO i fin Bok// Canoc cb ia l e  
Avi ßotelico, fom blifvit på Latin öfverfatt och 
ka l l a s  Idea  av  gu t  ce  &  ing ' en io fa  d i t t i u n i  s ,  
har mot (lu tet en fårfkild Afhandling om Sinnebilder. 
Utkom på Italienfka Är 1654, och pä Latin 1698. 

P E R E  L E  M O Y N E ,  en Jefuit, i Frankrike, 
u tgaf  v id  Ar  1666  f in  Bok  De / '  a r t  des  Dev i f e s -

Jefuiten P ERE BOUHOURS utgaf icke mycket 
l ång t  d ä re f t e r  f in a  Ent re t i en s  d '  Ar iß e  Zy  d '  Eu 
gene, dår han i Sjette Samtalet handlar om Devifer. 

P E R E  M E N E S T R I E R ,  likaledes Jefuit, fram-
gaf ftrax därefter fin Bok på Franfyfka, hvaraf jag 
allenaft fått fe en Latinfk öfverfåttning, kallad 
Phi lo fopb ia  Imag inn m ,  id  e f t  Sy / l oge  
Sy m bol o rum amflißima, Amfterd. 1695-

Denne upråknar alla Au&orer intill fin tid, 
fom fkrifvit i detta åmnet. Han utmärker deras fel 
och fullko mligheter, anförer i kårthet deras grunder 
och reg lorci konften, och uplyfer fedan altfamniant 
med en anfenlig Samling af Sinnebilder. 

Abboten P I C I N E L L I  har på Italienfka fkrifvit 
fin Symbolifka Verld.f Sidfta Edition Venedigl67o, 
hvari han ock föru t i Kårthet något handlat om det
ta åmnet : Men hans Bok år förnåmligaft en ganika 
vidlöftig Samling af Sinnebilder. Hàraf är en Latinfk 

öfver» 
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ôfverfâttniug utkommen af en i Tyfkland benarad 
ERATH, fom tjent m ig i mit forehafvande. Denna 
Samlingen tillika med MENESTRIERS, har jag 
måftadels nyttjat, få val i fjelfva Af handlingen till ex* 
empel af goda eller oricktiga Sinnebilder, fom iden 
af mig gjorde och härvid i Kopparftick bifogade 
S a m l i n g e n .  H o s  M E N E S T R I E R  f e r  j a g  a t  i  P  i  C  I -
N E L L I S Mondo Symbolico' åro des egna Sinnabilder 
med en Afterifcus utmär kte ; men denna grannlagen-
heten har ERATH i den Latinfka Mnndus Symboli-
cus f örfnmmat ; och för den orfaken har jag icke 
kunnat citera de af mig nyttjade Sinnebilder annor
lunda, an fäfom tagne ur Mundus Symbolicus, 
hvarmed den Latinfka Editionen förftås. 

$. 2. 
Med ordet Sinnebild i vårt Språk forftS v i en 

vacker och fmnrik tanke, framftåld i någon Figur 
ined därvid fogad öfverfkrift : hvilken bemårkelfe 
ftåmmer öfverens med Franfofernas Symbole, hvar-
tinder d.. begripa de bagge flags Sinnebilder, nåml. 
Devifer och Emblemer, fom vi vidare i fjelfva Af-
handlingen komme at omtala och bef lirifva. Det vi 
kalle Sinnebild , hafva Greker och Romare beteckna^ 
med Symbolum eller Emb/ema, hvaraf Sinnebilck-
konften ännu på Latin kallas Ars Symbolica elle r 
Emblematica» Men fedan konften blifyit upbrukad 
och regelbunden, betyder Symbolum för fig fielf i 
Latinen icke annat ån Devife, åfven fom Emblenaa 
et Emblem. 

Når L E  M o y N  E  begynner handla om Sinne
bilder, J, fager han dem vara af de fmå finefta 

A 2 Natu* 
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„Naturens verkningar, fom hafva en liten kropp» 
„men et ftort yärde. Dé äro af alla Snille-verk det 
„kårtafte och lifligafte ; fom friger mäft och gör minft 
„våfende af fig; fom har mäfta ftyrkan Och tager 
„mitifta rummet. Dår Epifka och Dramatifka Poefien 
„behöfver mycket tilbehôr af Fabler, Epifoder, 
„Machiner : Hiftorien en myckenhet af bedrifter, 
„Rådflag, offentliga Tal, gerningar och ord, be-
„höfver Sinnebilden allenaft några penfeldrag och fä 
„ord, hvarmed hon i et ögnablick uträttar det fam-
„ma, fom Poemen eller Hiftorien, med alt deras til
lbehör och alt deras fammanhang, icke kunna göra 
„annars än på längre tid. I anfeende hvartill ock deffe 
„Vitterhets - Stycken, kunna äga företräde fram för 
„alla andra Snille-Afvel, fåfom Poëfier, Hiftorier, 
„Orationer och dylikt. 

B o u H G U k S  t i l l ä g g e r ,  „ a t  S i n n e b i l d e r  ä r o  e t  
„Verk af befynnerligt flag, fom har fullkomligheten 
„af alla andra, utan at hafva deras fel. Ty här 
„fammanbindes finhet och f örnuft, lärdom och artig-
„het, klarhet och kårthet. Sinnebilden har af Chifrer, 
„af Gåtor, af Orakler, det fom är märkligaft, men 
„är fri från deras mörkhet. Hon gömer likväl på 
„Myfteriers vis många faker, fom hon icke uptåcker ; 
„och man fattar däruti något undrans vårdt, fom 
„man icke fer, åfven fom i de berömde Målares taflor, 
„om hvilka Plinius talar. Anfkönt konften dår lyfer 
„i fin fullkomlighet, och ingen ting vore at tillägga 
„vid målningen, få uptåcka dock altid kännare däri 
„något fom år vackrare och fullkomligare, ån fjelfva 
j,Målningen. 

At 
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At ännu vidare tala om Sinnebilders varde, fî 
Fätter LE MOYNE i fynnerhet frain Devifer, 
„fom han fager vara en afmålning af höga f jålar, där 
„Hjeltars tankar och ord framftällas ; Regenters och 
„Printfars förtrogna, genom hvilka de tala till fina 
„Armeer och till fit folk : hvaruti icke tales annat ån 
„höga ämnen af dygd och heder. De äro ädla af fin 
„prydnad, hvartil alt det vackrafte i naturen upletas. 
„De taga fit rum pä de förnäm fta ftållen, fâfom i 
„Kungahus, Palatfer, Gallerier, Grottor , Cabinetter , 
„pä Pyramider, Åre-Portar, Obelifquer , Piedeftaler ; 
„på Medaljer, Skarp, Sigiller, pä Fanor och Flaggor, 
„Sköldar och Hjelmar; på förnämfta Fruntimrens 
„Dofor, Armband och dylikt, fom högt acktas och 
„med nöje (kådas. De fa ock fit varde af de tilfallen 
„då de brukas, fa fom vid Kröningar, Biläger, Kong-
„liga Begrafningar, Riddare-Spel, Luftbarheter, Hög
tidligheter. Âfvenfa åro de vackrafte konfter dem till 
„hands : Poëfien, Rhetorica, Måleri, Brodering, Bildt-
,,huggeri, Kopparftick, tjena dein till utftoffering. 
„De gâ fram där Hiftoricus eller Poeten ej kan vifa 
„fig; en Ilias, en iEneis fynas n u icke på de Högas 
„bord, men vål Sinnebilder i deras rum och på de 
„dyrbarefta Meubler." Men vi förfoge ofs til fjelfva 
faken. 

$• 3-

Frågar man efter Sinnebilders urfprung, och vill 
under det namnet begripa liknelfer, Paraboler, alle» 
handa mörka dock något betydande Figurer, Fabler 
och dylikt, få blifver deras ålder mycket gammal. 
Ofterlånningarne hafva ånnu i dag det fattet i tankar 
och tal, fom redan i de äldfta Fäders och Patriarchers 

A 3 tid 
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tid var i bruk, nämligen at uttyda fin mening fig«, 
rerat och med liknelfer. Hebreerne betjente fig myc. 
ket af Paraboler, fom vi åfven finne i Evangelifka 
Hiftorien. Egyptierne hade fina Hieroglyphifka Figu-
rer, hvarigenom de betecknade f jelfva fakerna, in. 
nan Bokftäfver kommo i gång, Hos Grekerna och 
därpå hos Romarena, kom fedan i bruk, at fkrifva 
pä et Rhetorilkt fått med Metaphorer , Allegorier och 
andra Figurer, hvaraf man alleftådes finner teckn i 
deras Poëfier, Orationer, Apophtegmer och Tanke-
Språk eller Symboler. 

Ôfver anledningen och orfaken till detta bruket, 
tycker jag BACO VERULAM, på fit vanliga fått, 
yttrar fig rått förnuftigt och grundligen. *) Han fager ; 
„Mennifkliga Snillets påfund och tanke-fiut, fom fe-
„dermera blifvit ôfver alt gångbare och allmånne, 
„voro den tiden nye och o vanlige , få at mennifkor-
„nas förftånd knapt kunde fatta fådan finhet, om ic-
,,ke den fördes närmare til finnena genom flika Bilder 
„och exempel. Hvarföre ock hos dem alt var upfyldt 
„med allehanda Fabler och Paraboler och Gåtor och 
„liknelfer. Ochfå ånnu i dag och altid blir liknelfers 
„bruk faft och giltigt, emedan man icke altid kan 
„hitta på fa klara bevis, icke heller altid få fanne 
„och tjenlige exempel kunna till uplyfning vara for 
„hand. Vi låmne denna underfökningen fåfom mera 
„curieufe än nyttig, och vande ofs allena til vårt åra-
„ne om Symboler efter Latin (ka beniårkelfen. 

B o u  H O U R S  undrar fig öfver at Greker och 
Romare, fom hade få mycken Snilles qvickhet, vifte 
»Ideles intet af Devifer. Grekifka Hiftorien nämner 

iekc 
*) De Augm, Scient. L, II. C, HHI, 
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icke et ord därom. Romarenas Örn pä deras Sköldar, 
och AUGUSTI Sphinx i hans Sigill, voro ingen ting 
mindre ån Devifer, nämligen at taga Devife efter det 
begrep vi nu hafve om des bruk. T y till fin Natur 
5r Devifen eljeft åfven fa gammal fom M etaphoran; 
och Förfåderne hafva betjent fig dåraf utan at veta 
det ; hvaraf THESAURO upter åtlkilliga exempel. 
Ibland hade de en Figur, vid hvilken aliénait fattade» 
Öfverfkrift : ibland hade de et finnrikt ord, hvarvid 
någon lämplig Figur fkolat utgöra en ricktig Devife. 
Sådan var beskaffenheten af de gamlas Sinnebilder 
eller Devifer. Detta år et enkelt och naturligt lått at 
med finnrikhet uttrycka fin mening, hvilket kan för
klaras och beftyrkas med hv ad ånnu i våra tider kan 
förefalla. Till exempel framledne Hans Excellence 
H e r r  R i k s - R å d e t  G r e f v e  E D U A R D  D .  T A U B E  
h a d e  t i l l  f i t  S y m b o l u m  :  N E C  S P E  N E C  M E T U .  
Om dennai Ôfverfkriften fåttes till Figuren N:o 58 i 
vår Samling, blifver d.'iraf famma Devife, lika ricktig. 
Åfven få Hans Exellence Herr Riks-Rådet Baron 
GAB. von SETHS Symbolum: SECUNDIS AD-
VERSISQUE RECTUS, kan blifva en Devife, 
om det fåttes öfver Figuren N:o 107 i Samlingen. 

Den råtta Heroifka Devifen år et nytt påfund, 
och var de gamle Hjeltar obekant. De åro till ur-
fprunget Militarise ; och fådane fom de nu bruka» 
och vårderas, år deras början ovifs ; hvaraf de för
lora mindre, ån om man anförde något ogrundadt och 
dicktadt. Italienare och Franfofer må tåfla om förfta 
upfinnande och bruket håraf; det kan göra ols lika 
mycket, allenaft vi förftå at af detta påfundet håmta 
rått nöje och nytta. I allmånhet kan man fåga, at 

A 4 De-
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Devifer i förftone varit ofullkomlige, men tagit till 
med tiden genom upfinnande af Metaphorifka Bilder, 
och af ord fom därti ll ktinnat lampas ; af hvilka båg-
gC delars fammanflåend e ândtligçn upvuxit en ricktig 
och fullkomlig Sinnebild, fädan fom man den nu efter 
reglor i konften kan gilla. 

§. 4. 
Denna konften hålles för mycket fvår, och fa ftor 

«viGliet  underkaftad,  a t  den Franfke PERE LE MO Y-
NE, fom hufvudfakligen därom fkrifvit, fynes ickt 
vilja tillåta annat ån probabilitet och fannings-likhet» 
„Han fager d etta vara et nyare tiders påfund, grun-
„dadt pâ Upfinnares godtycke 5 hår år ingen demon» 
„ftration, ingen infallibilitet, fom i de andra Vetera 
„(kaper : ingen auâoritet, till hvilken man må vädja, 
„för till at få tvifvelsmål och tviftigheter afgjorde." 
Men den godeFadren glömmer af fig, når han fed a ti 
på annat ftålle, under anförande af några reglor, 
fager dem vara aldeles fakre och oinlkrånkte, och. 
icke tåla minfta undantag. Hvaraf jag ftyrkes i min 
mening, at utom Mathematiken, regerar i Sinnebilds» 
Vetenfkapen en l ika fâdan vifshet, fom i alla de an
dra, Mennifkans infkränkta förftånd förmår icke un-
d^nrödja och afgöra alla tvifvelsmål och tvift igheter 
i en fak; ty då vore,'i de Lårdas Rike en evig fred, 
utan difputer och mifshàllighet. Men fådant hindrar 
icke, at man ju må trygga fig vid den fåkerhet och 
vifshet, fom uplyft och förftåndigt Fo lk efter et fundt 
förnufts handledning ftadga. Hvaraf år Logican up-
kommen ? har det intet (kedt efter gjorde obfervatia-
ner öfver mennifkornas tankar, hvaraf man fedaa 

fat-
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fattat en vifs Sy Herne, och fatt i (kick at utgöra en 
konft eller Vetenfkap ? h ar Rhetorican annat urfprung 
än af obfervationer ôfver mennifkornas ta! och ord ? 
dårafår ända upvnxenen ricktig konft eller Vetenfkap, 
fotn har fina oemotf.igeliga grunder, och vet näftan 
icke af någon ovifshet. Pä f amma fått kan det gä till i 
Sinnebilds -konften. Man famlar obfervationer ôfver 
mennifkornas tankar och ord, fom löpa in i denna 
faken, pröfvar dem efter funda förnuftet och ämnets 
naturliga art : hvaraf man fedan kan fatta en ricktig 
Syfteme, formera fig reglor, och faftftålla en konft, eiler 
Vetenfkap, där lika vifshet regerar, fom i någon annan. 

Det må icke bry ofs, at Auctorerne icke al t id 
komma öfverens. PAUL JOVIUS, fom erkannes 
för denna konftens Fader, och andre Italienare efter 
honom, hafva f ina ferfkildta meningar.  THES AUKO, 
fom bygt fit Verk på deffas grundval, bragte konften 
i bättre fkick , ehuru den likväl under hans hand kan 
anfes fom ofullbordad. Så kom LE M O Y N E och 
af alla Italienares obfervationer fammandrog fin Bok, 
fom handlar 0111 D evife - konften. Straxt efter tog 
BouHOURS fig före at näftan afcopiera denna, 
ehuru med några ändringar och tillåggningar, 1 fyn-
nerhet af en myckenhet exempel till uplyfning öfver 
reglorna. Defle Mäftare hafva väl i et och annat haft 
fkiljacktiga meningar ; men fä år likväl igenom deras 
upmårkfamhet och flit, konften få utarbetad , at där
vid föga annat återftår, ån at genom obfervationer ur 
deras Skrifter, genom acktfamhet på äm nets naturliga 
befkaffenhet, o ch efter förnuftets handledning, bringa 
denna Vetenfkapen i en ricktig Syfteme, och bef:;fta 
henne med den vifshet, fom görligen kan åftad-
kasnnas. Jag 
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Jag tors icke tro at mina (kuldror 3ro pallade 
efter denna bördan; dock har jag i denna af hand
lingen vågat fôrfôka hvad håri kunde ftå at uträtta. 
Jag har tagit deffa Mâftare till mina Ledare, dock icke 
annorlunda, an fii vi da de lyfa med den dar förnuf
tets fackla, fom LE MOYNE fager vara äldre ån 
all Lårdom och Vetenfkap. Jag har icke behöft våga 
något e fter egit godtycke, utan få vida fådant funnits 
vara mer öfverensftåmmande med funda förnuftet, 
än med deras vågvifning. Efter detta bör Låfaren 
pröfva hvad han i mit arbete finner, antingen af 
öfverlåttning, eller af imitation, eller af utredning 
och förklaring, eller af något egit originalt. Om flikt 
företagande anfes fåfom nog driftigt i fjelfva Af hand
lingen , hvad har jag då at vånta i affeende på Sinne
bilds - Samlingen ? Jag ha r underftådt mig at vid fom» 
liga af andra uptånkta Sinnebilder dels ombyta Figu
ren , dels ombyta eller råtta Ôfverfkriften : men det 
fom mera år, jag har underftådt mig tillågga några 
af mig fielf u ptånkta. Icke år jag f å af egenkärlek 
förblindad, at jag t ror dem vara fullkomliga ; men 
jag har på Compilatorers vis tyckt dem kunna följa 
ined i rakningen, och få fina ftållen bak om några 
andra, alftrade under vårt kalla Climat, fom kunna 
t.') fl a med alla Utlåndlka om prifet. De utfåttas nu 
för Allmånhetens ögon till bepröfning, och förmodar 
jag hvar förftåndig och opartitk Låfare lår icke be-
höfva den påminnelfen, fom i förklaringen öfver den 
\2J Sinnebilden innehålles, 

$ •  *  

Efter des vid ftråcktare bemårkelfe, fom vi i bör
jan h örde , innefattas under namn af Sinnebild, alla 

finn-
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finnrika och betydande Figurer med bifogad öfver-
fkrift ; men efter des egentliga bemarkelfe förftås där
med allenaft tvä (lag, nämligen Devifer och Emble-
nier, om hvilket fednare lårfkildt. 

Devifen delas i två C lafler, af hvilka den forßa 
har fårfkildt affeende pâ perfoner, eller vifsa tilfållen, 
och kan fåledes kallas den enfkylta Clajfeu, Den an« 
dra har i allmänhet affeende pâ någon undervifmng 
och lårdom, och torde få heta den allmänna Cla/Jin, 
I affçende på den förras ålder, och at alla Devifer 
därifrån leda lit urfprung, vilje vi för ordningen 
Ikull taga denfamma förft under vårt betracktande. 

*|* »l** »I» ->L- *vL* N|/*  ̂

^ ̂  ̂  ̂  ^ ̂  ̂  'P 'J* ^ ̂  fy fy 

CAP. II .  

D E V I S E R  A F  E N S K Y L T A  C L A S S E N .  

evife år et Franfy(kt o rd, fom vi uptagit i vårt 
Språk i famma bemårkelfe. På Latin heter det 

Syrnbolum, på Italienska lmprefe eller Divife. I en-
fkylt affeende på perfoner elle r h åndelfer, åro Devifer 
af den befkaffenhet, at till dem kan lämpas alt hv3d i 
denna konften förefkrifves. Men de hafva något fig 
egentligt, och måfte därföre fårfkildt betracktas. 
Vi vilje ikilja fådant ifrån hvad eljeft i genien om 
Devifer lares, och begynna me d Definition. 

O M  

§ .  i. 

Devije 
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Devife i enfkylt affeende âr en Metaphorifk 

fôrtflâUning, beßaende af Figur och ord, hvi/ke i-
hopntagne uttrycka något ßort anflag, någon väcker 
tajfion, eUer något ädelt tåukefått, hvarmed högt 

och förnäme, eller fårtjente och beromlige Perfeuer 

utmärkas : eUer ock at med en fàdan föreßällning 

fâfyftas en àrefiiU ihagkowß af något fynnerligt 

verk eller håndelfc, 

FôreftâlJningen âr Metaphorifk, hvari den år af 
gemenfam befkaffenhet med andra af det (laget, fotn 
göras da man vänder det fom (kall beteckna något ifrån 
des nårmafte betydning, in uppå en annan betydning , 
fom år mera aflågfen. En fådan Metaphora är, 
fom föreftåller en fak under en annan faks bild, med 
hvilken den förra har någon öfverensftåmnielfe. 
Denna likheten är Devifens väfendtliga egenfkap, u-
tan hvilken ingen vacker Devife kan gifvas. Men 
den bör icke vara aldeles blottad och utfått ; ty h år 
behöfves icke något ord, fom figer at hon är där; 
intet tekn fom utmärker henne. Den Metaphorifka 
likheten framftåller fig af fig fjelf, når hon år ricktig, 
och blifver genom öfverfkriften lämpad till det fom 
ikall afbildas. Metaphoram år, fom vi på annat ftåfle 
hört *) en liknelfe ikårthet fom beftår i et enda ord. 
,,Men hår är den målad och fynlig och rörer ögonen, 
,,i ftållet för den, fom af Oratorer och Poeter brukas, 
„rörer allepaft öronen. I hvilket affeende Devifer 
„knnna räknas ibland de Metaphorer, fom Ariftoteles 
„kallar målningar och bilder : ehuru de likväl med 
„allmänna Metaphorer dåri öfverensftåmma, at de be-

«hôf-

*) Samtal om tankar i Vitterh. Atb. 
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„höfva ord till hjelp och uttydning. Härigenom år# 
„ o c k  D e v i f e r  f å  m y c k e t  m e r a  b e h a g l i g e ,  f . g e r  B o u -
„H OU R S vidare. Ty fom menfkliga förftandet na-
„turligen âftundar at veta mycket, utan at det kortar 
„mycken möda; fä tager det nöje uti,at fä lära diSn-
„ga faker pâ en gäng : och detta nöjet aftadkommer 
„Metaphoran, fom altid föreftäller tillika tvä objeclcr. 
„Desutan är hon ockfâ behaglig därigenom, at hon 
„låter ofs fe dem under en främmande dräckt och lik
som mafkerade : och man vet huru mycket alt fom 
„år främmande och mafkeradt förluftar menni(korna» 
„nyfikenhet. Ännu kan tilläggas, at Metaphora leder 
5,förftåndet-dit det icke fynes är na fig, dock utan at 
9,föra'det villfe, eller lata det taga det ena för det 
,,andra. Af henne blifva ock åndtligen finnen-a be
tagne, och i fynnerhet var fyn, fom år af alla ut-
,,vârtes finnen det qvickafte och finafte. 

Figuren och öfverfkriften ihopatagne utgöra De-
vifens föreftållning. Ty en Bild fom ftälles för ögonen 
har en oinfkränkt betydning och kan tagas i flera af-
feenden, fom aro ätfkillige och ofta ftridige. Därföre 
Sr o ord nödige at därvid tilläggas, hvilke fköla bin
da den där allmänna betydningen och infkrånka den 
til något vift färfkildt. Hvilket vidare kommer at ut
föras i Reglorna om öfverfkriften. 

§ . 2 .  

Vi hörde i Definition huru Devifers ämne Sr å t
skilligt. Ifrån infticktelfen och urfprunget, har det 
Varit något Militarifkt och Heroifkt, hvarmed Hjeltar 
velat utmärka fina anflag och tankar, när de gingo ? 
fält eller återkomma i triumfer. De fednare tiders 

T orner-
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Torner-Spel och Riddare - öfningar hafva med dem 
någon genienfkap. BOUHOURS anförer till exempel, 
huru vid Konung LUDVIC XIV Krigs-tåg man i eil 
Devife föreftålde, En Ljungeld, med ofverlkrift: 
VEL SOLO LUMINE TERRET. ôfver 
Kommg GUSTAF ADOLFS Seger vid Lützen, 
d ir han ock bief flagen, föreftåldes En Elefant foin 
faller död och igenom fit fall krojj'ar en flags Drake i 
E T I A M  P Ö S T  F U N E R A  V I C T O R .  

Ibland de Utlåndfka Hjeltar var ock tilforene 
mycket brukligt at blanda någon kärleks - paflion i 
fina Devifer; men den (kulle då vara Heroi(k och 
ratt af det åckta flaget. Hvilket f.itt äfven fmå Caval-
jerer fedan e fterfölgt; och fom kärleken gör qvick, 
få äro ock härigenom många artigheter influtne i De
vifer. DefTe beh ålla ock ännu fit värde, då de fram-
vifa n ågot, fom år befynnerligen vackert och heder
ligt, utan ringefta finak af gement eller allmänt . An
dra paflioner, fåfom Föråldrars och Barns kårlek, 
Vänners ömhet, forg ôfver något miftadt, fågnad öf-
ver något godt, och dylikt mera, kunna äfven vara 
ämnen til Devifer; men på et högt och ädelt fått y 
fom altid förftås om defla flags Vitterhets -ftycken. 

Så hörer ock t ill bruket af Devifer i denna en-
fkylta Claffen, når de användas vid (j fverhets - Per-
foners eller a nnat fcrnämt och berömligt Folks döds
fall, Konglige Begrafnirtgar, Giftermål, Födelfer, 
offentliga Intåg, Kröningar och an dra dylika t ilfållen, 
fom hafva affeende på vifla Perfoner : äfven fom ock 
«lär de användas vid fynnerliga folenniteter , fåfom 

^ftibelfefter, Riddar-Ordens infticktelfer, Academiers 
•ch andre Publike Verks anläggning, och dylikt m era. 

La 
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L a  F r a n c t  M e t a l / i q u e ,  H i  ( l o i r  t  M e t  a U i -
que de la Hollande, och andre fâdane Samlingar 
kunna häröfvergifva tilrâckliga exempel till uplyfning; 
af hvilka âfven BOUHOURS en anfenlig hop upteknat» 
Hos ofs kan en Ålfkare häraf  flå t ip BR ENNER!  

Thefaiirus Numniifmaticus, eller (oka tilgâng til våra 
Medalje - Cabinetter* for at Llifva till fullo förnögd. 
Utom den lyckan ha n kan nyttja, fom âfven för mig 
i denna delen varit gagnelig, at få tilgâng til Herr 
Cancellie - Rådet BERCHS vackra Samlingar. 

At förnöja Lâfaren, vill jag hår allenaft upteck-
na några fä exempel, ofver en Spanfk Drottnings 
d ö d s f a l l ,  f ö r e f t . i l d e s  E n  n e d e r g å e n d c  S o l :  A L U M -
BRA EN OTRO CIELO. I hvilken mening 
afven öfver en annans dödsfall föreftäldes Manen vid 
t i e d e r g ä n g c n :  O R I E T U R  A L I B I .  

De Franfke hafva likfom ägnat Solms Bild åt 
fin Konung allena, hvîlken de âfven uphögt med öf-
ver(krift: NEC PLURIBUS IM PAR. Dock 
hafva andra Nationer acktat fin rättighet till gemen-
famt nyttjande af denfamma. Hos ofs fâg man vid 
Konung CARL XI död föreftällas En Sol åt neder-
gången: TO T O MI R A B I L IS O R B E. Hvil
ken öfverfkrift är lika Majeft.itlig, men till åfventyrs 
mera återhållen och modeft. Öfver Högftfal. Hennes 
Majeftâts Drottning ULRICA ELEONORAS döds
fall 1741 föreftäldes i en Devife. Et omkullfillandt 
Stamträd, med tije förtorkade Grenar: Den elf ti 

ännu gronfkände, Men af bruten, och till öfverfkrift i 
C A S U  P E N D E M U S  A B  U N O ,  

VIA 
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Vid en Prinfeflas af Savoyen fôdelfe, fom hett* 
MARG ARE TA, foreftåldes En /hr Verla i et 
c p n a d t  Ö f t r e - S k a l *  D E C U S  A L L A T U R A  
C OR ON iE. Hvilket år en af de aldravackrafte 
och fullkomligafte Devifer; få mycket mera vid detta 
tilf diet, fom hår år en allufion til Prinfeflans namn, 
efter fom en Perla heter på Latin Margarita. 

J3g kommer härvid ihåg en annan, fom före-
ftåller : En Om kommande från Himlen med en Verla, 
i  mu n n e n  :  C O E L O  DE M I T T I T U R  A L T O .  
I hvilken Devife man faknar den få högt yrkade fan-
ningen ; emedan det år icke naturen likmat igt, at en 
Orn kommer med en Perla flygande från Himlen. 

Når Konung C A R L  XII åter förfkaffat Religi
ons friheten i Schießen 1707, foreftåldes Et Nordan-
v a d e r  b l å f a n d e  u p  e l d e n  p å  e t  A l t a r e :  S O P I T O S  
S U S C I T A T  I G N E S .  

Vid Svenfka Seraphiner Riddare - Ordens à nyo 
uptagande och infticktelfe, foreftåldes Ordens-kedjan, 
m e d  ô f v e r f k r i f t  u r  C L A U D I A N U S  :  P R O C E R E S  
CUM PRINCIPE NECTIT. Vid anläggnin
gen af Frimurare-Barnhufet hår i Stockholm, fom 
I k e d d e  j u f t  v i d  K o n g l i g a  P r i n f e f l a n s  S O P H I A  
ALBERTINAS födelfe, foreftåldes i en Devife: 
Pharaos Dotter urtagande Barnet Mofes ur Floden 1 
SERVAVIT REGIA NATA. Jag tror at ea 
LE MOYNE och en BOUHOURS, och åfven de fom 
nu for tiden uptånka de Franfka Jettons Devifer, måt
te vara ganfita négde med deffa tv å, hvilke icke min
dre lyckligen, ån fiere andre blifvit af Herr Cancellie-
Ràdet BERCH upfundne. Flere exempel af detta flaget 
förekomma vidare i fielfva Afhandlingen. 

Til 
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Til denna Claffen af enfkylta De vifer, har man 
ock begynt lägga ännu et flag, fotn har affeende pä 
förtjenfter och egenfkaper hos ftora och berömliga 
mennifkor. Til exempel, at bemärka en ung Prints, 
foin ftråfvade efter at likna fina Förfäder, föreftåldes 
E n  Ô r n ,  f o m  f l y  v e r  u  <  e m o t  S o l e n :  P  A  T R I O S  
SEQUITUR ÂUSUS. Sädane Devifer äro et 
(lags Låffänger, fom i et ord berömma högre och 
ftarkare, ån alla Oder och Orationer, fom matta s af 
i längden. De äro kärte Panegyriker, fom icke min
dre hedra den fom gifver, ån den fom far dem; 
utom det nöjet de f äfom vackra och ricktiga Devifer 
hos äfkådaren förorfaka. At nämna exempel af dent 
hår hos ofs 1 Sverige, fa blef vid tilfåll e af Obferva-
torii byggnaden i Stockholm, till ofver - Hof - Inten
denten Baron Hå rlemans heder och minne, föreftåldt 
i en Devife Et Lagerträd, fom efter d en allmänt an
tagna meningen icke viftnar, med Ôfverfltrift utur 
O v i d i u s  :  ^  T  ER  N  U M  S I C  H A B E T  I L L E  
DECUS. Åfvenfå når Slufsbyggnaden hår i Refi-
dence - Staden vid framledne Commerce - Rådet Pol
hems höga ålder och under des ftyrelfe var i verket, 
blef till des evärdeliga äreminne en Devife fynIig,fom 
föreftålde En Pyndar- Vagbalk i jåmnvigt med en ft or 
tyngd, och till öfverfkrift de (fa orden 111- Ovidius : 
I N  T  A L I A  P O N D E R A  V I R E S .  •  

Medan vi ännu tale 0111 ämnet i Devifer af den
na enfkylta Claffen , bör icke oanmårkt lemnas, at all * 
flags Satyra år ur dem bannlyft, ånda intill den, fom 
innehåller aliénait riägot fkåmtacktigt. De äro icke 
iirnade til bruk för andre, än höge och förnämlige 
perfoner, hvars åra pi det ömafte b ör handteras och 

B för-
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förvaras, och måfte de fåledes yttra fig pa et alfvar-
famt och for perfonerna värdigt fått. De göra icke 
tjenft utan vid högtidliga tilfallen och fynnerligen 
märkliga handelfer, dä ingen ting vore otjenligare, än 
at infrayga något ftickande och bitande, eller at brin
ga åfkådare til löje. Det blifver altfå et hufvudfel i 
en enfkylt Devife, om något fatyrifkt däri inblandas, 

$• 3-
Perfonerna fom båra Devifer, eller för hvilka 

de upfinnas, åro Konungar och Printfar, Riks - Råder, 
Krigs - Anförare, Stats - Miniftrer , och andre höge 
Herrar, eller dråplige och förtjente Mån i lårda Riket, 
fåvål fom ock Fruntimmer, utmärkte af förnåmhet 
och dygd. LE MOYNE påftår at dygden år råtta 
grunden, at pröfva perfoners värdighet till Devifer. 
Men den proberftenen håller icke ftånd; ty ofta finnes 
dygd dar höghet och anfeende fattas, och dår denna 
värdigheten finnes, fattas ännu oftare dygden. Devi-
fen torde blifva fållfynt i verlden, om den aliénait 
(kulle brukas för dygdigt folk, och huru vore det 
möjligt, at göra en fådan urfkillning af perfoner? 
Dygden ligger måftadels gömd och föracktad , hvar-
emot vi fe dagligen, huru laften prunkar med alla 
nptånkliga heders - tekn. 

Om Devifers offentliga bruk är flore och förnä
me, eller förtjente och berömlige perfoner allena för
behållit , at därmed lyfa i allmänhetens ögon, få år 
därmed icke annat hederligt och fkickligt folk betagit, 
at bruka deffa Vitterhets -ftycken till fin enfkylta up-
muntran och nöje ; hvaraf man flereftådes finner mån
ga artiga och vackra exempel. Men man kan likväl 
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MED LE MO YNE klaga, at ingen T rägård varit få ut-
ftåld for andras rof och tilltagfenhet, fom Devifers. 
Des rättmätige ägare åro fatte ur befittningen dåraf, 
och Inkråcktare handla därmed efter godtycke. Sä 
hånder det, at man får fe en Dvärg föra et Ceder-
tråd och en Fogde et Lejon. Men det år icke d ärmed 
beftå l l t .  „Det  gifves  in gen f töld,  fåger  BO UHOURS, 
fom allmännare och driftigare öfvas, ån at ftjela" 
Devifer. Man tilågnar fig dagligen Devifer, fom" 
andre gjort, eller om man åndtligen ändrar något" 
i figuren eller öfverfkriften, tror man fig då vara" 
dåraf. en ricktig Auâor. Hvilket faller få fållfamt," 
fom om en tjuf trodde, at et ftycke klåde fom h an" 
ftulit, hörde honom till, efter fom han låtit färga" 
om det, eller dåraf låtit för fig tilllkåra en rock." • 
Dock kan det någon gång hånda, at man råkar på" 
andras tankar *), och at af en flump två farlkildt" 
upfimdne Devifer blifva defamme." Så hände det 
mig med Devifen N. 1. i den hår bifogade S amlin
gen. Når jag långt tillförene uptånkt honom, har 
jag federmera under läfning i Mundus Symbolicus och 
annorftådes, fådt fe famma ord och mening i åt-
ikilliga Devifer, ehuru ftörre delen mycket oformli
ge; men ibland dem fom kommit m i» för ögonen, 
har likväl ingen framvifat famma figur **). 

B 2 §. 4. 

*5 Se Samtal om Tankar i Vitterh. Arb. 

**) I (am ma ämne om Sinnebilders upfinnande figer Sa-
vedra: Fuit hœc ingeniorum, qui prioribus feculis flo-
ruerunt, félicitas, ut prœripere poflent fuccefloribus 
earum rerum «rloriam, quas ipfi fuopte Marte & indu-
ftria erant aliquando inventuri. 
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$• 4-
Under det vi tale om dem foin (kola bâra De-

vifer, och fôr hvilka de uptfmkas , nia icke förbi
gås at anmärka , huru de för all ting böra vara 
lämplige för perfonerna , åfven fom för de befyn-
nerliga tillfållen, fom de i fin betydning fkola fô-
reftålla. „Sa bör figuren, fâger LE MOYNE, haf-
„va noga öfverensftåmmelfe med perfonens ftând, 
„ålder, kön, egenfkaper, finnelag och vilkor. Li-
„kafom i målning man icke pafl'ar en Robe åt en 
„Riddare, eller en Pantfar åt en Dame, få lämpas 
„icke i Devifer en Råget på en Karl, mindre på en 
„tapper Karl ; eller en Tiger på et Fruntimmer, 
„mindre på et fromt och angenämt. Så tjenar fig 
„icke heller en Penna för en General, eller'en Vår-
„ja för en Bilköp, och få vidare. 

Samme Auftor anförer håröfver felacktiga ex
empel, fåfom då man för Hertig CARL af Bour
bon uptånkte en Devife, fom föreftålde En flygan
d e  H j o r t  :  F U G A M  I N T E N D I  M U S  À  L I S ;  
hvilkat minft paflade fig för honom, fom var en 
den tapprafte Prints i fin tid. Åfvenfå i vår Sam
ling, fkulle Devifen N. 68-icke pafTa fig för et barn, 
eller N. 27 eller N. 122 vara tjenlig för et Frun
timmer. Så mifshaga åfven til exempel bilden af 
Solen eller af Ljungeld för fmå Cavaljerer; Hercu-
lis klubba paffar fig icke för en pyfsling, och i det
ta affeende förkaftar THESAURO med fkål en De
vife , brukad af FERDINAND, en Konung i Nea
pel. Den Ikulle beteckna huru Konungen hade aflky 
för all hårdhet och blods ut gjutelfe, och föreftalde 
E n  H e r > n e l i n ,  m e d  o f v e r f k r i f t :  M A L O  M O R I  

QUAM 
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Q U A M  F O E D A R I .  H  vilket T H E S A U R O  fäger 
hafva bättre pallat fig for en ärbar Matrona. 

Dåreinot finner man huru mycket de Devifer be
haga, d.tr denna grannlagenheten i ackt tages. Som 
jag v ill anföra et par exempel af LE MOYNES in
v e n t i o n .  E n  B l i x t :  M O R I O R  D U M  O R I O R ,  
öfver et förnämt Barn a f ftort hopp, lom tidigt dod-
d e .  E n  F l o d :  N O M E N  S I B I  F E C I T  E  U N -
DO, för Comte d'Avaux , k.ind och berömd af li
na AmbalTader. Jag vet intet om denna tanken år 
tagen af B ARGAGLIS Devife, fom föreftäller fam-
m a  b i l d  ,  me d  ö f v e r l k r i f t  :  V I R E S  A CQ U  I  R  I T  
EUNDO: eller af den bekanta Sententfen om ryck
tet : Farna crefcit enndo, Ryktet växer under det, 
at det lôper_ fort. Mçn denna utlåtelfen to rde hår-
ftamma af den gamla liknelfen af Snö-bâllen , fom 
växer nnder det han vältras, hvaraf en Devife är 
gjord, fom har till öfverlkrift : CRESCIT EUNDO. 

Hit hörer åfven, at Devifer icke böra vara öf-
vermodige och för högt tilltagne; utan fnarare fma-
ka något af blygfamhet. Et par exejnpel kunna gö
ra fylleft at uplyfa detta, Kejfar C A R L V. tog till 
Devife : Herculis S töder, hvilka en Örn flög öfuer 
och förhi,med öfverlkrift: PLUS ULTRA. Lik-
fom inga gråntfor varit fatte för hans mod och 
mackt, fäger LE MOYNE. Men når h an mille up-
håfva belägringen för Metz bief han betalt med en 
Satyrilk Devife, fom äfven föreftålde Herculis Stö
der, men Romerfka Omen fintes vid dem faftbiin-
d e n .  ô f v e r f k r i f t e n  v a r  :  N O N  U  L T  R A  M  E  T  A S  ;  
i hvilken finheteia tillika gömer fig i ordet metas, 
fom på Latin betyder gråntfor, och alluderar på 

"B 3 Sta-
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Stadens namn. BOUHOURS bera ttar, at vid famma 
tid , forn Konung H E N R I C II. i Frankrike tog 
til Devife, Månen i tilltagande, med ofverfkrift : 
D O  N E C  T O T U M  Ï M P L E A T  O R B E M ,  
fä tog PHILIP II. Konungen i Spanien En tipgâ-
t n d e  S o l ,  m e d  d e f l a  o r d e n :  I A M  I L L U S T R A 
BIT OMNIA. Hvarmed denne fednare Konun
gen likfom ville dämpa et (lags öfvermod, fom låg 
i equivoken af ordet or bi s, hvarmed kunde förftås 
Månens krets, och äfven betecknas he la verlden, af 
hvilken efter THESAUROS anmärkning, den Fran-
ike Konungen fkulle vilja göra fig till Inkråcktare. 

§• 5-
Hvad figuren i Devifer af enfkylta Claflen an

går , få hôrer åfven hit alt hvad om Devifer i all
mänhet här nedanföre kommer at fôrefkrifvas. Dock 
blifver vid de förra något i fynnerhet at anmärka. 
Sâfom förft, at mennifko - kropps figur icke tjenli-
gen finner rum i fädana fom lämpas till vifla per-
foner. Ty at af en menni(kas bild draga en Me-
taphorifk fôreftâllning , fom (kall vara lämplig in 
pâ en annan, gär icke an, efter det är emot Meta-
phorans natur , fom föker öfverensftämmelfe emel
lan bilder af olika art. Vill man i bilden hafva 
affeende pâ nâgon mennifkas fynnerliga egenfkaper , 
hvari likheten Ikall grunda fig för den perfon fom 
(kall afbildas, fä kunna fadane egenfkaper icke i 
figuren för ögonen utftållas, efter fom den ena men-
nifkan i utvärtes anfeende är den andre lik ; få 
framt man icke af Devifer ville göra Portraiter. 
At utmärka någon bild genom des klåde-dråckt, till 

exem* 
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exempel en A L E X A N D E R  i Grekilk, eller en 
CESAR i Romerik, låter icke heller göra fig, fä 
vida defle Hjeltar hafva dräckten gemenfam med 
andra Greker och Romare. Sitter man bredevid 
några vapn eller tekn, hvarmed de (kola utfkiljas, 
fa blir figuren belaftad med främmande bilder, och 
åfkådaren kan låttligen taga den ena bilden för den 
andra. I affeende på detta, har jag för min del 
tyckt åtfkilliga Franlka Devifer vara ofullkomlige, fom 
éfver deras Regenter, eller andra ftora Herrar och 
Mån utkommit. Däremot i Devifer af denna en-
fkylta Claflen , fom hafva affeende på vifla Verk 
och Inrättningar , eller fynnerliga håndelfer , kan 
niennilko - bilden i Devifen talas ; ty där har Meta-
phoran affeende pa fjelfva faken, och icke pä nå
gon mennifka i fynnerhet. Det gar fa långt at två 
mennifko-bilder i en och famina Devife kunna än
då icke förvilla åfkådaren, når des acktfamhet år få
llad på faken. Så har jag fedt ibland de Franfka 
Devifer, fom årligen utgifvas éfver Kongl. Skatt
kammaren, En Kavl, fom uprefer en annan under 
d e t  h a n  f a l l e r :  E R  I G  I T  I L L E  C A D E N T E M .  
En annan föreftåller Sibylla rackande fravi gyllende 
grenen ät Mneas : AURI CERTA SEG ES. Hvil-
ken fednare jag likvål för min del finner vara alt 
för Mythologifk, och torde af ganfka få åfkådare 
utan bifogad uttydning förftås. I våra Svenfka De
vifer af detta flaget, förvillar fig ingen at fe Sveri
ge fårefåldt i en Qvimio- bild, åfven fom i den 
förut nåmde Devifen öfver Frimurar -JJarnhufet, in
gen kan mifstaga fig om bilden af Pharaos dotter, 
foin aldrig få litet låft Biblifka H iftorien, eller gif-
ver ackt på Devifens fält dår bilden föreftålles. 

B 4 Dår-
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Därnäft Sr ock i affeende pä figuren i Devifer af 
denna Claflen at ackta, at när de fkola afmåla vifta 
perfoner, bör noga undvikas at taga bilder a f ofnyg-
g a  e l l e r  I k a d l i g a  d j u r .  F o r  d e n  o r f a k e n  e h u r u  T h e -
SAURO hela vägen uphöier fullkomligheten a f Fran-
flie Konungen Ludvig XII. Devife, Et Pinu-fvin, 
m e d  ô f v e r l k r i f t :  E M I N U S  E T  C O M I N U S ,  
mäfte han likväl pä flu tet för denna felacktigheten (kull 
förkafta denfanuna. Huru (kulle djur, fom icke är o 
kände af andra, ân (kadliga egen (kaper, fâfom Var
gar, Råfvar, Korpar, Skorpioner och d ylika, kun
na blifva betydande bilder af menniflkor, till hvilka 
delTe flags Devifer lämpas? Âfvenfâ böra ock de fi
gurer fom hafva affeende pä vifla tilfallen, icke fö -
reftilla annat, ån det fom ar vackert och anftändigt, 
fom vi fedan om figurer i gemen fl höra. Store och 
dygd ige och fkicklige perfoner böra icke vanh edras 
genom orimliga liknelfer, icke heller dråplige verk 
och händelfer därigenom för nedras. 

L e  M o y n e  råder Printfar at fjelfve göra fina 
Devifer, eller hälla nfigon fom förftår den konften. 
Han fjger: „en fådan bör hafva et djupfinnigt fö r-
„ftänd, et rent och uplyft omdöme, et qvickt fnille, 
„fom är rikt pä ädla och vackra bilder och finnrika 
„uti.it el fer, fom framför alt har en fin fmak, hvar-
„igenom han kan upföka det läckrefta och utvaldefta 
,,i alla faker. Annars, tillägger h an, blifver ingen 
„ting vackert at fkäda pä Printfars Standarer, Fanor, 
j,Flaggor, Sköldar, Skärp och dylikt. Man får fe 
„mycket guld" och mycket filfver, men litet fö rnuft, 
„ingen qvickhet. I Portiker och G allerier får man 
»fe vanlkapligheter, Pedanteri på M edaljer, i Mar

mor 
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mor orimligheter, i målningar Rebus, för unga re-" 
fände fråruligar at fkrifva up i fina Plånböcker." 

$. 6. 
Om öfverfkriften i Devifer af enfkylta Claffen, 

år at låra detfamma fom o mDevifers öfverfkrift i ge
men nedanföre kommer at af handlas. Hir märkes 
allenaft i fynnerhet, huru fom tvinighet emellan Au-
clorer upkonimit, om öfverfkriften bör limpas till 
figuren eller till perfonen ? Skalen fcrtjena icke at an
föras eller vederläggas ; ty funda förnuftet medgifver, 
at öfverfkriften bör höra både figuren och perfonen 
till, och genom noga öfverensftknmelfe vara Lmplig 
till figuren egentligen och till perfonen liknel fe- vis. 
Devife âr en Metaphorifk föreftällning af en bild, 
fom genom en öfverfkrift bindes till perfonen : hvar-
före nödvändigt å r, at öfverfkriften afgö r denna till-
lämpningen emellan figuren och perfonen, och at deit 
fåledes bör hafva affeende pa b.igge. Hvilket vida
re kommer at utföras i Femte Capitlet och 1. reglan. 

Till uplyfning håröfver vilje vi 1111 förut alle
naft nämna några exempel. Le Moyne anmärker 
huru öfverfkriften Etninus if Continus öfver Konung 
Lud vi C XII. Pinn-Svin, kommer öfverens både 
med figuren af djuret, fom med fina hvaffa taggar 
förfvarar fig, när nia n vill röra vid det, och ka-
ftar dem åfven löfa ifrån fig på längre häll ; och til
lika med Konungen, fom med fina vapn förfvarade 
fig både når och fjerran. Men då denne Konungen 
en gång fegrade öfver Venetianerna , tog han bart 
denna förra öfverfkriften, och fatte öfver Pinn - Svi • 
net: ULTUS AVOS TROU. Le Moyne för-

^ 5 argar 
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argar fig ôfver detta nnfkmafk, och f rågar: Hvadf 
hade Pinn-Svinet at göra med vara förfäder Tröja, 
nerna? Är det i Devifen för PRIAMS (kull, eller at 
tala för VENEAS ? Man fer då hu ru öfverlkriften hår 
kullflår liknelfen emellan figuren och perfonen. Men 
LE MOYNE faller in i barnfligheter, når han tilläg
ger denna reflexion : „Och var det icke nu något fö r 
„fent, efter fä mänga hundr a års förlopp, at låta fi-
„guren af et Pinn-Svin komma fram, till a t hämnas 
„den förftöring fom figuren af en Haft hade förorfakat? 

Jag har fedt annorftådes en Stjerna owgifuen 
med Pilar: VIAS TUAS DOMINE DEMONSTRA 
MIHI. Hvilket år en vidlôftig ôfverfkrift, foin väl 
paflade fig till någons perfo n, men icke till figuren ; 
hvi lken d efs t i tan f a l le r  mig få  myft i fk ,  a t  jag på LE 
Mo Y NES nyfsnamda maner (kulle kunna fäga, at jag 
finner intet ljus i denna ftjernan. Af nåftan l ika be-
IkafFenhet år en Devife, fom BOUHOURS an fört ur 
T H E S A U R O .  G u l d  i  en  d å g e l  i  ug n e n :  D O M I N E  
PROBASTI ME. Dår öfverfkriften lyder allenaf t få-
fom en Gudelig utlätelfc af någon vifs perfon. I en 
annan talar figuren, fom föreftåller En Amarant i 
vatnet: AT LACRYMIS MEA VITA VIRET. 
Hvilka ord THESAURO f jelf fåger ingalunda vara 
lämplige, ty det år ofant at guldet talar med Gud,, 
äfven fom at Amaranten gråter. 

f r -
Innan jag fluter detta Capitlet, får jag tillägga 

en anmärkning, huru fom Devifer af denna förfta 
cnfkylta Cl affen, kunna blifva af den andra allmän
na, när de våndas ifrån den perfon de af bilda, eller 

den 



• 

OM  DE V I S E R  A F  E N S K .  CLASS.  27 

den fårlkildta håndelfen de föreftålla, in på något 
funne i allmänhet, fom fyftar på någon undervifning 
och lärdom. Till exempel den omnåmda Konung 
LUDVIC XII. Devife, Et Pinn-Svin: Emimis Ö* 
Continus, blir af PICINELLI lämpad på en förtalare, 
fom kaftar fina fkott lika på närvarande och frånva
rande. Så år N. 90 i vår Samling, efter BoupouRS 
berättelfe, upt.inkt för et lärde Fruntimmer i Paris, 
fom var mycket fjuklig, med hvilken (kulle beteck
nas hennes kropps fvaghet och hennes finnes ftyrka. 
N. 104 i Samlingen år en gammal Devife, fom togs 
up och brukades hir i Sverige vid något tillfälle i 
Konung CARL XI. tid, till famme Konungs ev'ir-
deliga åreminne. N. 121 år brukad på en Medalje 
vid Konung CARL XII. död. N. 114 år upfunnen 
öfver en olycklig Poët i Frankrike, fom för någon 
otidig Satyritk qvickhet blef fatt i fångelfe. Ôfver-
f k r i f t e n  å r  d ä r  p å  I t a l i e n f k a :  D E  M I  C A N T O  
MI CARCEL. Âfvenfâ N:o 36 i Samlingen, 
hvilken Devife BOUHOURS fager vara uptänkt till 
at bemärka Cardinalen DE RETZ lefnad, under 
den tiden han var i olycka. Ôfverfkriften lyder 
dår: LATUIT NON DEFUIT ORBI, hvil-
ket fifta ord jag tyckt kunna vara bårta, utan at 
meningen förloras, efter fom det år endaft för verl-
den fom Månen lyfer, nämligen at anfe fåfotn Må-, 
»e och jordens Drabant. 

CAP.  
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§. i. 

" \ 7 i  h ö r d e  å f v a n f ö r e  v i d  d e l n i n g e n  a f  v å r t  ä m n e ,  
* huru Denier af denna Claflen firo upt ånkte till 

någon undervifning och lärdom. När fâdane Devi
fer eljeft aro till alla delar ricktige, fkiljas de icke ge
nom ämnet, utan genom formen ifrån Emblemer, 
fom vi fedtrmera fä omtala. Hvilket BOUHOURS 
fågcr befynnerligen befti däri , at bägge defle (lags 
Sinnebilder icke hafva affeende på ferfkildta perfo-
ner. LE MOYNE uphôjer mycket detta påfundet, at 
genom Devifer föreftålla Moralifka och Politifka lär
domar. „Man kunde, fäger han, aldrig hitta på 
„kärtare och kraftigare fått at undervifa. Hela Phi-
„lofophien med fina diftinétioner, divifioner, fyllo-
„gifmer, artiklar , paragrapher, blir et ftenigt och 
„tornigt land emot detta. Man går lång väg, kom-
,,mer ovifst fram och blir trött. Men på Devifers 
„vågen kommer man i et ögnablick fort, med nöje 
„och likfom med lek. Denna år jnft Hof-Philofo-
„phien, och gör en affky för alt fom fmakar af Sko
dan. Devifer äro böcker för de ftora och förnäma, 
„fom fafa för en Supplique af fyra rader, och anfe 
„två blad papper fom ftora berg. Har nian kunnat 
„hitta på at låra dem Hiftorien genom Medaljer , 
„hvarföre (kulle man icke kunna lära dem Moralen 
„och Politican genom Devifer ; där det på et få litet 
„rum år mera at låra, ån i många Tylka Folianter? 

Bou-
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BOUHOURS talar härom mera utforligen: „Den
na vetenfkapen har tufende faker forn upväcka folks" 
upmärkfamhet, men har ingen ting fom förorfakar" 
en It dina , fom man får kännas vid i de andra." 
Hvar vetenfkap har fit färfkildta ämne at hälla fig" 
vid. Phyfican betracktar naturen och des kroppar:" 
Aftronomien befkädar ftjernorna; Hiftorien har at" 
göra med märkliga händelfer i verlden : De hafva"' 
hvar och en fina gräntfor, fom de icke éfverfkrida." 
Imedlertid huru infkr.mkte de Sro, fa blir det lik-" 
väl långt at lära dem, och värt lif år kart nog för" 
till at lära vâl en enda. Det värfta är, at man andä" 
icke lärer dem utan mycken möda. Där âro mänga" 
fvärigheter at ôfvervinna äfven i de låttafte vetenlka-" 

fier : börj.an ar altid befvärlig, och om fruckten är" 
juflig, är likväl roten bitter." 

Devifen har ingen ting af alt detta ; i füllet för" 
at vara infkrånkt, fom de andre, fä har han näftan" 
en oändlig vidd. Alla Vetenfkapers och alla Kon-" 
fters ämnen höra pä vifst fått honom till, àfven fom" 
alle gode Auctorers verk. Likväl är denna Veten-" 
(kapen kärt, efter fom den griper ftraxt till ända-" 
målet af fakerna. Hon väljer det fom är mäft fäll-" 
fynt i naturen, mäft artigt ikonfter, mäft märkvar-'' 
digt i Hiftorien, och mäft u tvaldt hos Aiiöorer." 

Alt hvad fom gär in i Devifen, bidrager full-" 
komligen at göra detta philofopherings fät te t ange-" 
nämt. Figurerna förnöja fynen genom fin omfkift-" 
lighet, och genom fin vackerhet. Orden förlufta" 
öronen genom fit ljutliga ljud, och föda förftändet" 
med deras finnrikhet. Devife - konften länar Mâle-" 
rtets fkönhet och P«'éfiens ljuflighet, föf till at tå" 

»myc-
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„mycket mera behaga , och at pâ fà mycket ängen,*-
„mare fått undervifa. Om någon har fagt, at mål-
„ningar âro de olärdas böcker, få kunna de mälnin-
„gar vi omtale vara de lårdas böcker; jag menar fâ-
„dane lärda, Com Skolan icke bnrtfldmt , utan de 
„fom blifvit artige genom förfarenhet och umgänge i 
„verlden. 

Bouhours tillägger ännu flutligen : „Om jag ha-
„de at undervifa en ung Prints, få ville jag göra det 
„genom Devifer. Jag fkulle låta måla alla Devifer, 
„fom Printfar burit, eller fom för dem vid hvarje-
„handa tilfållen blifvit gjorde. Därtill fkulle jag läg-
„ga Devifer af flora och berömliga Män, icke alié
nait för till at lära honom känna dem alla, utan ån-
„nu mera till at upmuntra honom till dygd genom de-
„ras exempel. Jag fkulle upföka eller uptänka Devi-
„fer öfver alla en Regents plickter emot fig fjelf och 
„fina underfåtare. Igenom de ena och de andra 
„(kulle min Prints lått och med nöje lära, icke alle-
„naft Moralen och Politican, utan ännu därtill Hifto-
„rien om Hjeltar och deras bedrifter, få vål fom 
„Natural - Hiftorien. 

$.  2 .  

Vid upfinnande af Devifer gör Le Moyne Snnii 
några anmärkningar, fom höra till vår af handling. 
Han fäger: „Snilles qvickhet bör regera i alla De-
„vifer, och hvarföre icke där, fâ väl fom i Poë-
„fier, Orationer, Fabler och dylikt : Devifen får 
„dåraf fin liflighet och ftyrka. Men fom en fådan 
„Snilles qvickhet icke finnes hos alla, få böra icke 
„heller alle befatta fig med at göra Devifer. Huru 

fåll-
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fållfynt denna naturs-gåfvan ar, fä år det likväl" 
mera fållfynt, at dåraf finna en rått vårkan i Devi-" 
fers upfinnande. Där for c fer man ock, huru må-" 
ftadelen grundas pä en tygelfri phantafie." ' 

Somlige påftå, at Devifer "bora vara enigmati-
flke och inbundne, fâ at de icke fôrftâs af gemene 
man, hvarigenom de (kulle likfotn vanhedras, eme
dan de åro upfundne at brukas af förnämt folk : hvil-
ken mening åfven THESAURO och BOUHOURS fynas 
bifalla. Men LE MO YNE påft.ir med (kål, at de bö
ra vara klare och begriplige, det mâfta fom (ke kan. 
Hvarfôre, fager han, (kola de fly dagen ? Intet ljus" 
(kadar en (kônhet ; det år hennes heder at blifva" 
fedd, och hon har ingen ftörre fiende ån (mörkret." 
De må icke likna (ken-årbara Flickor, fom vilja gö-" 
ra fin (kônhet dyr genom tåckelfe af täta hufvor." 
Nog af at deffe hafva dem genom(kinligepå fått 
fom vi annorftådes hördt i en liknelfe pafla fig med 
Metaphorans natur*). „Man behöfver icke, fåger" 
LE MOYN E vidare, hafva den omforgen, at fvepa" 
dem in i mörker ; ty förftåndet hos gemene man år" 
icke nog uplyft at altid finna grunden och tillämp-" 
ningen af en Devife. Det fom vårre år, man fak-" 
nar ofta nog förftånd därtill hos de förnäma." Me
delvägen torde i detta, fom i alt annat vara den bå-
fta, få at Devifer icke alt för mycket blottftålla fia 
mening och betydning, hvarigenom de förlora fit be-
hag af finnrikhet ; icke heller göra den alt för inbun
den och mörk, hvarigenom de aldeles icke, eller med 
mycket befvår kunna förftäs. 

Af 
"*) Samtal om Tunkar i Vitterh. Art). 
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Af vifla faker i naturen bör man aldrig taga nå
gon Hieroglypliifk betydning, det är en fådan, fom 
beror pâ en Auciors godtycke : ty fådant blir för an
dra obegripligt, och defsutan npkom mer dåraf något 
vanikapligt, n .r den päfatte betydningen är onatur
lig och orimlig. Vi ta vidare härom handla i nåfta 
Capitlet ôfver den andra reglan. Här förut torde et 
exempel af LE MOYNE tjena till uplyfning. Et fnil-
le i Frankrike ville vifa fin qvickhet med en D evife, 
når Franfoferna fegrade ôfver Engelsmännerna vid Ifle 
de Rhe'. Han föreftälde En råd Kos , fom bôgde fig 
ned undan en /hr Lilja, med öfverfkrift : VICTA 
PUDORE RUBET. Han ville beteckna, at England 
öfvervunnit af Frankrike, (kulle blygas ôfver fit ne
derlag , på famma fått fom Rofen ôfver vunnen af 
Liljan. LE MOYNE förka ftar med fkâl denna Devi-
fen, där det falfka lyfer på alla fidor. Han fager, 
Rofens och Liljans ftrid år icke bekant af Natural-
Hiftorien eller af Fabien. Huru år det likmätigt ro-
fors natur at blygas? Hvar voro de hvita Engelfka 
Roforna, fom icke rodnade för Liljan ? Hela- betyd
ningen berodde fåledes på upfinnarens oregelbundna 
phantafie, och i ftället för en fanf årdig, blef af den
na liknelfen icke annat ån en chimerifk feger af Frank
rike ôfver England. At förtiga en ofullkomlighet, 
fom LE MOYNE ic ke anmärkt, at Rofens rodnad må-
fte med fårgor afmålas ; hvilket år emot Devifers 
art, fom vi fedan få höra. Af detta exemplet kan 
flutas, huru hvar fak i naturen bör i någon liknel-
fe, och fôljacktligen i en Devife, hafva betydning 
efter des egna och egentliga egenlkaper. 

§. 3, 
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§• 3-
De ämnen fom gå in i Devifer af denna allmän

na Cläfien, åro i näftföregående förfta paragraphen 
Omtalte, Det gifves ingen ting, fager BOUHOURS, 
fom man icke lyckligen kan uttrycka i en Devife, när 
man någorlunda med npmårkfamhet ftuderat på natu 
ren, dår Himmel och Jord meddela naturliga bilder 
at föreft.'illa de befynnerligafte faker och håndel fer. 

De Franfke Jefuiter följa mera fit ämbetes drift 
an fit förnuft, då de i Devifer åfven v ilja innefatta 
Theologitka ämnen. Jag har af detta flaget hos dem 
fedt fafliga orimligheter ôfver de vigtigafte trones 
hemligheter. Det ftöter mera på ogudacktighet, at 
genom en hop materiella och tjocka liknelfer vilja för 
Vår fyn ftålla fådana obegripligheter, fom vi knap-

fiafl: med trons ögon kunne fatta. Utom defla hem-
igheter, går det föga båttre till når de fkola handce-

i'a andra Religions ftycken. Till exempel, Förfam-
Jingeii (kulle vål kunna afbildas med Et Skepp, fom 
Jtaßas i vågorna, men Fader LE MOYNE fåtter öf-
ver denna bilden en lådan öfverlkrift: META UNI-
CA CHRISTUS. Man behöfver icke mycken efter
tanke , till at finna, huru aldeles intet deffe orden 
pafla fig till bilden af Skeppet. Han fåtter ännu ôf
ver famma bild och i famma mening : NESCIT 
COMMERCIA MUNDI, hvilket år en uppenbar o-
fanning i affeende på bilden ; ty med Skepp brukar 
man fara omkring at handla i verlden. Hos ofs ha r 
denna bilden lyckligare b lifvit brukad vid Jubel-Fe-
ften 1 693. åminnelfe a f Upfala Mötet, i en Devi
fe, fom finnes under N. 53. i vår Samling införd. 
Fader BOUHOURS har intet båttre lycka i defla åm-

C men. 
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nen. Till exempel, han vill fôreftâlla huru Guds 
kännedom år en verkan af nåden, och vill beteckna 
det genom bild af So/or, med ôfverfkrift : NI ASPI-
CIAT NON ASPICITUR. Detta låter höra fig om 
Solen, men huru kan det lämpas til G ud, pä hvilken 
vi bore hafva vara égon ft.ilde, ehuru han, i liknel-
fe-vis at tala, någon gäng (kulle hafva fit nådes an-
fickte ifrån ofs vändt? Âfvenfâ vill han bemärka, hu
ru lidande beva rar Själen i fin renhet, och föref aller 
Eu Perla i fit /kal, med ôfverlkrift : ME DURA 
TUENTUR. Hår blir ju mening en tvärt emot de t 
fom påfyftas ; ty det år efter orden det hårda (ka let, 
fom bevarar Perlan ifrån nägot lidan de, och blir alt-
fä i tillämpningen icke någo t hårdt lidande, utan nå
got fom be varar Själen ifrån lidande , hvarigenom 
hon (kulle i fin renhet, äfven fom Perlan i fin, bi
behållas. Flere exempel af fådana orimligheter to r
de mera mifshaga ån förnöja Låfaren. Vi vilje a ltfa 
lemna dem til gemena hopens ögnelu ft i öfverfättnin-
gar af Tylka Betracktelfe-böcker, där de likfom haf
va fit råtta hemvift. För min del tillftår jag, at det 
fnarare oroar och föra rgar mig, når jag i vackra kop-
parftycken far fe på det ena ftållet En Själ med et 
•rep kring halfen , och Chrißi bild up i fiyn, fo?n 
håller i andra åndafl af repet, med öfver(krift på 
Latin: TRAHE ME POST TE. På et annat ftålle 
finner jag Samvetet föreftåldt under bild af En tjock 
Sål-låders hnd up hängd på våggen, dar Djefvuleii 

fiår med en trefiiàrtiç Karbas och pißar på, med 
'ôfverlkrift på Ty fka : SCHLAG ZU MIT ERNST 
DENN DAS T HUT SEHR GUTH. Ibland mång
faldiga flera a f lika art, har WEIDLING enföreftål-

liing 
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fting af Chrifti Gtaf, fom han fåger ét fpitsfimdigt 
hufvtid nptänkt. En tom Mißila öppen, Ja at den 
fruchtbare daggen får falla där in, med ôfvcrfkrift; 
TANTUM IN IÉIUNA. Hvilken Devife jag må-
fte lemna till den fkarpfinniga Låfaren at fjelf ut
grunda. 

Satyran fade vi vara aldeles bannlyft ur Devi-
fer af enfkylta ClalT en ; men i denna kan hon få 
f um, når hon år fr i ifrån all fmâdande bitterhet och 
ifrån alt fem kan dragas at blifva lämpligt till vis-
fa perfoner. Da kunna Satyrifke D evifer, åfven få 
väl fom andre, blifva tjenlige till undervifning och 
lärdom, med den (killnad, at de (le göra det tillika 
på et artigt och fôrluftande fått» Till etempèl N. 
54 i  vår Samling,  el ler  en annan hos BOU HOURS 
éfver någon fom brukar taga mutor: En Vigt/kal, 
fom nedtyngee åt ena fidan : PIEGA UNDE PIU 
RECIEVE. Jag lutar åt den fidan där jag f år maß. 
Vi hafve annorftådes hört *) huru h varjehanda Vit
terhets ftycken vinna behag, nar däri undertiden 
blandas något artigt och roligt, dock at fådant ic
ke ofverfkrider alt mått och löper af till fkr3ttiöje, 
Hvarföre .må då icke Devilen någon gang få taga 
fig denna friheten ? BOUHOURS kan kke fördraga 
LE MOYNES ftrånghet, at ur Devifen förjaga alt 
flûmt. Han påftår at deffe ftycken väl kunna få 
låf at bidraga till mennifkornas upmimtran och nö- , 
je, få vål fom till deras undervifning och i.irdom. 
För honom har THESAURO varit af famma me
ning, hvilken åfven hiröfver anförér några exem
pel  ,  fom jag dock tvif lar  på,  om de kunna roa LI-

C 2 faren. 
*) Se Samtal Tankar i Vitterb, Ark. 
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faren. LA BRUYERE påminner huru en fom vilï 
fkåmta, bot aga en rik och ymnig grund, för till 
at kunna likfom fkapa något af intet. Om finhet 
och läckerhet behöfves i fkåmt vid andra tillfällen^ 
fa år den fa mycket mera nödig i defla ftycken, 
dar menfkliga Giillet utöfvar fin högfta kraft, at iip-
finna det fom af vackerhet och linnrikhet rnå kurv-
na behaga. Vi torde få leinna fådana förfök till 
de qvickafte fnillens ftyrka , och fnarare roa ofs i 
inbillningen däråt, at fâdane kunna göras, ån åt 
deïn fom blifvit gjorde. 

§• 4-
Vi hörde, hår framföre Cap. II. §. t. Definition 

af Devife, fom i enTkylt affeende lämpas pä perfo
rier. Når vi nu betrackte det andra flaget af De-
Vi fer i allmåiit affeende, blifver Definition denne: 

Devife i allmänt affeende år en Mctaplmrijk fo-
reßällning, l'tßäende af figur od.< ofvev /krift : hvil-
k a i hop at ng ne utgöra en lår dom eller widefvifiiing 
åfver någon fak. 

Jag lar icke Lehöfva för en förftandig Lfifare 
har återtaga, hvad vid Definition af de förra flags 
Devifer år anfördt, fom år nödigt at vetâ till båg» 
ge Definitionernas förklaring. Når nian tillika giß-
ver ackt på hvad hår nåft förut i förfta och tredje 

af detta Capitlet år handlat, om åmnet och än
damålet af Devifer af allmänna ClalTen, torde få-
dant göra fylleft till utredning af denna Definitio
nen och till beftyrkande af des ricktighet. En på
minnelfe år allenaft at tillägga, fom till Devifer af 
bägge Clafferna år lämplig. At man nämligen al-
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drig bör ftråcka liknelfen, fom man fäger, utom COITI-

parationis tertium, eller det, hvari det (om af bil
dar och det fom af bildas, ôfvçrensftimma : hvilket 
utvifas och faftftilles genom ôfverlkriften. Sa år 
till exempel en liknelfe af Solen fåfom lyfande, en 
annan liknelfe af henne fåfom värmande. Annor
lunda anfes hon fâfom upgående, och annorlunda 
fåfom nedgående, I annat affeende tages en örn 
fâfom et högt och ädelt çreatur, fåfom Konung for 
foglarne; i annat affeende fâfom rof-fogel. I vår 
Samling kan man finna, huru bilden af et Urverk 
tages i en mening under N. §0 , och i en annan 
mening under N. 91. Och få vidare i a lla andra fi
gurer, där den ena egenfkapen icke bör blandas 
ihop med den andra, utan i fin nietaphorifka me
ning tagas fårlkildt efter tillämpningen af ofver-
ikriften, 

f 5-
Pä famma fått fom Devifer af enfkylta Claffen 

kunna våndas i allmänt affeende till någon under-
vifning ; få kunna åfven allmänna Devifer blifva 
lämplige till v i fl a perfoner. Så (k ulle till exempel 
Devifen N. 49 i vår Samling, kunna af Svenlka 
Vitterhets Academien lämpas in på Hennes Majeftåt 
vår Allernådigfta Drottning, Och lika fom jag t ror, 
det fanningen fjelf (kulle förfvara, om någon läm
pade Deyifen N. 89 in på framl. Commercie-Rådet 
POLHEM, eller på framl, Vetenfk. Acad. Secretera-
ren ELVIUS ; få-är jag lika förfåkrad, at fjelfva 
afvunden (kulle medgifva lämpligheten af Devifen 
N, 104 in pä framl. üfver - Hof - Intendenten Baron 
HÂRXEMAN,eller  på framl.  ProfefT,  AND. CELSIUS. 

C 3 Hvad 
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Hvad fer ôfrigt angår den i Kopparftick härvid 
fogade Samlingen, få hörer den hel och hällen till 
Sinnebilder af allmänna Claflen, Ändamålet har där
med varit, at för mina Läfare fra mftålla vackra och 
ricktiga exempel ôfver hvad de i Afhandlingen. fed. 
om Sinnebilder förefkrifvas i men tillika at meddela 
vårt allmänna en hop nyttiga lärd omar i Moral och 
Politica. De åro utfökte ibland tufendtals fâdana 
Stycken; ock ehuru det icke anftår mig at tala om 
nutt val, få kan jag likväl betyga, at om i denna 
Samlingen någon finnes, fom icke vinner Läfarens 
tycke och b ifall, få torde han faft hellre kunna fak-
na dem, fom jag förbi gädt i alla de Samlingar jag 
fådt om händer. För min egen del har jag tyckt m ig 
finna mera ro och nöje i fådana allmänna Sinnebil. 
der, än i Italienarnes, finefta Lucbetti, eller en Spanfk 
Måne, till at utmärka Diana, Cavaljerens Kårefta* 
namn. De fom mera tycka om flika befynnerliga 
Konft-ftycken kunna förnöja fin fmak i Italienfka Sym*. 
botifka Verlden, Tyika Emblematißia Skattkammaren» 
eller andra dylika tjocka Samlingar, 

C A P I  T E L  IV. 

O M  F I G U R E N  I  D E V I S E R .  

edan vi handlat om Devifers a rt och egenfkaper, 
efter deras fördelning i enfkylt och allmänt affe-

ende, komme vi nu närmare at betrackta de delar, 
hvaraf en Devife beftår. Härvid åro atlkillige reg-
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lor at ackta, Tom åro ftadgade i et allmänt veder-
tagit bruk, och detta grundadt i fjelfva funda för
nuftet och naturen af faken fom vi omtale. Sam
ma reglor tåla ingen undantagning eller infkr.ink-
ning : de acktas noga af hvar och en fom är up-
mårkfam pä råttheten och vackerheten af fina tanke
bilder, och icke tycker om at fkapa mifsfofter, i 
ftållet för at göra Devifer. Vi behôfve icke hår 
trötta ofs med utförliga bevis af reglornas ricktig-
het; ty åfven fom hufvudfakliga egenfkapen af des-
fe Vitterhets ftycken ar, at pit et kärt och öfverty-
gande fått framftålla fin mening, fom af klokt folk 
begripes utan vidlöftig philofophering och utförliga 
bevis ; pä famma fått kunna de i Devife - konften 
fattade och faftftålte reglor båft uplyfas och beftyr-
kas genom anförande af exempel. Och har jag för-
deniknll helft utvalt at följa denna methoden till be-
vifande af de antagna reglors ricktighet. 

Vi befrackte förft Devifers Figur, hvarom föl
jande reglor åro at märka. 

I, Reglan. Figuren bor vara lämplig till det fom 
fkatl afbildas. 

I affeende pâ Devifer af enlkylta Claflen, up-
lyfes denna reglan genom det fom tillförene Cap. IT. 
i §. 4. år talt, huru figuren bör hafva en noga öf-
verensftämmelfe med perfonen. Hvilket åfven gal
ler, når Devi.fen i allmänt affeende fyftar på någon 
lårdom och undervifning. Ty icke kan till exem
pel figuren af en Orm af bilda högfärden, eller bil
den af en Pâfogel fôreftâlla ödmjukheten. Saken år 

c 4 f* 
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få klar, at de Devifer, Tom häri fela, kunna icke 
annat ån ftöta emot for en foin aldrig fi litet vill 
bruka et fundt förnuft. 

x. Reg. Figuren bor icke föreßalla något, fom ar 
oanfldndigt får blygfamma ögon : icke heiler fâ 
lôjeligt, at det upvâtker fkratt. 

Om inga nedriga och gemena tankar böra få 
rum i böcker, fom dock af fà läfas; fâ bör myc-
ket mindre gemena bilder fynas i Devifer, fom åro 
för hela allmänhetens ögon utftälde , och (kådas i 
fynnerhet pä förnäma och höga ftållen, fä fom i Kun. 
ga-hus och Palatfer,eller vid folenna tillfållen. Och 
aldraminft kan fådant fördragas i de Devifer, fom 
hafva till ämne någon undervifning i Moral och Po-
litica. Men de figurer fom äro orimligt löjelige för-
vifar LE MOYNE till gemena hopen at brukas p5 
krog - fkyltar ; ty Devifen bör hafva något ftort och 
ädelt, eller åtminftone något vackert och artigt, på 
fått fom vi nyfs hört. 

3. Reg. Figuren bor i ßg Aga fanning eller fan• 
nings likhet» 
I Devifen bör icke föreftållas några phantafti-

fka bilder, fom åga ingen grund i naturen eljer i 
konften, utan äro alfter af en yrande inbillning. 
De måfte äga fanning, eller åtminftone fannings-lik. 
het, fom grundar fig på en allmänt antagen me-
ning. Hvad fom går hår utom, år vanfkapligt och 
oformligt ; ty ingen likhet gifves emellan fant och 
falikt, emellan naturligt och phantaftifkt, emellan 
det fom kan begripas och det fom icke kan begri

pas. 
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pas. Sådane Devifer hafve vi hört omtalas i $. 2, 
C. III. och hover åfven hit Hertigens af Burgund 
Vingade Hjort, fom förut ar oiriru;md. E11 brinnan

de hand ur fkyn, fom for jagar myggor ; Et flygande 
Lejon, firo af famma (lag. En half-bock och baif-
fifk, med öfverfkrift : FJDEM FATI VIRTUTE 
SEQJJEMUR, är en obegriplig Devife, En K'mg/ig 
Spira full med ôçon och til! öf verfkrift: HIS PR-5Ï-. 
VIDE ET PROVIDE, föreft.iller någon allsmåcktig-
het hos upfinnaren, fom uta n at rifva dem u r något» 
kropp, kunnat ikapa en hop ögon och fatta dem i 
en Spira. Det låter något underligt och ona turligt at 
föreftålla En Sky/padda med fig ei, efter fom man 
fvårligen får något fotf'fte för maften; men det ä r 
hulpit därmed, at det måfte blåia något, och Skyl-
paddan håller det ena tåget med munnen,och det an-
dra med foten. Desutan (kall öfverfkriften hjelpa 
altfammans: FESTINA LENTE, likfom hon nu 
går långfamt med f ötterna, men fort med feglet. Tyc
ker min Låfare detta icke år phantaftifkt, få kan han 
få et annat. Man har en Deviie, fom f.-.ges vara 
Kejfar VESPASIANI; dar föreftålles En Ddphin 
lindad omkring et Ankare-, med famma öfverfkvift, 
I den förra kunde likväl Skyl paddan komma lång
famt fort, men huru (kall det gå med Delphin, n";r 
Ankaret fatlat grund? Följer han åter med når Anka
ret kaftas ut , få har jag hört fågas det går icke lång
famt fort. Utom defs år emot all fanning, at en Del. 
phin (kulle vara lindad omkring et Ankare, Detta 
finnrika Feftina lente har mycket b ehagat, få at åt» 
fkillige velat åndtligen bruka det i Devife, Men in
gen har kommit därmed värre ut, ån den fonv iöre-

C 5 ftälde 
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ftålde En Stod eller Pelure, met! denna Tarama ôfvev-
(kriften : ty dir år hvarken fanning eller Tannings lik
het, at Stöden nânfin af fig Tjelf kom mer af fläcken. 

Däremot gifvas andra bilder, fom väl efter na
turen falla vanlkaplige, men få dock Tannings likhet 
genom Fabel - Syftetnen eller en allmånt antagen och 
ftadgad mening. Till exempel En Sphinx, En Cer
berus , Merciers Orm-lindade Staf, och flere dylike; 
hvilka i Devifer göra Tamma tjenft Tom Tannfärd igc 
bilder, efter fom ingen, Tom år aldrig Tå litet belå-
Ten, kan miTstaga fig om deras betydning. 

Så bör ock Tannings - likheten i ackt tagas af ti
den ; till exempel, huru vore det icke orimligt och 
phantaftiikt at i en Devife föreftålla Sohn och Månen 
pà en väns; förmörkadei Andre tekn i naturen och 
konften, Tom ick e ftå tillhopa och aldrig viTa fig pä 
en gåns; Tör våra ögon, böra icke heller viTa fig i en 
och Tamma figur. Det blir ftraxt något vanfkapligt, 
Tom ic ke täles efter naturens lagar, icke heller efter 
reglor i konften, fom i alt Ikickar fig efter naturens 
mönfter. Man kan icke hår taga någon urfåckt af 
Poeters Anachronifmer ; ty de åga i dickten et (likt 
f je l f svå ld .  Dår före  f inner  man  icke ,  fager  LEMOY-
NE, at någon procefiar emot VIRGILIUS, för det 
han giftade iENEAS med DÏDO. Men i bilder fom 
fåttas för ögonen, och (kola hafva en TanTårdig be
tydning, går det icke an. Det blir ånnu galnare, 
når en och Tamma k ropp föreftålles pâ et Tätt, Tom ic* 
ke kommer öfVerens med tiden. Till exempel, at be
teckna huru en CammarHerre var tillftådes når Ko
nungen ftod up och når han lade fig, tog han till De
vife En Stjema rnidt emellan Solen upgående på ena 
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•fidan och nedgående på den andra, med öfverfkritt: 
CUM SURGiT ET ÜCCIDIT ADSUM. Hvilken 
figur LE MOYNE fâfem ofann förkaftar, ehuru or
den låta vål och ricktigt, 

4 Reg. Figuren bor ej kunna dragas i ftridig me
ning emot den man pâfyfear ; icke hetJer g ifva 
anledning till ilvi'Jig nttydning. 

I Devifer af enfkylta Claflen hafve vi hört, hu
ru bilder af djur, fom icke aro bekante af an dra, än 
onda egenfkaper, icke kunna brukas. Ty antingen 
åro de vanhederlige och ftridande emot det fom pfi-
fyftas, eller åtminftone gifva de anledning till ilvillig 
uttydning. Ormens 'figur kan efter BOUH OURS me-
ning tå las, emedan den ifrån åldfta Egyptierna s tide r 
varit antagen och ännu ibland andra folkflag kännes 
fåfom en bild a f förficktighel ; hvilken betydning åf-
ven af Skriften i en liknelfe beftyrkes : hvarföre man 
icke må undra fig öfver, at denne figuren i Sinnebil
der blir fynlig. Men det händer desutan, at bilder , 
fom icke hafva något ondt, icke juft heller något ge
ment och nedrigt, kunna åndå gifva anledning till e-
lak uttydning når de icke med varfamhet väljas. T ill 
txempel Hercules i vaggan, med öfverfkritt : HINC 
LABOR ET VIRTUS, hvaraf man tyckes fn ararc 
kunna draga någon ofördelacktig, ån någon god t ill-
låinpning för en perfon. Utom det at fvårt vi ll va
ra, at (kilja en Hercules ifrån andra barn i vaggan. 
En Qvinna, fem mördar fig fjelf med en dolk , och 
till ôfverflmft : FAMAM SERVARE MEMENTO, 
tyckes aldrig kunna hafva någon god betydning. B ou-
HOURS gillar en Devife för Printfen i Frankrike, få

fom 
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foui till alla delar richtig, Månen, mc<î ô fverfkrift; 
CRESCIT UT ASPICITUR; men tillämpningen af 
inbördes affeende emellan Printfen och Konungen, 
hjclpcr intet > at ju Devifen är imderkaftad ilvillig 
uttydning. THESAUF.O berättar huru en ville be
teckna , dçt han vore Ijka bögd at välja Landtba-
lefnaden eller at blifva Pr.ift, och föreftälde En O.x* 
emellan er Altave och en Plog, med ôfverfkrift: AD 
UTRUMQUE PARATUS. Hvilket THESAURO 
frucktar före hafva famma mening, fom om han fagt; 
Jag år et Nöt. Samme Auöor vill icke heller tåla 
de bilder, fom vål åro i fig fjelfva vackra och adla, 
men hafva fula namn, eller fådane namn, fom kun
na gifva anledning till elak tillämpning. 

Hvad fkall man fåga om fafliga och förfkråck-
liga bilder af onda andar, fpôken, furier och dy
likt , hvaraf Spaniorerna i fynnerhet lig i Devifer be-
tjena? Ehuru vare M.iftare tyckas tala dem, få tror 
jag ända man med fåkerhet kan fåga, at af fådana 
bilder aldrig kan blifva någon god tillämpning, och 
at de fördenfluill med /kål ma förkaftas ur Devifer. 
Hela verlden innefattar få vackra faker, at vi icke 
för nöd (kull behöfve gripa till flika ftyggelfer, Det 
Sr en annan fak med förskräckliga Devifer, fom vid 
vilfa tillfallen kunna fördragas, när perfonen fom 
bär en fådan, år förfölgd, eller i förtret och för-
tvifian, och få vidare, D.lr ku nna faflige bilder af 
annat flag finna rum, till ex. ' Et Medufa hufvnd, En 
Drake, En Hydra, och andre dylike, fota med för
nuftig urfkil living böra utväljas. 

Det fom vid denna reglan om onda och Ikadli-
ga djurs bilder fagt år, har egentligen fit affeende pa 

Devi-
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Devïfer af enfkylta Claffen, ty i den allmanna för
håller fig faken annorledes, Dår kunna åfven bildet 
af fådana djur antagas, till at utmärka onda menni-
(kors vanart, och i få måtto af det onda hämtas 1111-
dervifning och påminnelfe till det Ibm godf är. 

f. Reg. Figuren bôr hafoa en verklig kropp , fem 

gifves i naturen eller konßen. 

Så a ntager Devifen alt hvad fom kommer för vå» 
ra ögon i verlden. Sjelfva himlen" lånar hit fina ly-
fande bilder. Naturen ineddelar kroppar ur alla tre 
des rikem Konften framftålkr fina verk och fina In
strumenter, om hvilka BOUHOURS fig yttrar: „At 
Snfkônt defle flags ting icke äro naturlige, st taga" 
detta ordet i fin egentliga bemårkelfe, få hafva de" 
likväl våfendtliga och fannf årdiga egcnfkaper, fom" 
kunna tjena till grund för liknelfer och jåinförelfer." 

Men Devifen går ännu längre, och antager nå
got fom icke år verkligt, utan blifvit fådant genom 
Dickten eller en allmänt antagen mening. Till ex
empel Sirener, Satyrer, O men med ljungeld, f bee
ilt x , S:tlam andra, och dylika. Hvadan kommer, at 
ockfå en hop dicktade vidunder finna rum i Devifer, 
Till exempel de fom tagas af Conftellationer eller be» 
fvnnerligen af Djur-kretfen. BOUHOURS anförer, 
at når Konung L XJD Vi C XIII. tucktat de uprori-
lka, bief en Devife gjord, fom fôreft.ilde Solen emel
lan Skorpion och Lejonet , med ôfverfkrift : NEC 
MONSTRA MORANTUR. Men jag kan icke fin
na igen ricktiga tillämpningen af denna Devifen. Ty 
om Hugqnotterna voro tno-ißra fom icke hindrade 

framgång, få äro Skorpion och Lejonet 
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pâ himlen icke någre monftra i affecikte p.'i Solen, 
fcke heller kunna de efter Skaparens ordning göra 
något hinder i Solens gäng, 

Vi hafve fornt hört orfakerna, hvarföre men-
nifkans kropps bild icke kan antagas i Devifer, fom 
hafva ferfkildt affeende pâ viffa perfoner, men at 
den kan tålas i Devifer fom fyfta pâ vilfa verk Och 
håndelfer : med hvilka fednare Afven Devifer af all
männa Claffen åro af lika belkaffenhet. De antaga 
menni(ko-bilder, fom kunna meddela någon liknel-
fe till undervifning för mennifko - flåcktet i gemen. 
Till exempel N. 46 och N. 47 i Samlingen , där 
bilden har en ricktig liknelfe at lämpas pâ andra men-
ni (kor. Åfvenfå har jag till exempel velat förföka 
at uptånka, huru man af de bekanta EpiÄeti finn-
rika ord : Suß i ne o " abftine, fkulle kunna formera 
çn Devife, och har för det förra ordet föreftållt 
En Mennifka, fom bår en tu ng börda, med öfver-
fkrift: SÙSTINE; och för det andra, En Menni/ka 
fom vill fatta en Ros, fom Jitter långt in i en tag• 
gig Tårnbufke, med öfverfkrift : ABSTINE. I hvil
ka bägge bilder en liknelfe gifves för tillämpning 
till mennifko - flåcktet i gemen. Däremot nifr men
nifko-bilden icke år den hufvudfakliga delen fom 
utgör liknelfen, fä förkaftas den aldeles ur Devifer. 
Till exempel, någon har velat med figuren af Eld-
fal och F/inta beteckna, huru fnillets kraft framvi» 
far fig genom a rbete, och af deffa verktyg fatt et i 
hvardera handen pâ en mennifko - bild. Härigenom 
förvillas âfkâdarens upmårkfamhet, då han icke ge-
naft kan fôrftâ, antingen han fkal hålla fig till af-
feende emellan mennifkan och verktygen, eller till 
affeende emellan bäg ge verktygen, fom likväl hår åro 

hilf-
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tuifvudbilderne, fom (kola utgöra meningen af De-
vifen. Jag har fedt en annan vilja undvika denna 
olägenheten på det fâttet, at han fatt Eldftålet up-
ratt pä ända pä marken, och Flintan dåröfver fvåf-
vande i luften : hvilket äter ftôter emot all fanning 
och fannings - likhet. Till at afhjeipa fådana o-
formligheter, har man upfunnk, och nu mera ge
nom allmänt ftadgadt bruk antagit, at föreftålla Ett 
Mennifl:r>. hand ur fkyn, hvilken figur icke kan för
villa åfkådaren, få vida den allenaft anfes fåfom 
lijelpe - medel at föreftålla bilder, fom icke hafva 
något ftpd af fig fjelfva. En fådan Hand vifar fig 
altid ur en fky, till at därmed undvika obehaglig
heten af ftympade bilder, fom vi fedan få omtala. 
BOUHOURS fynes val med lk.il påftå, at affeeadet 
«mellan en mennilko-bild och en menniflta icke 
kan vara rnetaphorifkt, aldenftund Metaphorans na
tur år, at leda förftåndet ifrån en främmande bild 
in på en egentlig; där likvål två mennifkor åro af 
enahanda art och egenlkaper. Men af de exempel, 
fom hår åro anförde, tyckes kunna flutas, at den
na ftrångheten icke må få noga acktas, når eljeft en 
ricktig liknelfe gifves emellan den fom af bildar, 
och den foin (kall af bildas. Samme Auöor vill f jelf 
förkafta en i detta fallet felacktig Devife, fom biet 
gjord för Konung PHILIP II, då Kejfar CARL V. 
affagt fig Riks-ftyrelfen. DSr fôreftâldes Hercules 
fom har up himlen, med ofverfkrift : UT QUIE. 

SCAT ATLAS. Men jag tycker det vore fkada, 
om denna förträffliga Devifen (kulle icke dåga. Jag 

ville faft hellre upoffra en annan ur Devifes Choi-

ßes, dår En Menni/ka fôreftâllci, fom omfattar et 

moln, 
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«n/s, med ôfverfkrift : NIHIL FICTA IUVA-
BUNT ; få framt man icke med mennilko - bilden 
ville förftå upftnnaren , och taga meningen af ôfvcr-
Ikriften om fjelfva Devifen. 

Mâftare i Konften fôrkafta med (kål alla ftym-
pade mennilko - lemmar ur Devifen. De äro ohygg. 
lige at fe pâ, och ku nna icke upvåcka några angenä
ma tankar. Jag vifte intet livar jag (kulle gör a af 6-
gonen, när jag hos en Italienare fick fe Et par men* 
ni(h> ben afhttggne et godt fiycke afvan får knäna: 
hos en Franfos Et Öra, eiler En Tunga fvåjVande 
emellan himmel och jord: hos en Spanior En af bug-
gen Hand, eller ännu värre , En af huggen Hand 
med et öga uti, likaledes fvå f-Jande i lu ften ; men 
dä blef jag förfkräckt, när jag hos DE BÖRIA fick 
fe En håg med Hjertan under en Qvarnfien liggan~ 
de på marke n : och ehuru den Theologifka éfver-
(kriften CONTRITA PLACEBUNT, (kulle hjelpa 
mina tankar, kunde jag ändå intet bota min affky 
för denna otäcka och t illika orimliga Devifen. Ty* 
fkarne leka mycket med Hjertan fom de rifvit ur 
kroppen. Ibland lägga de hjertat på elden at ftekas 
pä et Altare; ibland är Hjertat et Vefuvius och k aftar 
eldflammor; än (lär det (lilla på marken, ån flyget 
det i luften med vingar : rätt fom jag fer tvä h jertan 
ihopbundna med en kedja, få får jag fe et annat helt 
allena högt up på en Pelare. Augsburgfke Samlaren 
af Devifes Choifies, har oändliga många fådana galen-
fkaper ; men intet har roat mig, utom en Devife, 
där Cupido kommer ut genom dåren nr et Hjerta 
med båge och pilar, och (kjuter åt et annat Hjerta, 
med ôfverlkrift : TE T ANGEHE VOLO. Hvilken 

Devi-
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Devife tillika juft dä ri år felacktig, at den icke annat 
kan ån upvåcka (krattlöje. Men någon undantagning 
torde likväl finna rum 1 anfeende till figuren af Et 
Hjerta i en Sinnebild, fom icke år Devife eller Em
blem. Våra ögon åro få vane vid, at fe Hjertats 
bild allena för fig fjelf, at den vål kan tålas når den 
vifar fig i et (kick fom icke ftôter fynen. Så hafve 
vi et artigt exempel i en Svenfk Jetton af då varande 
Hennes Kongl. Höghet Cron-Prinfefi'an, vid et tilfal
le år 1745, dår Et Hjerta fyiies omgifvit af en La
gerkrauts, med ofverfkrift : ALDELES SVENSKT. 
Men alle andre ftympningar, eller utrifningar af men-
nifko-kroppens lemmar förblifva banlyfte ur Devifen. 
Dårföre har inan vid Handens b ruk, fom vi nyfs om-
talte, betåckt henne med en Sky, hvarmed hon fan-
ningslikt (kulle anfes fåibm f.iftad vid fin kropp : 
och för den famma orfaken (kull, har åfven efter et 
allmänt gilladt bruk blifvit antagit, at fôreft.illa Vä
der genom En blâfande Mun likaledes fig vifandc 
ur Skyn. 

Vi hörde nyfs f örut, huru Dickten meddelar ar
tiga figurer åt Devifen, hvilke efter en allm;(nt anta
gen och genom bruket ftadgad mening anfes fåfom 
verklige och fannfårdige kroppar. För den orfaken 
kunna åfven Hedningarnes Gudar och Gudinnor finna 
rum i Devifer, åfven i dem af enfkylta Claflen, fom 
hafva affeende på vi(Ta ferfkildta perfoner, dår vi 
fagt mennilko - bilden vara utefliiten. De förre åro 
dår främmande bilder, fom bibringa en metaphoriik 
likhet, fom icke finnes emellan en mennifka och en 
annan menni(ka eller vifs ferfkildt perfon. Af dem 
tagas höga och adla egenfkaper, foin pafifa (ig fo r fto-

D ra 
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ra perforier. Jupiters mackt och öfvervälde i Olym
pen liknar fullkomligen en ftor Konungs eller Kejfa-
res välde öfver andra fniårre Regenter. Mars af-
bildar en Hjelte: Minerva en vis och lärd Regentin-
na : En Hercules föreftåller kraft och ftyrka under Re
gerings - bördan, fom vi fäge i Konung Philip II. 
Devife. Men här år lika nödigt, fom i andra Vit
terhets ftycken, at inan i föreftallningen icke går ut
om den bekanta Fabel-Syftemen, hvarom pä annat 
ft.ille är påmint '*). Åfven fom at man icke dr aget 
liknelfen utom Comparationis tertium, fom vi hörde 
om bilder i gemen : eller tager figuren af fädana hed-
ni(ka Gudomligheter, fom icke äro bekante för an
dre ån onda och nedriga egenlkaper. På famma fätt 
tjena till exempel bilden af Rättrådigheten, eller [,yc-
katis bild, till liknelfe i en Devife, och ingen katt 
dåraf förvillas; ty hvilken qvinna fer man med til l
bundna ögon, fom Rättrådigheten, eller på et Klot 
flående, fom Lyckan ! Hvem år aldrig få litet hemma 
i Devife - konften, fom mifstager fig på bilden af En 
Man med en flor kruka vid fidan, dar vatn utrin
ner , till at beteckna en ftor Ström ; eller af En Qvin
na med en mindre kruka , till at betyda en liten 
Ström? Sådane liknelfer tålas icke allenaft, utan de 
behaga åfven i Poefien : hvarföre icke i Devifen ? I 
afleende på detta fker åfven at de Hednilke Gudom
ligheters te kn eller vapn åro lämplige i Devifer, få-
fom Jupiters L jungande Om. Mercurii Staf, Apollos 
Harpa och dylikt m era ; dä de betracktas antingen ef
ter fit våfende och egenfka per, fom de hafva i Fabel-
Syftemen , eller i det affeende, fom Målare och Bildt-
huggare plåga dem föreftålla och allmänt bekant år. 

Och 
*) Samtal om Tankar i V itterh, Arb. 
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Och hvaraf exempel fes under N. 75. 88- och 113. i 
vår Samling. Med Tyfkarnes fmå Änglar eller Ge
nier år annan beskaffenhet : De kunn a aldrig meddela 
någon metaphorifk föreftällning, utan fattas i Devifer 
för ro (kull, eller när upfinnaren icke fôrftâr betje-
na fig af hjelpe-medlet af Handen ur Skyn, för bil
der fom icke hafva ftöd af fig fjelfva. Det ar en an
nan fak, når aäion, fom (kall föreftållas, tillkom
mer rattart E t Barn, fâ at ën fullvuxen mennifkas 
bild icke kan anvåndas, och Handen ur Skyn icke hel
ler år därtill lämplig : då vifar figuren et Barn, men 
icke någon liten Ängel eller Genius. Se exempel i 
Samlingen N. III. 

LE MOYNE uptager den frågan, om förftånds 
egenfkaper eller finnes paflioner, kunna tillägnas o-
Ikålige eller l if lôfe bilder i  en Devife? THE SAURO 
har förut jakat t i l l  den frågan, fom åfv en LE MOY-
NE och BouHOURS bifalla. De påminna at fådane 
egenfkaper böra vara allmänt bekante och e rkände; 
till exempel, Trohet hos Hunden, Tapperbet hos Le
jonet, Tigrens grymhet: åfvenfå liknelfe-vis Liljans 
kyfkhet, Flodens raferi, Palmtrådets kårlek, och få 
vidare. Men tradition eller en allmänt antagen me
ning går innu längre, och har fådan myndighet, at 
man åfven i Devifer på god tro antager figurer af 
djur och plantor under titlar och egenfkaper, fom 
de icke hafva annorlunda ån på traditions credit. Til 
exempel, Svanen Jjunger dåds •fången, Delphin hår ' 
gerna Mufik, Sol-Rofen vänder Jig efter Solen, På-
foglen fkåmmes for fina fötter, Demanten brißer ic
ke under hammaren, och dylikt mera. Hår, fager" 
LE MOYNE, (kulle fanningen icke vara få vålkom-

D 2 men 
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„men fom ofanningen ; . och Devifens lagar vilja âfven 
„fom Poefiens, at man i (lika fall f ätter â fida Hifto. 
„rien for till at fôlja Fabien. 

6. /feg". Figuren bår vara proportionerad efter 

rummet, fom den fkaU in taga. 

Det är, Devifen kan icke antaga någon bild, 
fom Sr a ntingen för ftor, fa at den icke kan utfåttas, 
eller för liten, få at den icke kan fynas. Till det 
förra hörer en, fom jag i någon Samling fedt nämnas, 
och föreftaller Et Landtgods med åker, ang, Djur
gård, Fijke - Dam, Trägård & c. med öfverflirift : 
DEUS NOBIS H /EC OTIA FECIT. Det
ta ftridcr emot enkelheten a f en Devife, fom vi fe-
dan fä omtala. Men det blir desutan f värt, om ic
ke omöjligt, at iilrymma fä mycket i et få litet 
fält: och blir dårfore fnarare ämne för et S kilderi, 
där defle orden bättre paffa fig fåfom en Infcription, 
an de äro lämplige till öfverflirift i en Devife. Af 
lika befkaffenhet år PLCLNELL.LS Stad utan murar, 
med öfverfkrift: ADAPERTA RAPINIS. Men här 
år öfverlkriften i vifat affeende lämplig för Devifen, 
men i annat affeende oricktig. Ty det är fallkt at 
alla Ståder, fom icke äro omgifne med murar, åro 
épne för röfverier: åtminftone vilje vi i Stockholm 
icke kännas vid den fanningen. En fådan Stad kan 
hafva Fällningar i negden, fom tillråckligen förfvara 
honom för alla våldfamma anfall. Devifens få lt år 
icke gjordt, till at inrymma få många bilder; hvil-
ket THESAURO i fynnerhet yrkar, då ha n påminner 
ofs om Skölden, fäfom Devifers råtta fädernesland, 
därifrån de leda fit urfprung, hvars rymd icke fan-
ningslikt kan innefatta få många faker. 

Man 
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Man faller äter i en tvårt häremot ftridande fel-
acktighet, nar man föreftåller en fä liten bild, at 
den icke lätt kan {ynas. Till exempel Spartanen» 
Fluga pä Skölden, fom ha n mera qvickt ån fant en-
lkyllade med det, at han ville gå fienden fa når, at 
Flugan vâl flkulle fynas. I Devifes Ch oifies (kulle jag 
fa fe En Sparf på mavkm, eller En Nåcktevgal i et 
tråd, men jag har omöjligen kunnat fe någondera: 
hvilket år et märkligt fel i bilden, når åfkådaren k an 
bruka ögonen. Det år en annan fak, när fådane 
fina bilder fattas i en hop, till exempel En Bifvärtn, 
En hop fm ä Fog/ar, En Myrßack , och dylikt: dä 
tagas d e tillfammans i ögnafikte, och utgö ra likfom 
något enkelt helt till at formera figuren i Devifen. 

7. Reg. Bor icke hafva något, fom i intet af 
feende kan liknas vid något annat, och hvar-

af ej kan blifva cn metaphor a. 

Denna Reglan utfluter u r Devifer alla Italienar
nes Bilder af Alexandrar och Cefar er. Ty utan bi
fogad fö rklaring, år icke gör ligt at fkilja få dane bil
der ifrån andra, fom åfvanfö re Cap. II. §, 5. fagt år. 
Och desutan blir ingen metaphora ifrån någon fer-
fkildt perfons afbild till en annan mennifka. För 
den orfaken fkull förfvinna ock a lla Tyfka ålfkares 
och ålfkarinnors portraiter ur Devifen: och göra icke 
fin kårliga tjenft ann orlunda ån på broft och a rmar, 
eller på våggen i målning. BOUHOURS tillägger o r
faken , at Portraiter föreftålla aliénait utvårtes fkep-
naden och ut feendet, men af bilder i Devifen fordrar 
man några invärtes egenlkaper, och någon naturlig 
art, hvarigenom de kunna förliknas vid mennifkor-
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na. Jag vet cl à icke hvarföre BOUHOURS fâ juft ve
lat  hafva  Cef  ar  s  af  bi ld- ,  e l le r  någon  annans ,  e l l e r  LE 
MOYNE En Hercules, till at formera Devifen N. 28. 
i vår Samling. 

I detta affeende bor man likaledes med var-
famhet välja andra bilder, af hvilka ingen metapho-
ra eller liknelfe kan hämtas, Till exempel, En 
? tog-bil, med öfverlkrift: SPLENDESCIT IN U-
SU. At Plog-bilen igenom nötning blir mera Iki-
nande, gör ingen ting till des förbättring, eller till 
uphöjande af des varde; fäledes kan däraf icke ta
gas någon ti llämpning till en perfon, fom genom ar
bete gör fig fullkomligare. Utom detta kan jag för 
min del icke upfnma någon ricktig tillämpning af 
Plog-bilens (kinande. Äfvenfä hos PICINELLI, En 
Tiger, med öfverfkrift : A MACULIS DECOR: 
där jag inåfte bekänna min oförmögenhet at utgrun
da, hvari Tigrens fläckar kunna göra någon vacker 
metaphori fk  före f tä l ln ing .  Om Mufcher  i  PICINEL-
Lis tid varit bruklige, och han hade velat lämpa 
denna Devifen in pä Italienlka Qvinnfolken, fä ha
de väl Devifen kanfke blifvit ricktig: men hos ofs 
vore alt för oförfkåmt, at likna vara fromma Mu* 
fcherade Fruntimmer vid Tigrar. 

J. Reg. Figuren bor vara vacker och. behaglig at 
fe på, 

I ftora ämnen bör den hafva något högt och 
adelt ; till exempel, Solen för Ôfverhets perfoner, 
Lejon, Örnar, och dylike bilder, fom i fitt (läckte 
hafva något Kungligt med fig. Vill man göra en 
jämförelfe, hvem är fom kan fördraga, at fâdant 

iker 
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fker vid något, fom icke Sr vackert ? Åfven fom 
5dla och vackra tankar behaga de flora och förnä
ma i tal om dem ; fâ hafva de icke mindre ratt at 
fordra vackra bilder i Devifer, där de afmålas på 
et lifligare fått. Med otjenliga och ftygga figurer 
kan man fnarare förnedra ån nphöja dem , och dem 
fnarare förtreta än berömma. BOUHOURS påmin
ner, at kroppar i rörelfe gifva mera liflighet och 
behag, än kroppar i hvila: hvilket kommer dåraf, 
at alt fom är i rörelfe tyckes likfom niera upmun-
tra och förlufta fynen. SA är det till exempel en 
dråplig och till alla delar fullkomlig Devife , fom 
gjordes för Franfke ofver - Tygmäftaren af Artille
riet, Duc DE SULLY, fôreftâllande Jupiters Örn 
wed Ljungelden, och till öfverlkrift : QUO IUSSA 
IOVIS. Jag kan intet  begrip a huru BOUHOURS 
icke kunde gilla denna Devifen, fom har fä noga 
ôfverensftâmmelfe både med dickten och med fan-
ningen. Ty Jovis i öfverfkriften har affeende, på 
Örnen, efter figuren ; men efter Devifens mening på 
Hertigen, fom (kulle utföra fin Jupiters, det år,fin 
Konungs befallningar. Däremot tyckes Örnens vac
kra bild yara nog förnedrad i  en Devife h os ME-
NESTRIER, där han föreftålles öfver et As, med 
öfverlkrift: UBICUNQUE CADAVER FUERIT 
STATIM ADEST. Upfinnaren hade icke behöft 
befvära fig med en få läng rad, till at göra Devi
fen ftyggare. 

I gemen tala icke Devifer något, fom icke år 
vackert. Så utinönftras alla handtvärks - Inftrumen-
ter, fom åro gemene och fölige, och kunna icke bi
bringa några vackra tankar. Men befynnerligen al t 

D 4 annat 
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foin år ftyggt och ohyggligt at fe pâ. Mundus Syr»' 
loliats och Devifes Choißes åro fulle med Svin, med 
â tf l t i l l iga  ö fver fkr i f ter .  Ib land  anna t  har  MASE-
NIUS uptånkt, Et Half am - tråd, font et Svin luck-
tar pâ, med öfverfkrift: NON CUIVIS SPIRO, 
hvilket PiCÏNELI.T uttyder pâ Jungfru Maria, fom 
hos  denna  Abbo tcn ,  â fven  fo m hos  M unken  MEN E« 
STRIER, år illa utfått f ör h varjehanda orimliga lik-
nelfer. Hos en annan har jag icke utan vamjelfe 
fatt (kåda En Sterquilininm, med öfverikrift : DIS-
SIPATA PROSUNT, hvari meningens vackerhet 
icke kan hjelpa at ju bilden år ganfka otäck. Men 
PICINELLI  tycker  om f l ik t ,  och  uphö jer  C HRY SO-
STOMI andåcktiga utlåtelfe öfver Jobs otacka lager, 
dår han ådrog fig fin ohyggliga fjukdom, IUud ßer* 
quilinium, fager han, quavis Recall fella f lendtdtus. 
Fader BOUHOURS lårer ofs, hvad .omdöme må fål
las öfver fädana tankar i Vitterhets ftycken *). 

9. Reg. Figuren bör vara af bekanta ting, och 

af fädana fom lattelrgen fynas och färßäs. 

Således böra icke ofs obekan te bilder hämtas i-
från andra fidan om limen , ur Refe - befkrifningar 
eller Orangerier, fom icke kännas af andra An dem, 
fom med flit lagt fig på fådan kunfkap. Hvar och 
en bör veta hvad det år han fer, åfven fom i all 
flags målning ingen år nögd, om icke bilderna få 
fnart löpa in i ens begrep fom i ögonen. Det blir 
ftraxt et förtretligt befvår, når man fkall nödgas 
fråga, hvad det år man fer för ögonen. Det år ic
ke d armed 110g , utan de bekante bilders egenfka-

per, 
*~) £« Manière di him penfn tele. Dial, II. p. m, it}. 
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per, fom i Devifen påfyftas, böra åfven vara ofs 
bekante, antingen efter naturen, eller efter en all-
månt antagen mening. Annars blir däraf något phan-
taftifkt, fom har fin grund i npfinnarens hjerna, 
och af ingen annan kan begripas. Till exempel 
BARGAGLI ville vifa huru en Regents efterdöme 
värkar pâ des folk, och föreftäller En Get, fom bi
ter af orten Eryngiurn, och blir gtnaß icke aUenaß 
ßelf ßiUa (fående orôvlig, utan går tillika, at alle 
andre Getter i nejden jiå jliHa och komma icke HY 

fläcken ; hvilket (kulle utmnrkas med öfverfkriften : 
EDENTEM SISTIT ET ASSECLAS. Jag tror om 
någon hade det-nöjet, at veta denna befynnerliga e-
genikapen af örten, torde han ändå icke hafva nö
je af denna Devifen, fom år i fa mänga andra fall 
fetacktia;. MENESTRIER har En Gam, med öfver-
(krift : GENITUS ABSQUE MATRE. Hvilket är 
ännu mera obekant, och aldeles falfkt om alla lef-
vande Creatur. Mera fanningslikt torde ibland få-
dana ogifta Fäder någon gifvas, fom igenkänner nå
got lefvande Genitum absque patre.  Hos PICINEL-
Ll fer man Et Lejmi fom äter up en Apa, med öf-
verfkrift ; AD MEDELAM, hvilket màfte bero pä 
hârtills obekanta Chemifka rön. 

Men ehuru bilderna och deras egenfkaper bö
ra vara bekanta, fordrar likväl Devifen något nytt, 
foin upvâçker nöje och en (lags f örundran; fom (kil-
jer honom ifrån hvad eljeft allmänt kommer för ö-
gonen. Icke få oinfkrånkt, fom THESAURO vill 
hafva det, ty hvar fås altid nytt under Solen, och 
huru kunde fjelfva Solen med alt vackert i verlden 
da brukas i en Devife ? LE MOYNE lindrar och 

D 5 utty-
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uttyder detta genom en nyhet, fom beft.'r i inven
tion eller i tillämpningen af figuren. Igenom den-
na (lags nyheten blir en gammal och vanlig bild 
likfom uplifvad och vinner mera behag *). Men 
däri beftâr konften fager BOUHOURS , at uptåcka 
denna nyheten ; hvartil fordras granr.lagenhet i Snil
le och et fint omdöme. Han tager till exempel So
lens bi ld, fom Ar den måft bekanta af alla, öfver 
hvilken man fatt de Spanfka orden: MA VIRTUD 
QUE LUZ. Man behöfver allenaft ögonen, få-
ger han, till at fe det Solen lyfer mer ån andra 
ftjcrnor; och man behöfver icke heller mycket fér-
ftånd till at finna, at hon matte åga mycken kraft : 
men där vill mera vett och fnilles finhet till, at 
märka , det denna vackra ftjernan, ehuru lyfande 
hon är, har likväl mera kraft ån ljus : af hvilken 
fanning blir en oförlikneligen vacker tillämpning i 
Devifen. Ännu et exempel af famma Auctor. Ett 
Svamp tyckes icke hafva anfeende at kunna bibrin
ga någon tanke till herörn. Man måfte då hafva 
en (karpfynthet, fom icke brås på h var man, at dår-
äf betjena fig till at uttrycka mogenhet i förftånd 
hos en förnam Herre, fom i fina unga år blef af 
Kon. LUDVIC XII. uphögd till det högfta och vig-
tigafte ämbete, at vara Vice-Kqnung i Mejland : 
för hvilken famma bild i en Devife blef brukad, 
med öfverfkrift : NASCÈNDO MATURUS. Häri 
beftår det fom Fran (ke Auetorerna kalla le merveil
leux i en Devife, och i THESAUROS Latinfka öf-
•erfåttning kallas admirabile. 

Vi 

*) Se Samtal om Tankar i Vitttrh, Art. 
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Vi fade at bilden bör med lätthet kunna fe» 
och (kiljas ifrån andra. För denna orfaken blir 
Lysnia/ken och andre dy like InfeSier otjenlige figu
rer i en Devife. Si/kesi»a/kens figur, fom vi i nåfta 
Capitel vid förfta Reglan få omtala, blir äfven i 
detta affeende felacktig. Och hvad (kall man fäga 
om andra flika figurer, fom näpligen kunna märkas 
och urlkiljas, h varmed de Franlke Audtorer prun
ka i fina Samlingar? En Aurora-, med öfverfkrift: 
ELIMINAT ET ILLUMINAT, En Måne ôfvçr 
Ebb och flod, SEDATQUE CIETQUE. Humori-
fternas Rean - moln, fom ihopdrages ur vatnet, med 
öfverlkrift: REDIT AGMINE DULCI. LE MOY-
NES Devife af Solen fuw npdragtr Diviba ur haf-
vet: COLLIGIT UT SPARGAT. UtiLEMdYNES 
bok fer afftickningen fä ut, at dimban, fom fkulle 
fynas upftiga i finâ fina partiklar, liknar mera en i 
flora hvirflar upftigande rök, Likafå är det befkaf-
fadt med Dagg, Sno., Gu ld-och Silfver.ftycken elle)4  

andre Metaller i Dågelen, fom af ingen kunna fes 
och urlkiljas. Âfven fom icke heller TARDISSI-
ME VELOX kan Ikilja Satnrni figur ifrån andra 
Planeters. Man kan fäga at defle och dylika Devi-
fer är o af det flaget fom förnöja öronen, men ic
ke ögonen. De äro likväl behaglige och kunna tje-
na i umgänge och famtal, där de göra famma gagn, 
fom andre vackre tankar i Vitterhets ftycken. Jag 
tycker at till detta flaget äfven kan föras, En Hand> 
med öfverfkrift : DISPARITATE PULCHRIOR, 
allenaft hon icke blir fynlig f ör ögonen, eller at nå
got ord nämnes o m Handens ftympning eller afhugg-
ning. BOUHOURS förflag till Devife för Svejtzer-

fka 
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fka Republiquen : Et yrt och modigt Sto, at an bet-
fel och tyçel, med ôfverfkrift : DOMINUM GENE
ROSA RECUSAT, låter väl för öronen, men lär 
blifva fvârt at ftålla för ögonen. 

Allehanda Tråds och Orters figurer kunna ic
ke heller gerna, âtminftone icke utan ftor möda, 
lkiljas ifrån hvarandra. När man undantager Pal
mar , Granar, Olive-trad, Sohofor, Vin-rankor och 
dylike flere våxter, fom naturen genom lof, fruckt 
och blommor, likfom utmärkt ifrån andra, åro de 
öfrige i figuren fä hopblandade, at man låttligen ta 
ger det ena för det andra. Således bli r det fvârt, 
om icke omöjligt at i en Devife âtfkilja Oranie-
tråd i fr än Apletråd, Vin-Ruta ifrån Perfilja, och 
fä vidare. Men där en nödvändighet år pålagd, ko, 
fte hvad det kofta vill, at tid efter annan Devifer 
öfver något viflt ämne (kola upfinnas, ko mmer icke 
få noga om denna grannlagenheten icke kan acktas. 
Till exempel i de Franfka Jettoner, fom fkola är
ligen utgifvas öfver Kongl. S kattkammaren, öfver 
Tjenft-förf lljningen, och flera publika Inrättningar, 
har jag i detta fallet märkt ätfkilliga ofullko mlighe-
ter. Hvilket icke kan vara at undra pä, när up-
finnings - gäfvan mäfte jämt är ifrän Jr fyflelfätta fig 
öfver et och famma ämne ; hvaraf den pä flutet måt
te blifva uttömd och fakna förråd af lämpliga bilder. 

Reglan lyder åfven at figuren bör låttligen kun
na förftäs. PICINELLIS Korpungar i bo, fom affi
na foråldrar blifvit åfvergifne, men få likvål mat 
af de förbi flygande Korpar, med ôfverfkrift: NEC 
DERELICTIS DEFICIT ESCA, behöfver en hel 
Commentarius för at kunna begripas, Äfvenfå De-

vifeii 
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vifen hos famma Auflor, fom föreft.iller Konunga
riket Egypten-, m ed öfverfkrift: SINE NUBE FE-
RAX) lår icke kunna fôrftâs, få framt man ickc 
ofver hela Devifen (kulle fåtta till Infcription : 7)et
ta /kal vara Egypten. Till uplyfning hârôfver tor
de flere exempel vara öfverflödige. 

För öfrigt yrka vâre Mäftare d en frågan, huru
vida fâdane bilder må brukas» fom icke utan till-
hjelp af färgor kunna fôrftâs? Utom några fynner-
liga tiifållen i broderi och målning, blifva Devifer 
tnaft fynlige i gravering på Sköldar och Hjelmar, 
eller på Medaljer, Jettoner och Sigillcr ; i Bildt-
huggeri på ften och trå; i drifvit arbete af Gips 
eller Ler; i gjuteri af Mettaller, i Kopparftick och 
1 Ritningar. Nar man befinnar at fâdane fält rätt-
ligen icke kunna emottaga några fårgor till uplyf
ning af figuren, få följer naturligen, at de bilder, 
fom icke utan hjelp af fårgor kunna föreftällas, å-
ro icke heller tjenlige at få rum i Devifer. Devi
fen ar en vacker fak: han vill fynas i verlden, och 
utbreda all fin rikedom och prackt. Huru voro ic
ke des gråntfor trånge,om han allenaft för färgor-
nas (kull måfte ft "ingas inom kretfen af målning och 
brodering? Men LE MOYNE ber likväl om lâf för 
Hermelin, at få framkomma i fin hvithet, och för 
Rofen i fin högröda fägring på de fält, där naturen 
kan fådant medgifva. Ja men, det må f:i vara, 
och vi torde kunna lemna famma frihet åt andre 
bilder at behålla fin färg, allenaft de icke vifa fig 
på andra falt, ån där naturen fjelf utmärkt (kilna-
den af färgen emellan fältet och figuren. 

XO. Reg,, 
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io. Reg. figuren bor vara en och enkel. 

En väfendtlig egenfkap af Devifens råtthet och 
r i c k t ighe t  ;  ty  dä r  den  fa t t a s  b l i r  Dev i f en ,  e f t er  LE  
MOYNES utlâtelfe, lik de vanfkapliga kroppar, fom 
fkapas, om man fa far fåga , af en oordentlig yp
pighet eller en flags öfverflödande ymnighet i natu
ren, och kallas mifsfofter. Med denna enheten och 
enkelheten förftås , at inan i en Devife undflyr at 
bruka flera bilder af âtfkillig art, fom hafva intet 
fammanhang eller öfverensft.immelfe, göra ingen ting 
till faken, utan likna öfverflödiga Epifoder i Dra
matiska ftycken. Devifen k an med fk.il påftå denna 
grannlagenheten , når man fer huru Poë'ïen, fom el-
jeft âr là fjelfsvåldig, törs icke taga fig någon fri
het emot d enna reglan. Hon tal icke mer fm et 
hufvud-àmne eller en Action i hvar Poem. Åfven-
få Målningen och Architekturen, fom hafva enheten 
ov'h enkelheten till fin fôrnâjnfta våfendtlighet i de-
leiner och planer. Där detta icke acktas blir et 
chaos eller mi(kma(k för ögonen, fom lyfer måft i 
Nürnberg?,r*-bodar, elicr tjenar till prydnad pä Al-
manachor och Brudfkrifter. 

Härmed fôrftàs icke, at Devifen nödvändigt bör 
beftå af en enda figur, ty då fkulle icke mange full
komlige Devifer kunna göras i verlden , eftef fora 
fâdane enkle kroppar i naturen äro fållfynte, af 
hvilka allena man kan hämta någon metaphorifk 
foreftållning. H r förftås, at om flere bilder gif-
vas i Devifen, böra de fyfta till et och famma än
damål, och vara hvarandra till hjelp at Devifen må 
kunna rått förftås ; eller rättare at fåga, bör i De
vifen icke vara mer ån en hufvud-figur, hvaraf de 

andre 
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»ndre bero. I fa mätta fkadar antalet ingen ting, 
når flere figurer utgöra likfom en kropp|, fom be-
ftår af åtfkilliga delar ; fa fom En klippa i hafvet 
utfått får vader > regn ech vågor : Järnet pä Srne-
dje-ßädet, med hammare och tå ng. Men de böra 
hänga tillhopa i et naturligt fammanhang eller få-
dant fom konften dem gifvit, och bero af hvaran-
dra pä fa mma fått, fom värkan af orfaken,det fom 
lider, af det fom agerar; det tillfälliga af det huf-
vudfakliga, och fa vidare. Den fkulle då vara myc
ket oförftåndig, fom i Devifen Ikulle förvillas och 
taga den ena figuren för den andra. Till exempel 
N. 3. i var Samling, där man icke kan föreftålla 
fig, at någon klok (kulle taga meningen om Haf-
Kräftan i ftâllet för 0111 O ftraneller i N. 56 t a
ga Stenen i ftâllet för Penningen fom (kall proberas. 
På lika fått fâger LE MOYNE, at han tror ingen 
fkulle förkafta en Devife , där Månen föreftålles /-
blund en myckenhet St jer nar, med öfverlkrif t : PRO
STAT TOT MILLIP.US UNA. Men jag frucktar 
en aldrig få litet belâfen åfkådare f aller fnarare pâ 
den meningen, foin innehålles i Devifen N. IX i vår 
Samling, och at han, åtminftone i förfta åfickten , 
förkaftar ordet prceßat, når han tänker på andra 
Stjernors ftorlek och ljus i jämförelfe emot Månens. 

Vi vilje ånnu till närmare uplyfning på minna 
ofs några exempel. Hit hörer figuren af Et Landt-
gods eller En Stad, fom förut vid 6. Reglan blef 
nåmd. THESAURO anförer en Devife, fom i det
ta affeende år felacktig. Et Palmträd, af boan 
håg(la Jpets Pilar nedfalla pâ en Get, fom under 
/kuggan af trädet ßär och äter en flags hälfofam ört, 
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med öfverfkrift : HINC VULNUS SALUS ET 
UMBRA. Jag vet intet om denna Geten kommer 
ftort bättre fram, "in den fom vi nyfs fige ftå och 
åta Eryngium. Hon har âtminftone den förmon 
fram för den andra, at hon utan Càmratfkap af an
dra Getter får fpifa allena. En Devile, fom före-
ftâller Två Bien fpände får en Plog, fom de draga 
på en ädel Sten, med öfverfkrift: OMNE TULIT 
PUNCTUM , mätte vifleriigten likna et naturens 
inifsfofter. En annan : Jordklotet och dar inuti en 
Örn, men utan omkring tvä händer och tvä Ormar, 
fom omfatta Jordklotet, med öfverfkrift: EIDE ET 
CONSILIO. Upfinnaren har haft godt förtroende 
till Jordklotet, at kunna inrymma en hop bilder 5 
men har pä det fattet fnart kunnat återföra jorden 
till et chaos. DefTe äro ur Augsburgfka utvalda De-
vi fe - Samlingen. BOUHOURS har ock n;IÇ,ra exem
pel. Såfom vid et Riddare-fpel en Franfk Cavaljer 

tog Et Vapne-kors i en Sol, fom kaßar fina jiralar 
pä et Riddare-kors, och Ljungeld fom flår ned på 
en hop Manar, med öfverfkrift: HINC LUMEN 
HINC FULMINA. Denne har gripit till himmelens 
kroppar, för till at kunna formera et jordifkt mifk-
mafk, eller fom Franfoferna det kalla, Galimathias. 
Men Låfaren torde tröttna vid få många vanfkap* 
ligheter. Jag vill då aliénait till.igga e t exempel af 
famma Auâor. En v ifs Academies Ledamöter i Ita
lien hafva till Devife, Et Urvark med en Röß-fltn-
ta, och till öfverfkrift : SOPITOS SUSCITAT. 
Om denna Devifen år Far åt vårt Svenlka Sop i t os 
Jufcitat ignes, fom vi åfvanföre omtalt, få kan jag 
fåga, at et Svenfkt fnille vetat val nyttja en oform

lig 
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lig Italieiifk riidimateria, at dåraf göra en vacker 
kropp. Men vi ga åter till vårt åmne om rickti-
ga Devifer. 

Vâré Lårmåftar« påftå, at ånfkönt antalet af fi
gurer icke är faftftåldt , bör det dock icke öfver-
fkrida tre eller hôgft fyra. Det fom går dârôfver 
år oformligt och vanfkapar Devifen, dar en fådan 
myckenhet fôrorfakar bryderi och förvillelfe. Men 
härifrån undantagas en myckenhet af bilder, hvilke 
tillfammans utgöra likfom en kropp, fcim vi förut 
vid 6 Reglan hört. Till exempel , otaliga Stjer-
nor pä himlen, En myckenhet B lorn fler pâ en par
terre , En hop ädla Stenar eller Mynt på et bord, 
Et /lort förråd af Böcker i et Bibliothek; hvaraf 
ingen Kan förvillas at fåfta fin upmårkfamhet pä 
någon af defla fmå bilder fårfkildt ifrån de öfriga. 
Hårtil l  kommer ånna en anmärkning, fom LE MOY-
HE gör, "at utom det en öfverflödig och oform-" 
lig blandning af figurer ftrider emot funda förnuf-" 
tet, få förtager den ock Devifen fin behaglighet." 
Ty igenom enkelheten blir proportion emellan fi-" 
gurén och fåltet ricktigare och båttre; fynen min-" 
dre delad, ®ch åfkådarens förftånd och upmårk-" 
famhet icke Ikingrad och fö rvillad. Det nöje man" 
då har af en fnar och ricktig v erkan både af ögo-" 
nen och af förftåndet, år få mycket mera kånbart" 
och lifligt. Jag kommer ihåg en Devife, fom blef 
gjord för Svenfka Drottningen CHRISTINA , och 
föreftåller En Qvinno - bild, fom med tömmar ftyrer 
fyra flora grymma Lejon, med öfverlkrift : ' NEC 
SIN1T ESSE FEROS. Devifen har en vacker mo
ralißt lårdom, »år den tittydes, huru paflîonerna 

E bör» 
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böra af förnuftet ftyras; ehuru andre hafva om des 
betydning annan mening. Den ar för öfrigt behag
lig och aldeles r icktig, få framt icke någon fkulle 
tycka, at få mange och få ftore bilder ftrider emot 
enheten och enkelheten i en Devife. 

THESAU.RO och BOUHOURS tala ännu vidare 
om fjelfva Fältet , h/vari Devifen föreftälles, och 
förkafta alla flags ornamenter hvaraf det plågar om-
gifvas, hvilke äftadkomma förvillelfe och draga å-
fkådarens upmårkfamhet ifrån fjelfva bilden. De 
ville ock gerna utmönftra utfickten af Himmel och 
Landfkap , hvarméd Devifen plägar prydas, men mä
ße däri fira en gammal antagen vana och bruk. 
Om man vill föreftålla En Flod, En Stjernc • fiåll-
ning, En Fogel ßygande i luften, Et Träd, eller 
Et Skepp, fà mâfte man nödvändigt till at bibehål
la fannings-likheten, fra mvifa fådant i den belägen
het oeil pà de ftållen, där de naturligen fynas: och 
i det affeendet kan himmel, jord och vatn icke u-
teflutas ur Devifens fa lt. Men för andre kroppar, 
till exempel Et U r, En Spegel, och dylike, fom ic
ke fynas a nnorlunda an inom något rum inneflutne, 
bör hvarken Himmel eller Landlkap i fältet vifa 
fig. For öfrigt bör Himlen eller Landfkapet vara 
rent och fritt ifrån alla främmande bilder, och få-
danä^föm kunna förvilla åskådaren och draga des 
fyn ifrån Devifens egentliga bilder. 

NAR THESAURO talar om denna angelägna en 
heten och enkelheten i en Devife, gör han därifrån 
et undantag, i affeende på v i (l'a förenade Samhål-
den, i fynnerhet Academier , där flere kroppar af 
ferïkildt flag och utan egentligt fammanliang kunna 

före-
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föreft'dlas, fåfom fyftande till et och famma ändamål. 
Till exempel en Vetenfkaps Academie hade till De-
vife tre flags Ur - verk, Et Ur med hjul, En Tim-
Pen och Et Tim -glas, med ôfverfkrift : TENDI-
MUS UNA. En annan hade En Pump med många 
Rör, och till ôfverfkrift: UNA OMNES. En tre
dje fick en befynnerlig upfimnen Krigs • machin, foin 
på en gång k aß ar många [katt, med HORATH ord: 
OMNES EODEM. Men efter de här förut anförde 
anmärkningar, tycker jag at figuren i denna fifta De-
vifen icke felar i  enheten och enkelheten . THESAU-
RO ar h el kår i en annan Italienlk Academies Devife, 
foin föreftåller En Conißc Spegel, omgifven nedanfö-
re i en half-cirkel med orden fom utgöra öfverlkrif-
ten, tagen ur ViRGiLius : OMNIS IN UNUM; 
hvilka ord icke kunna låfas annorlunda ån pä rtlride-
len af den polerade Speglen, Hår år bilden efter al
la reglor förträfflig; lämplig till Upfimiaren Hertig 
MAURITS a f Savoyen; vacker af ordens ftållning i 
half-cirkel, fom liknade Amphitheatren i Trågården, 
dår Academien var infticktad och hade fina famman-
komfter ; låmplig på Acädemifterna, fom hvar för 
fig kunde hafva fina ofullkomligheter, men kunde 
med fina gåfvor tillfammans tagne bidraga till et än
damål , nämligen Academiens heder och Printfens nö
je. Öfverlkriften år lämplig både till figuren af bok-
ft.ifverna i half-cirkeln, fom i Speglens bryne gå iho-
pa till et, och till dem fom dårmed af bildas, nämli
gen Acaderrtifterna : hvarförutan öfverfkriften åger de 
egenfkaper , fom efter alla reglor fordras till en vac
ker Devife. THESAURO tager detta fåfom et märk
ligt prof huru högt menlkliga fnillet kan gå i denna 
konftenjoch jag må för min del tillftå, at han har rått. 

Ë a CAP .> 
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O M  

Ö F V E R S K R I F T E N  I  D E V I S E R .  

IGrekifkan heter ôfverfkriften Epigraphe eller Lem
ma , hvilka ord åfven ännu i Latinen brukas. På 

Franfyika kallas den le Mot i definito, fom fva rar e-
mot ordet i Svenfkan. För, vigheten fkull tager jag 
mig den friheten, at kalla ôfverfkriften i Devifer Or
det , når den kommer i definito at nämnas, och ber 
Låfaren om förlåtelfe, at jag håri vägar bruka et 
nytt ord. 

Ôfverfkriften eller Ordet år den andra hufvud-
delen, hvaraf en Devife beftar. Utom hvad hår åf-
vanföre i affeende pâ Devifer af enfkylta Claflen ar 
anmärkt, komme vi nu at handla om hvad i gemen 
hårvid år at i ackt taga. Vi hafve förut hört, huru 
figuren i en Devife kan vara underkaftad åtfkilliga 
uttydningar, alt efter åtfkilligt affeende på des egen-
(kaper. „Med en fâdan befkaffenhet ,  fâger LE 
„MOYNE, kan den icke gå af fig fjelf till den en a 
„betydningen hellre ån til l en annan. Altfå behöf-
„ver figuren en hjelp, foin vecklar henne ur en f å-
„dan hopblandad betydning, och leder henne till til
lämpning på något i fynnerhet. Förftåndet blefve 
„utom detta i ovifshet, och kunde icke hålla fig till 
„något ferfkildt föremål; men igenom tillåggning af 
„Ordet fåfter tanken fig vid något viflt, fom med fi-
„guren påfyftas. Således fker genom Ordet, at det 
„fom allenaft gjorde verkan på fynen och rörde in
billningen, trånger fig ånda t ill förftändet, och fys-

fel-
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felfätter det med et nöje, at döma om lämplighe-" 
ten och ricktigheten af det fom ftålles f or ögonen." 
Solen till exempel, fom vi förut nåmt, har åtfkilli-" 
ga cgenfkaper, och kan gifva många före ftällningar" 
af liknelfe i Politiika och M oraliika ämnen, fom pä" 
fådana egenfkaper fig grunda." Men de fom med 
hennes figur påfyftas, komma icke fram af fig f jelf-
va, utan Ordet blir därtill oumgängligen nöd igt, till 
at undanrödja en fädan blandning, och u tmärka der» 
egenfkapen fom man vill hafva frain. Och på fa m-
ma fätt i alla andra figurer. 

Ôfver befkaffenheten af Ordet förekomma föl
jande Reglor; 

I, Reg. Ordet bör vara lämpligt och af ver ms • 
flammande med figuren och med hvad i figu
ren af bildas. 

Sä hafve vi hört om enfkylta D evifer, huru Or
det bör vara lämpligt på perfonen, fom (kall af bil
das. Hvilket äfven gäller om Devifer i allmänhet, 
at Ordet bör hafva en noga öfverensftämmelfe med 
den perfon, fom där i allmänhet fåfom god eller 
ond, fkicklig eller ofkicklig, utmårkes: äfven fom 
med andra ämnen, förrättningar eller händelfer,fom 
med figuren afbildas. D:ir dejina lämpligheten eller 
öfverensftämmelfen icke finnes, blir icke n ågon lik
nelfe , och där denna väfendtliga grunden fattas, blir 
icke heller någon Devife. Vi vilje bjuda till at up-
lyfa detta med några e xempel, fom låta märka Bevi-
fens felacktighet når häremot brytes, 

Orde 
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Ordet bör noga ftåmma in p3 faken fom i fi. 
gurens liknelfe afbildas. Så fluille öfverfkriften i 
var Samling N. 89 ôfver En Comet, icke pafla fig 
for någon perfon af ringa ftånd och ingen förtjenft 
eller fkicklighet. Ordet bör tillika hafva noga öf-
verensftåmmelfe med figuren i Devifen, fom utgör 
liknelfen. Sa b' . ifva orden: MULTA AC METU-
ENDA MINATUR, ôfver En Comet, icke lämpli
ge till figuren, fedan man våndt igen, at af defia 
himmelfka kroppar draga få elaka betydningar, 
fom LE MOYNE och andre i förra tider det £jort. 
Öfverfkriften bör fåledes vara lämplig både till fi
gurai!, fom af bildar, och till faken fom fkall af
bildas, hvarom tillförene Cap. II. §. 4. år handlat. 

BOUHOURS framftåller i en Devife Silkesma• 
ßen, med öfverfkrift: SIBI VINCULA NECTIT; 
i hvilka ord vincula blir olämpligt till figuren, ty 
af denna mafkens Silke blir inga bojor för honom 
efter hans natur, utan et tåckelfe hvarmed han öf-
verfkyles; få AT en annan hos PICINELLI fom fö-
reftâller famma figur, med öfverfkrift; OPERITUR 
DUM OPERATUR, tyckes vara ricktigare. Vid 
femte reglan om figuren nåmdes en öfverfkrift : Nec 
tnonßra mor ant ur, hvilken vi fade icke vara lämp
lig till Devifens figur; och har BODHOURS e n an
nan, fom likaledes föreftåller Solen i Djur - kretfen, 
med öfverfkrift: LUSTRANDO VIRTUTEM A-
CUIT, där jag för min del, äfven få litet fom i 
den förra, kan utgrunda huru orden komma öfver-
ens med figuren. Ty det år obegripligt at Solens 
kraft ökas deraf at hon beföker Djur-kretfen. Där
emot anmärker famme Auélor fjelf oricktigheten i 

ôfver. 
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ôfver (kriften : COELUM NON ANIMUM MU-
TAT, ôfver En Galeja ; ty non animum mutat, 
kan icke lämpas på en Galeja. Âfvenfâ fåger han, 

I at MORANTUR NON ARCENT, ôfver en Gale
ja , fom af vågorna dr if ve s tillbaka , men genom 
voende med årorna bjuder till at nå hamn, år olämp
ligt; ty det händer oftare, at vädret drifver fkep-
pen tillbaka ut till hafs, at de icke kunna nåkas 
landet. 

Et inkaft kan göras, at man igenom denna til
lämpningen af Ordet till figuren, kommer ofta at 
göra ofkäliga djur och liflöfa ting talande. Men 
härtill fvarar Lfi MOYNE på det fättet: "Hafva" 
intet djuren fina famtal hos Efopus ? Är intet f jelf-" 
va Skriften full med fädana profopopœer? Poëfien" 
och Rhetorikan hafva i alla tider haft den frihe-" 
ten, at göra ftumma ting talande. Hvarföre må" 
då Devifen uteflutas ifrån famma privilegier? Ar" 
den, fom den verkligen år, en metaphora, få ta-" 
ges den i två affeenden och lämpas på två fått," 
nämligen egentligen på fig fjelf och figureradt på" 
tingen, fom den (kall af bilda. Således lämpas" 
köld egentligen till is, men figureradt till inenni-" 
ikans finnelag. Angarne le, ftormvådren vredgas," 
och mera dylikt, fom i nietaphorifk mening a f a l-" 
la förftås." Når nu Devifen på famma fått beftår, 
fom fagt år, dels af något egentligt, dels af något 
figureradt, få år klart, at Ordet bör hafva affeen. 
de och noga öfverensftåmmelfe med båggedera. V£ 
behöfve ej hår anföra några exempel af öfverfkrif. 
ters ricktighet, når Låfaren har tillgång till vår 
Samling, där denne, fä vål fom alle andre till De. 

E 4 vifen 
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vifen hörande egen (ka per , kunna efter reglorna 
pröfvas. Vi nöje ofs altfä, at till uplyfiiing anfö-~ 
ra felacktiga exempel, fom jag vill ännu tillägga et 
at BOUHOÜRS. Solens fôrmôrkelfe, med öfverfkritt: 
ADIMIT QUO INGRATA REFULGET, dar in
grat* icke kan pa(ïa fig till Manen; ty det (ker ic
ke af otackfamhet qt han (kymmer bart" Solen för 
vara ögon ; utom det at Manen under päftäende So. 
lens fôrmôrkelfe icke mera an eljeft bârttager nag®t 
hvarafhan fjelf må (kina. 

Här märkes ännu, at 0111 Q rdet bor vara lämp
ligt till figuren, få bör det icke tillika vara lämp. 
l igt  t i l l  aj id ra f igurer .  Sà fôrk aftar  ändt l igen TKE-
SAURO fit berömda Ewinus elf Cominus öfver Pinn-
Svinet, efter det med lika (kål kan fägas om andra 
ting, fä fom Spjut, Be/for, Klockor, Rå/telfe kav, &c, 
PICINELLI gillar icke heller NEMINI SUA MU
NERA SI.AUDIpT, öfver Et midt pä u pbnitit Gra
nat-âp le, efter fom detfamma kan fågas om Solen, 
Elden, Himlen, Kål/or, Rofor , & c. Tufendtals De-
vifer äro felacktige i detta, och för den orfaken ic
ke fullkomlige. BOUHOURS exempel beltyrka äf, 
ven denna anmärkni ngen.  Såfom LOCO ET TEM-
POR.F. öfver  En Orms b i ld ,  brukad a f  Konung ED
UARD i Portugal. En Falk font fvingar fig u p ât 
luften, med öfver(krift: NATURA DICTANTE, 
Hvilka bägge öfver(krifter äro af en allmännelig me
ning, och lämpas lika till andra djur, fom till Or
men eller till Falken. 

Till lämpligheten af Ordet kan åfven föras, at 
det bör komnia öfverens med könet både af figu
ren oc h af  det  fom afbi ldas .  Sä ogi l lar  BOUHOURS 

INCLI-
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INCLINATA RESURGO ôfver Et Palmträd, i af-
feende på Fcemininum inclinât a, fom icke pallade 
fig för Hertigen af Urbino, fom bar Devifen. Åf-
venfå anmärker LE MOYNE huru fom NON IN
FERIOR A SECUTUS, ôfver En Sol-ros, icke läm
par fig hvarken till bilden, foin i Latinen är Neu
trum, icke heller till Drottningen MARGARETA a f 
Navarra, för hvilken Devifen var uptånkt. Han 
fager det vara lika anftôtligt, at lämpa et Mafculi-
num till en qvinna, och et Fcemininum till en karl, 
fom at råtta en rock pä den förra och en kjortel 
pä den fednare. Et Neutrum kan likväl vid vifla 
tillfällen brukas, utan at lämpligheten få väl till 
bilden fom till perfonen förloras. Till exempel 
SURGIT INANE uti Devifen N. 69 i vår Sam
ling. Åfvenfå i öfverfkriften af Devifen N. 8 och 
på famma fått i andra. 

Ännu en påminnelfe kan tilläggas vid lämplig
heten af öfverfkriften, nämligen at Verbum där al-
tid bör tala i prima eller tertia perfona. I det för-
fta fallet kommer Ordet likforn af bilden fjelf ta
lande: i den fednare håndelfen talar Upfinnaren på 
bildens vagnar. Det år et allmänt ftadgat bruk, fom 
grundar fig i förnuftet: ty om bilden talar i fecun-
da perfona, vänder han Ordet till ålkådaren , och 
om upfinnaren talar pä det fåttet, lämpas ordet al
lena till bilden och icke till det fom fkall afbildas; 
på hvilka bägge fåt t öfverfkriften blir oricktig. Här
ifrån undantages, når Verbum fättes i Infinitivo, få-
fom i Devifen N. 85 vår Samling: hviiket fållan 
brukas. Däremot är i oregelbundna Sinnebilder me
ra allmänt at få fe Verbum flå i Imperativo; t. ex. 

E 5 N, 72 
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N. 72 och 103 i Samlingen ; men detta fattet blir o-
låmpiigt i ricktiga och regelbundna Devifer, där Or
det icke har affickt pä åikådaren, utan på figuren, 
och det fom med figuren afbildas. 

i. Reg. Orden i ôfverjkriften böra icke vnva me-

tapborißte, eller hajva någon päfatt främman
de betydning. 

Ordens mening kan vara metaphorifk i affeen-
de på tillämpningen af figuren till det fom (kall af
bildas. Men har är icke frågan om den flags me-
taphoran. Den âr våfendtlig för Devifen, och kan 
icke bärttagas utan at den uphörer at vara Devife. 
Frågan är här om orden tagne för fig fjelfva och 
betracktade endaft fit fom ord. „Skulle defie vara 
„figurerade, fåger BOUHOURS, och låggas t ill figu-
„ren fom redan år cn metaphora , få vore det at 
„upftapla metaphora på metaphora, hvilket förrå
der  en affeö at ion och foro rfakar  mörkhet .  BOU
HOURS anförer exempel af en LE MOYNES Devife, 
hvilken denne fjelf federmera fåfom felacktig för-
kaftat,föreftållande En Äw,med öfverfkrift: TUT-
TA FIAMMA TUTTA STRALI. Efter orden 
(kulle Rofen hafva idel eldflammor och idel ftrålar, 
fom lyfa omkring fig , och åfven få fkulle man fe 
huru flammor och ftrålar lyfa omkring den eller den 
perfonen, fom man vill af bilda. Men nu år det 
en metaphorifk ofanning at flammor och ftrålar ly
fa omkring Rofen, och d.irföre blifver icke heller 
dåraf någon tillämpning af lyfande for en Phillis. 
Jag har annorftâdes fedt öfver En Striß, fom upå-
m en Häßjko ; VIRTUS DURISSIMA COQJJIT; 

och 
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och tyckes detta caquit vara en alt för driftig meta-
phora at lämpas till dygden. Jag tror nåftan at he
la Devifen är en ricktig galimathias. En annan fö-
reftåller En Hå - valine, med öfver/krift : HOC O-
MNIS CARO. Hvilket kommer mig fa före, fom 
d å  i  f tå l l e t  m a n  i  l i kn e l f e n  f a g e r ;  Al t  kö t t  å r  ho ,  
man hår i Devifen fluille fåga : Alt hö å r kött. Jag 
menar härmed, at detta metaphorifka cavo blir o-
tjenligt i en Devife. 

Härunder förftås ic ke, f.iger BOU HOURS, få -" 
dane metaphorifke ord, fom blifvit auéloriferade" 
och genom allmänt bruk egentlige, hvaraf åtikilli-" 
ge finnas i alla fprâk. Sådane ord hafva ingen" 
ting främmande eller mörkt i fig ; och långt ifrån" 
at göra elak verkan, falla de behaglige. Således" 
kan man artigt fåga, at ibland alla himlens ftjer-" 
nor, fyftar Magnet-Nälen allenaft ät en. ASPI-" 
CIT UNAM. At tala egentligen, fä (kulle m3n" 
fäga: hon vänder fig allenaft till en. Men ordet" 
fyftar, i detta rummet, år et af de ord, fom bru-" 
ket gjort egentliga, och dårföre år Afpicit unam" 
mycket vackrare, ån om det hette: Se convertit" 
ad tinam. Och kan denna anmärkningen tjena at" 
förfvara mänga vack ra Devifer, där orden innehål-" 
la någon metaphora." Till exempel öfverfkriften : 
RECTORES REGIT, ôfver famina figur i N. 95. 
af vår Samling. Där regit år åfven få metaphorifkt, 
men genom bruket lika egentligt fom afpicit i den 
förra. Pä famma fått hos MENESTRIER ôfver So
lais bild, SUA SE LUCE CORONAT; dar coro-
ilat väl torde kunna fördragas i fin metaphorifka 
bemårkelfe; ehuru jag fö r min del fluille i fådana 

fall 
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fall råda rill mera varfamhet. Ätminftone tror jag 
fàkert, at det ar en alt för driftig metaphora uti 
DUM PARIO PKREO, ôfver frarnlyjande Aurora, 
hvilken Devife BOU HOURS likvål fynes gilla. 

3. Reg. Ordet bor icke bafva fin egen mening 
ßtüd ifrån figuren. 

Dår detta icke acktas, blir af Devifen et Em
blem, hvarom nedanföre Cap. VII. $. 5. Reg. 4. 
kommer at handlas. Men i Devifer måfte figuren 
ihopatagen med öfverfkriften utgöra meningen af 
det man vill föreftålla. Orfaken år, at figuren vo
re onyttig och tjente till ingen ting för öfverfkrif
ten, fom (kulle utan figur fåga alt hvad fågas bor
de. Om öfverfkriften har fin egen m ening, f.1 Sr 
den icke annat ån en utlåtelfe eller i det högfta at 
taga, en Sentents. Som nu Devifen efter fin art, 
och den befkrifning vi därom gjort , beftår af två 
delar, hvilka tillfammans utgöra et helt, få bör 
den ena icke vara fâdan, at den kan tagas för fig 
fjelf och vara den andra förutan. Figuren allena år 
icke annat, ån en hieroglyphifk föreftållning ; hvar-
före ock betydningen af bilden ferfkildt tagen blir 
ofullkomlig. Men den betydning fom kommer af 
båggedera ihopa, den år f ullkomlig, och det år den 
fom öfverfkriften allena icke b ör hafva, och fom den 
icke heller har i ricktiga Devifer. Et par exempel 
göra fylleft at uplyfa denna faken. En Cupido med 
en Penning-fack, och till öfverfkrift : AURO CON-
CILIATÙR AMOR. Hår fåger öfverfkriften en be-
dröflig fanning, fom en fattig ålfkare rätt väl förftår 
utan hjelp af figuren. Åfvenf» Et Hord, med tre 
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fill/a Vin-glas, och till ôfverlkrift : SIT MODUS 
IN REBUS. Orden hafva fin fulla mening utan 
figuren; och om upfinnaren hade väl befrackrat fin 
ôfverlkrift, hade han kan (ke intet fatt dit mer an 
et fullt Vin-glas. 

4. Reg. Ordet bor icke fåga hvaci vinn klart fer 
i figuren, och utan detfamma lâttligen förßär. 

I affeende på Devifer af enfkylta Clafiên, gif-
ver LE MOYNE uplyfning ôfver denna reglan. Han 
fåger: „Nar Ordet i få matta uttyder figuren, och " 
lemnar ät denna fednare ingen ting at fâga, icke1' 
heller något till dens eftertanke fom fer pä figu-" 
ren, fa blir Ordet olämpligt till perfonen eller fa-" 
ken, fom (kall af bildas. Till exempel, en ville" 
af bilda en arbetfam perfon, och huru man âfven" 
fåg tekn af hans flit, och föreftilde En brinnande" 
Ugn, tior eld och råk fynas utgå pä a/Ja fidor." 
med ôfverlkrift på Italien Ika : DOVE E GRAN" 
FUOCO E GRAN FUMO. Han brinner och röker" 
ßarkt. Man fer det i figuren, och fa fvårt man" 
har at förbjuda ögonen at fe de t, få fvårt torde det" 
vara at förbjuda förftåndet, at lampa detta b rinnan-" 
de och rökande ofigureradt på perfonen." Nämner 
man bilden vid namn, få blir likaledes Devifen o-
låmplig till någon ferfkildt perfon. Till exempel, 
jag ville beteckna hu ru man känner en vifs man af 
des våfende och egenfkaper, och föreftåller honom 
under bild af Et Lejon, med ôfverlkrift: EX UNG-
VE LEONEM, få faller tanken icke få fiiart pä 
liknelfens mening, fom på ôfverlkriftens ord; och 
man fattar et underligt begrep om perfonen fâfont 
et Lejon förfedt med klor. Efter 
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Efter denna reglan bör man i alla Devifer ic
ke nämna figuren, fom man fer för ögonen ; ty å-
(kådaren har miflhöje a f, at, man fåger honom det 
han fjelf fer. Till exempel, En Ros, med öfver-
fkrifit : VITA ROSA EST. Hår blir i tillämpnin
gen af liknelfen et obehagligt uprepande af orden, 
fom jag v ille fäga, likfom Rofen är en Ros och är 
förgänglig, fa är ock lifvet lik t en Ros och är vanfk-
ligt. LE MOYNE tål icke fådant i öfverikriften af 
en Devife , utan fäger det vara tjenligare i Infcri-
ptioner pä et Värdshus eller en Kram-bod. Af fam-
ma beikaflenhet har jag fedt en annan, fom före-
ftäller EK Demant, bvarpâ fias med en Hammare: 
SEMPER ADAMAS. Hvilken öfverlkrift vore all
deles onö dig, om jag i figuren kan fe at det ä r De
mant: men fom jag f ör min del tycker , at ädla 
ftenar kunna näpligen i figuren (kiljas ifrån hvar-
andra, elicr ifrän andra ftenar, fä torde denna öf
verikriften här behöfvas. Hos BOUHOURS finner 
man ock exempel af några i detta affeende felack-
tiga Devifer. Säfom, En Sol omgifven af Moln-
fkyar, OKSTANTIA NUBILA SOLVET. En Fyr-
bak nid hafs - /handen under en Himmel full ?ned 
St jer ner/ : QUOD NEQUEUNT TOT SIDERA 
PROSTAT. Där denne Auâoren till at rätta öf-
verfkrifterna ville utmönftra orden nubila och Jidera. 

Om figuren icke jiift näm nes, fä blir ändå 5fka-
daren förtretad, om öfverikriften fäger honom nå
got, fom ha n utan öfverikriften lättligen k an fe och 
begripa. Till exempel, En Twtria, hvaruuir vat-

•net pä allafid or utrinner: HAC ILLAC PERFLUO. 
-Om äikådaren fer i figuren at vatnet utrinner, få 

begri-
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begriper han ock at få dier, utan at genom orden 
därom blifva underrättad. BOUHOURS kan icke 
gilla ordet ILLUSTRAT, ôfver Solens InId; ty in
gen fom fer Solen, kan vara få dum, menar han, 
at han icke ftraxt får i finne at hon uplyfer verl-
den. Hvad Htnlle da BOUHOURS hafva tänkt om 
en Devife hos MENESTRIER, lom ôfver SolenR bi ld 
har till öfverfkrift: ORITUR ET OCCIDIT?Jag 
tror den vore dummare, fom fer Solen, och icke 
vet at höh gär up och gär ned. Så tr or jag o ck, 
at om man i figuren föreftålde En Gryta, fâ behöf-
de man icke FERROS öfv erfkrift: PREPARAT E-
SCAM, få framt man icke fitter fram Devifen for 
en hungrig åfkådare, når det lider mot middagen. 
En fom har ögonen i behåll lär icke heller behöf-
va PiCiNELLis öfverfkrift ôfver Eu Galeja med fe-
gel och äror: VELIS RAMISQUE; fä framt icke 
genom Konftnärens ofkicklighet feglet li knar et för
kläde och ärorna några trum-pinnar ; då måfte jag 
medgifva at denna ôfverfkriften torde till uplyfning 
vara nödig. 

Ifrån den ftr.'ngheten, at ingen ting af det fom 
fynes i figuren bör i Ordet nämnas, tages u ndan når 
ferfkildte eg en (lia per af figuren böra utmärkas. Till 
exempel hos BOUHOURS, Et ungt Granat-träd i 
en Devife, anvåndt ôfver en Prinfefla fom blef vald 
till Drottning i de åren , då fôrftândet ånnu icke 
hunnit till mognad. Ôfverfkriften : FERT NEC 
MATURA CORONAM, nämner en del af bilden, 
men den år juft den famine , hvarpä liknelfen fig 
grundar: hvilket altfå borde utmärkas; i det ftålle 
det  hade vari t  fela cktigt  at  nämna hela bi lden.  I  

vår 
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vår Samling N. 68» (kulle ordet Afcendit i öfvor-
(kriften tyckas vara onödigt, efter det ändå faller i 
ögonen, huru Racquetcn ftiger i högden. Men det
ta upftigande är iuft den delen fom ferfkildt bör ut
märkas , for tillämpningen fkull på någon perfon, 
fom fynes likfotn endaft ftiga up i verlden för till 
at lyfande utflockna. Annars tages meningen i all-
månhet ôfver hvar och en foin dör i namnkunnig
het och åra, och år då lika vacker , men icke f å-
dan,fom med figuren egentl igen påf yftas.  LE MO Y-
NE nämner en Devife fom föreftäller En Hund-,[om 
vacklar Åkerbons, dem han npbittat, utan at röra 
dem. ABSTINET INVENTIS FIDUS. Hår vill 
han med flit genom ordet Fi dus utmärka den egen-
(kapen i bilden, fom (kulle göra den lämplig på e n 
Skattmåftarc, fom dårmed fkulle betecknas. Men 
BOUHOURS tycker at ordet fidus icke behöfves,när 
man vet at Hunden år en Sinnebild af trohet. För 
inin del tycker jag at ordet inventif icke paflar fig 
för en Skattmåftare eller någon annan fom något blif-
vit ombetrodt: och dårföre har jag t ill denna figu
ren i vår Samling N. 112 lämpat en annan öfver-
(krift : Servat & abßinet, fom efter BOUHOURS an
märkning blifvit få otjenligen lämpad till figuren af 
En Drake, fom väckt ar de Hefperifka gylknde Åplen: 
hvilken Devife (kulle hafva famma mening och til
lämpning , fom den föregående. Jag lemnar därhän 
huruvida denna omväxlingen vinner bifall. Âtmin-
ftone pafiar den fig bättre ån éfver gyllende Äple-
na, fom Draken gör ingen ting med hvarken at å-
ga, eller åta. Kan flie ock båttre, ån om Skattmåfta-
ren i tillämpningen förvarade något fom han hittat, 
i âàllet för det blifvit honoia ombetrodt. 

Till 
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Till förbudet at i Ofdet utmärka hvâd tnan tyd
ligen 1er i figuren, kan äfven den pâminnelfeii föras, 
at icke med vifla Partiklar vilja leda älkädaren at 
gifva ackt pä bilden. Till exempel i Latinen fic, 
it a, och i Franfylkan cecy cela , vnicy voilà, comme, 
aitiß, och dylike. Sâdane pek-finger behöfvas icke 
för fôrftândige Läfare, till at leda dem ifrån det fi
gurerade i liknelfen till det egentliga i tillämpnin
gen. Det Sr en annan fak når fådane Partiklar må-
lte ihopbinda meningen emellan figuren och öfver-
(kriften. Man kan dä om deras lämplighet döma, 
fä väl af fuoda förnuftet och bägg e Devifens delars 
fammanhang, fom af vedertagit bruk. Âfvenfâ 
kunna de icke heller utmönftras, når de innehålla» 
i en allmänt bekant utlâtelfe eller v ers, till exempel 
tir VlRGILlUS i Devifen N. 74 af var Samling. 

5, Reg, Nedriga och gemena ord och talefått 1)5' 
ra icke brukas i åfverfiriften. 

Det ma göra fylleft at anföra denna Reglan, 
emedan det ankommer pä hvar och ens förftänd och 
urfldllnings - gåfva, at finna hvad fom i orden ick« 
5r anftändigt och vackert. Âï detta en egenfkap, 
fom fordras i figuren, fä Ar den icke mindre nödig 
i öfverfkriften, om af dem bägge (kall blifva en 
vacker Devife. Ibland Kungar och Förftar och för
näma perfoner, äfven fom ibland dygdigt och (kick-
ligt folk, fom bruka Devifer, eller förlufta fig af 
deras åikådande vid högtidliga tillfällen och pä of. 
fentliga lyfande ftällen, lides icke något, fom är ge
ment och nedrigt. Hvilket äfven f ä litet finner rum 
i Devifer, fom (kola tjena till undervi&ing i Mo-

P fat 
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ral och Politics. At håraf anföra exempel, (kulle 
mera ftôta ån förnöja Låfaren. Dock må jag näm
na, huru jag icke kan kånna de varma lånders läc
kra fmak i PICINELLIS öfverfkrift öfver En IVipa: 
AMPLEXATUR STERCORA ; eller öfver En Tor-
dyfvel: MIHI STERCORA LUXUS. Så har jag 
ock fedt Du/vans vackra bild bårtfkamd med en ge
men öfverfkrift: NON PASCITUR CADAVERI-
BUS. Hvilket MENESTRIER uttyder pâ en, fom 
icke talar annat ån vål om de döda. Devifen år 
ftygg genom öfverfkriften, men utom detta behöf-
des icke heller defle orden öfver figuren, ty något 
hvar vet at Dufvan år icke ålfkare af kött-mat. 

Ehuru nu hår egentligen förftås oanftåndig a och 
otjenliga ord och talefått eller gemena ordfpràk, få 
hörer åfven under denna Reglan, at man i en De-
vife icke bör betjena fig af alt för allmånna och tri* 
viale utlåtelfer, fom löpa i hvars mans mun ; hvil
ket ftrider emot den finhet och finnrikhet, fom for
dras till at behaga i et få befynnerligen vackert vit
terhets ftycke. 

6. Reg. Ordet bor vara kart och ßnnrikt, men 
dock klart och tydligt. 

Det år icke nog at Devifen år fri från de hår. 
tills nåmda felacktigheter i öfverfkriften ; ty det vill 
mera till at vara (kön, ån at icke va ra ftygg. Af 
kårtheten fom tillika år tydli g, får öfverfkriften ftör-
re behag. Den bör hafva innehållen Och gömd me
ning, få at något lemnas till åfkådaren at tånka på. 
En fådan finnrikhet och finhet år få mycket mera 
behaglig i en kårt öfverfkrift af en DevHe, fom den 

åfven 
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âfven i vältalighets ftycken af ftörre vidd äftundas, 
och af Måftare i konften reconimenderas $ hvarom 
är handlat i befkrifningen af fina och finnrika tan
kar i Samtal om Tankar i Vitterbets Arbeten. Där-
af kommer, at Verburn med behag utelenmas i en 
Devife. Till exempel, CUR# SED DELICLE i 
Devifen N. 92 af vår Samling, fom blef gjord vid 
S v e n f k a  D r o t t n i n g e n  U L R I C A  E L E O N O R A S  
Kröning är 1719, En fâdan finnrikhet märkes i öf-
verlkriften SI T ANG AR, af Devifen N, 23. âfven-
få i det ofta nâmde Eiuinus iy Continus, där vet-
bum ferit eller fe tuetnr (kulle aldeles utfiga me
ningen och falla mindre behagligt. I affeemie h är
på tror jag o ck, at DUM CALET, i Devifen N. 
47. år faft bättre, ån TUNDAMUS DUM CALI-
DA INCUS, i en Devife ur Tyfka utvalda Sam
lingen, föreftällande två Cupidines, foin hamra på 
et Städ, och till all olycka taga Städet varmt} i Ail
le för järnet. 

Alla omfvep och vidlyftiga omgånger i orden," 
fåger LE MOYNE, åro här ledfamine och bcfvirli-" 
ge. Här år råtta rummet för de gamlas Heroilka" 
och myndiga kârthet, fom fade mera i et ord, ån" 
en Orator i den längfta Oration. Så tycka äfven" 
höge och förnäme perfoner mäft om, at på det" 
fåttet uttrycka fina tankar. Deras paffioner och" 
hemliga anfiag eller vigtiga förrättningar, vilja ock" 
icke på et allmänt fått blottftällas. Det är icke" 
för perfonerna värdigt, eller för flika ämnen tjen-" 
ligt, at med mångtalighet och vidlyftigt ordapräng" 
utföras. Dir behagas mäft de utlåtelfer, fom bety-" 
•la mycket., och fåga litet fora frambära mera för" 
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eftertankan "n för öronen." Härtill kan Srtnu läg
gas, „at Devifer gemenligen åikådas vid förbigåen
de, på Krigs-marcher, Solenniteter, eller eljeft på 
„Palatfer och dylik t, fom kominer i förvåg för ögo
nen; och bö ra fåledes icke innehålla flera ord, ån 
,,å(kådare kunna låttligen i minnet behälla. 

Antalet af ord fotn i en öfverfkrift kunna fä 
rum, år fvärt at utfåtta, efter fom fådant beror pi 
upfinnarens f nille, huru kårtheten må pafTas efter 
tydligheten; ty det hånder at den långfta öfverikrift 
kan Anda ofta vara for kärt, i anfeende till tydlig
heten. Icke de& min dre hålla Måftare i konften fö
re, at man bör hålla fig inom antalet af et och af 
fyra ord. Två eller tre ord kunna göra fylleft; 
man kan ock gå till fyra, men därvid bör man 
ftadna, och anfe det femte fom en öfverflödighet ; 
i fynnerhet om de orden man brukar åro långe och 
beftå af flera ftafvelfer. I Italienfkan menar Bou-
HOURS, at längre öfverlkrifter kunna fördragas, 
fårdeles af vers; efter fom fpråkets art /kall fådant 
kunna medgifva, och det defsutan genom bruket år 
vedertagit. 

Vi behöfve icke belafta ofs med exempel af 
vidlyftiga öfverfkrifter , fom kunna pröfvas efter 
jämförelfe  m ed k år ta  och f innrika.  Efter  Bouhours 
tanke blifva d e alt för karte och ftumpige, når de 
beftå blott af et enda ord, fom icke kan gifva nå
gon harmonie för öronen. Jag tillftår oc k, at SVA-
VE år nåftan för kärt , men ändå icke nog finnrik 
öfverfkrift öfver Et Ok : ty ånfkönt det heter efter 
Evangelifka utlåtelfen, Mitt ok år Ijtifligt, få tages 
Oket dår i metaphorifk betydning , men aldrig lår 

någon 
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någon tänka, at Ox-oket år ljufligt, hvarpâ liknelfea 
i Dçvifen (kulle fig grunda i tillämpning a f figuren, 
Däremot âro andre enfamme ord , fom göra (kål n.V. 
ftan för halfva verfer, till exempel i Deviferna N, 
67, 120, 137, i vår Samling : hvilka jag tror Bou-
HOURS fjelf (kulle hafva tålt, om han fätt höra 
dem. Åtminftone häller jag före han varit mera 
nögd med deffa enda orden, an mçd PAULATIN1 
PAULATIM, öfver En Skylpadda i Devi fes Choi• 
fies. At förtiga otaliga a ndra, vill jag för ro (kull 
nånina en Devife hos Menestrjer, där mani öf-
ver(kriften içke kan märka någon finnrikhet. En 
brinnande Fackia under en Skäppa, /wars jhälar 
trånga fig ut genom fpringorm. QUID SUPRA 
CANDELABRUM? Manne denna öfverikriften icke 
är tillråckligen d um, når ofaningen tillika märkes, 
at en Fackla (kulle fattas på Ljusftaken ? Utom det
ta år åfven löjeligt i figuren, at upfinnaren betänkt 
fig at fatta Et Ljus under Skäppan, efter fqm det 
har ickç nog ( ken, at (trålar IkuUe frångå fig ut ge
nom fpringorna ; men han var icke rådd at lägga 
en brinnande Fackla under Skäppan, fom låttligen 
kunde tän da el den på al t fammans.  Jag ty cker Me -
NESTRXER gjort bättre, om han utflutit flika Devi-
fer ur fin SylJoge, och lemnat dem till rof åt Augs-
burgfka Boktryckaren till fyllnad i Utvalda Sam
lingen. 

7. Reg. Ordet bör vara val ljudande, och tal åf
ven i fig något Rhetorifit. 

Till at uphöja och utfmycka fin (könhet, an
tager en vacker Devife ånnu några prydnader, fom 
af en fnâll oeh qvick upfitmare böra upfökas och 
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användas. Ibland dem Sr forft, at erden i ofver-
(kriften böra vara väl ljudande och falla med be
hag i öronen. For den orfaken hafva Mâftare i 
konften förefkrifvit, fom åfven genom bruket ftad-
gadt år, at man helft brukar et hemiftichium ellef 
half vers. Man rTikar alleftådes Devifer, fom i öf-
verfkriften icke hafva det ringsfte angenämt för ö-
rat .  En del  lå ta  e ländigt  i l la  ,  fom hos MENE-
STRIER en Devife brukad af en Italienlk Acade-
mift, fôreft.îllande En Kyckling , med öfverfkrift ; 
NUNC PIPIO, . Jag vet intet om detta behagar I-
talienika öron, men i mina Svenfka gnäller det ratt 
illa: utom det, at jag icke ville välja en fådan fi
gur , om jag blefve Academift. I Emblematifka Skatt-
kammaren far man höra flera dylika ; inert ingen 
har låtit få ohyggligt för mig, fom i en Devife fö
refallande En Groda, med deflfa ord en: DUM COA-
XO TUMESCO. Den f.iges vara upfunnen af en 
jîluaffnniger $opf, och kan urfåcktas därmed, at 
han åtminftone ftämmer in med figuren, fom ar als-
intet vackrare. 

Det år icke juft oumgångligen nödigt at öfver» 
fkriften (kall vara på vers, men det är nödvändigt, 
at han antingen (kall vara på ricktig profa e ller pä 
ricktig vers. Vi hafve af förra (laget de förtrjffli-
gafte öfverfkrifter; till exempel LE MOYNES ANI
MO DUM ANIMOR, öfver En Trompet, gifver 
en klang likfom man hörde f jelfva Trompeten, Men 
om man väljer vers, få böra orden falla i en r ick
tig cadence efter Poëfiens regi or., annars flöter det 
grannlaga öron. Till ex. Adimit quo ingrat a vefuU 
get, fom vi förut nåmt, ville çn annan ratta, m ed 

qua 
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quo ipfa refnlget, hvarigenom efter BOUHOURS an-
märkning Correftoren fallit ifrån en felacktighet i 
en annan. SCABRIS TENACIUS H^RENT, ôf-
ver Flugor pâ en Spegel, lyder hos Poeten: 

Labuntnv nitidis, fcabrisque tenacius hccrent. 

Och borde fordenfkull behållas efter Poëliens ljud 
och cadence i verfen, foin THESAURO påmint. Âf-
venfa i var Samling N. 128, Finisque ab origine pen-
( t e t ,  A r  r i c k t i g a r e  e f t e r  P o e t e n s  v e r s ,  f o m  l y d e r  f a :  

Nafctntes morhnur, finisque ab origine f endet » 

An 0111 man fkulle utflwta que och fåtta finis ab o-
rigine pandet. Pä famiha fatt i andra öfverfkriftcr, 
där man härmar cadencen i vers- Till exempel, 
Ab flina inventif ôfver Hunden font hittat Åkerbons ; 
Ç/arior in tenebris ôfver En E/d i mörkret , låter 
efter BOUHOURS mening båttre, ån lnventis abßi-
tiet och In tenebris clarior, efter det mera liknar ca
dencen i vers. Men nar man fôker pfter cadencen 
i orden, påminner LEMQYNE, „at man noga Lör 
taga fig till vara, at icke meningen därigenom li-" 
der. Ty at fatta meningen å fida för ljudets" 
(kull, och högre ackta harmonien i et famman-" 
ftåmt miikmafk, ån en förnuft % enfaldighet utan" 
faminanftäinning, vore icke annat, ån drömma i" 
Mufik och hårma en galning i cadence," Som nu 
3 ena fidan år tillåtit, at icke fôrkafta ord fom lik
na fig till vers, få år å andra fidan icke tillåtit, at 
ändra eller afftympa hemiftichier, fom åro tagne ur 
Poeters arbeten. Kan et fådant hemiftichiuin icke 
låinpligen anvåndas,få år mycket båttre, at låta det 
fara T och vålja andra ord, fom åro lämplige : ty en 
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karm arc förtretas , om han fér en vacker vers pä 
något fått ftympad och vanlkaplig gjord. 

Våre Lårmäftare hålla före, at Devifen får myc
ken fägring af fådana Hemiftichier elle r halfya ver. 
fer, fom åro tagne ur någon bekant och berömd 
Audlor, Där år någon finhet och fnilles qvickhet 
uti, at använda en Poëts ord i en annan mening, 
5n han haft. När det fker få lyckligen, at orden 
fynas likfom med flit ihopfatte till det ämnet, hvar. 
till de lampas , har man et fynnerligt flags nöje i 
fådan omväxling. Menfkliga förftåndet förluftar (ig 
af, at igenfinna något egentligt under en främman
de drågt, foip vi förut hprt om mctaphorifka före-
ftållningen i fjelfva figuren af Devifen , där man 
med ftörfta nöje fer en främmande bild lämplig till 
çn mening,  fom man minft  tänkt  pâ,  £OUHOURS 
anförer till çxempel hvad VIRGILIUS i en vçrs fa
ger om Rycktet : 

Mobilitate vigt t, viresqut acquirit t undo, 

Hvaraf man tagit orden : MOBILITATE VIGET 
till ötverfkrift éfver Et Ur • värk, och de fednare 
orden VIRESQUE ACQUIRIT EUNDO, öfver 
En Ström, 

Fader LE M OYNE lider icke något tvång i det* 
ta målet. Han fåger, „fjelfve VJRGILIUS med he -
„la fin ^Eneis far gerna vara i fred for honom, få 
„framt icke orden framftålla fig lîkfom af fig fjelf
va. Han tror at de orden äro båft , fom låta båft 
och pafla fig ricktigt till ämnet. Han kan för öf-
rigt icke finna fig i d«t maneret, fom vifle Devife-
inakare bruka, "at hafva i förråd en hop hemifti-
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chier, fom åro i deras Minnes-böcker det famma," 
fom Rockar cch Robar i Klädmakare - ftånd , dar" 
de vänta p.% at lyckan bringar till dem någon4' 
kropp, fom de kunna pafla St." LE MOYNE tyc
kes häri tala mindre af öfvertygelfe, än af fin ftie-
kenhet emot THESAURO, hvaraf man här och dår 
finner teckn i hans bok. Ty det händer ej fållan 
at man till en artig vers kan upfinna çn vacker fi
gur, åfven fom man tvårt om till en artig figur kan 
\ipfôka en lämplig vers. För hvilken orfak (kull 
THESAURO rider, at Ufa Poeter, och î fynnerhet 
Nomefej: PamaJJtts Posticus, för en fom lägger fig 
på Devife - konften, Hvartill ånnu kunna läggas niU 
gre i fednare tider utkomne böcker , flifom Smctii 
Profodia, och en annan kallad Gradas ad Pärms-
funt i allenaft at noga acktas, hvad om lämplighe
ten af öfverikrifter i gemen pch af hemiftichier i 
fynnerhet fagt ar, 

En påminnelfe gör LE MOYN E, fom tyckes i 
grannlagenheten af Devifer vara nödigt at ackta. 
Den beftar däri, "at når man tager något af en" 
vers ur Poeter, fä böra orden afklåda fig den be-" 
markelfe de pâ fit ftålle haft, och taga fig en an-" 
nan metaphorifk i Devifen," Detta uplyfes med 
exempel: fom då en förnäm Herre vid et Riddare, 
fpel tog till Devife En Verlds-Glob, med öfverfkrift: 
PONDERIBUS LIBRATA SUIS. "Figuren år hår, 
fåger LE MOYNE, ftor och ftåtlig och ordet vål-" 
Ijudandç Och majeftätligt. Men efter fom det går" 
jn i Devifen, utan at afkl.ida fig fin förra mening," 
och vånda fig ifrån fit förfta åmne ; och det hår år " 
Jåmpiigt till verlden på famma fått fom i Ovidii'(  

F 5 Meta-
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„Metamorphoßs, där det 5r t agit, fä framvifar det-
„ta Ordet här en vanfkaplighet, i ftället för at for-
dinera en vacker Devife." Han tillägger härvid an-
nu, ,,at om man finner några eljeft berömda Aufto-
,,rer taga mifte i detta målet, få bör man komma 
,,ihâg, at et ftort namn oçh beröm gifver icke rät
tighet at fela j och at felacktigheter hos Auöorer 
J(åro inga reglor , äfven fom ofullkomligheter hos 
)}dygdiga, äro inga exempel, 

N.îft den fägring Devife n lånar af Poëfien, kom. 
mer i betracktande, at där äfven Rhetorilka figurer 
kunna i öfver (krift en brukas. „Dock fä till förftä-
„endes, fåger Le Moyne, at om flike figurer ic-
„ke kunna komma in, utan at cadencen fö rloras, 
„må de likväl nyttjas pj fatt fom fke kan, och ca-
„dencen eller fammanftämningen m,i blifva fådan, 
„fom görligaft fig lämpar. 

Den förfta af fädana Rhetorilka figurer år ho-
tnoiotelevton eller Rim, fom har fynnerligt behag i 
en Devife. Till exempel det bekanta Ernms & Co-
minus öfver Et Pigg- Svin* DUM FLAGRAT 
FRAGRAT, öfver Et Rå kvårk> h os T hesauro .  

ET SCOPUS ET SCQPULUS, öfver En Bergs-
klippa, emot Irvilken et Skepp dr if ve s af vädret, 
hos Bouhours, Se äfven exempe l häraf i vår Sam
ling N. 24,55,80 och m. Däremot tycker jag at 
Césars modiga och ftå tliga VENI VIDI VICI, 
Sro blott för rimets (kull mycket illa använde till 

» öfverlkrift öfver En Tupp, fom förjagar et Lejon, 

Den andra Rhetorifka figuren, fom brukas i of-
verfkriften af Devifer, är Hoffioioptoton, eller lika 

fal-
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fallande af orden i ftafvelfer af enahanda ljud och 
lika antal. Häraf hafve vi exempel i Samlingen un-
der N. x6, 29, 31, 37 och 6 0, Under det at fôka 
fidana behagligheter, hafva nunge Auâorer fallit 
in i falfka ta nkar. Som till exempel i denna, an-
marker BouHOURS en éfverlkrift ôfver En Racquet: 
DE L'ARDQRE L'ARDIRE. Ehuru ordens lika 
fallande och ljud har kunde vara behagligt, få blir 
likväl hela Devifen af fjelfva öfverfkriften orick-
tig ; ty det Ar, fåger han, en ofanning och at tala 
emot naturen, når man tillägnar Racqueten en dri
ftighet dä han brinner. Ibland ricktiga och i detta 
affeende behagliga, anförer famme Auctor en annan 
Devifç : En tjerjl, fom flyger omkring en Fackla, 
med öfverfkrift ; UT POTIAR PATIOR. Me« jag 
kan intet .finna mig uti, at Fjerilen lider fö r den 
erfaken, at han må fä komma in till och rö ra vid 
elden; utan jag tror det ar fanningen mera likmâ-
tigt, at han lider af ovarfamhet eller af okunnig
het om eldens egenfkap at bränna; och at han naU 
kas elden för des vackra utfeende (kull, men icke 
for at blifva brånd. Flere exempel t orde icke be-
hôfvas at bevifa, huru lätt man faller i felacktighe-
ter, nar man vill tvinga fig at behaga, 

Den tredje figuren kallas i Rhetorican Atitithe-
fis y om hvars befkaffenhet, f å val fom om grannia-
genheten af des bruk, ar handlat i Samtal om Tan
kar i Vitterbets Arbeten. Exempel håraf finnas i vår 
Samling N. 85, 87, 90, 94 och 124. En fådan mot. 
fats och likfom inbördes ftridighet i orden , hålla 
Mftftare fö re vara en ibland de vackrafte prydna
der i en Devife. Men fom man icke bör tvinga fit 

fnil-
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fnille i upfök&nde af fådana prydnader, hvarigenora 
man oförfedt kan råka i affectation ; f à böra de ic, 
ke heller vârdslôfas och förkaftas, når de fritt ftåU 
la fig fram och vifa fin fägring. THESAURO har 
några exempel af fådana öfverfkrifter ; fåfom om 
En Phoenix•' PERIT UT VIVAT; om l1 almträdet 
Inclinât a re fur go, fom förut år nåmt ; om Et Myr^ 
Lejon: PARVA MAGNIS MAGNA PARVIS} om 
Et upfatt Skjutmål: NEC CITRA NEC ULTRA. 
Jämväl hos BOUHOURS öfver Solens b ild) OMNI
BUS UNUS. Men i THESAUROS, PERCUSSUS 
ELEVOR öfver En BâJJ, fom flås up åt bôgden, 
kan iag icke igenfinna den Antithefis fom han märkt, 
ehuru öfverfkriften eljeft är vacker och hela Devi-
fen rfcktig och behaglig. Däremot fitter BOUHOURS 
ibland dem, fom med Antithefen fkola behaga, En 
Spegel, och till öfverfkrift : OMNIBUS ET NUL, 
LI, i hvilken jag för min del icke kan utgrunda 
någon vackerh et eller ricktighet, undantagandes An, 
tithefen. BOUHOURS kullkaftar fjelf ricktigheten 
af denna Devifen, då han gillar en annan, fom fö, 
reftäller famma figur, med öfverfkrift : OMNIBUS 
OMNIA. 

Når af alla defTa tre (lagen formeras en Rhe-
torifk figur, fä blir väl en fådan den vackrafte och 
fullkomligafte. Till exempel, Continus iy eminus, 
fom vi få ofta nåmt; eller hos THESAURO: SI 
DEFERAR EFFERAR , om En fpringande Vattu-
konß. Men fåfom et mönfter fö r alla i defia flags 
prydnader, kan den De vifen råknas , fom L E MOY-
NE uptånkt öfver et förnåjnt barn, fom ftrax efter 
îodelfen dödde, fn Slitet, med öfverfkrift : MO, 

RIQR 
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RIOR. DUM ORIOR. Om nu LE MO YNE l.int 
fin invention af en hos PLCLNELLL, fo m föreftiller 
En Siiamp, med ôfverfkrift :  VELOX ORIOR MO-
RIOR; eller af en annan, fom MENESTRIER om 
nämner! Månen i nedergången, MORIOR UT O-
RIAR, kan göra ofs lika mycket at veta, Men i 
LE MOYNES ôfverfkrift år rimet fullt, ljudet i or-
den, och deras Ôafvelfers antal aldeles lika, och 
därtill med Antithefen ricktig; fä at man kan till-
ftå det vara et lyck-fkott at upfinna en fådan. Den 
qvickafte hjerna kunde pina fig till döds, till at 
hitta på något dylikt, och åndå icke komma därmed 
till råtta. Jag tycker för min del, at i detta affe-
ende hade MALHERBE icke få orått, når han fade, 
at en god Devife vore arbete för en mennifltas he-
la lifstid. LE MOYNE roar fig ât detta infallet, 
och fåger at MALHERBE icke kunnat taga mera 
till, 0111 ock en Devife vore något få ftort, fom 
den ftörfta Egyptifka Pyramiden. Men at fåtta fkåmt 
5 fida, fa kunde en fådan Pyramid upråttas med 
mennifko-hånder, ehuru dårtill fordras mycken tid 
och koftnad. Däremot år mennifko-vett och fnilles 
ftyrka otillräcklig, at efter behag kunna framalftra 
en ricktig Och fullkomlig Devife. Den kommer af 
lig fjelf, mäftadels af en flump : och händer med 
dem, fom BOUHOURS fåger i en liknelfe tagen af 
Meloner, at ibland hundra finnes knapt en enda 
god. Man mâ fôr ôfrigt icke tånka, at igenfinna 
alla fullkomligheter i alla Devifer: det vore at fö-
ka något utom naturen, fom i alt år fparfam på fli-
ka mönftér. Hår gifves ätfkilliga grader af full
komlighet, och rtian kan vara nögd , om man hin. 
tier till någon af dem. Så fluter THESAURO l in 

af* 
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avhandling om Devîfen med hvad ClCERO f.'ge't 
om Vältaligheten: Si perfe&am ejus ideant confequi 
non licet, contendendnm ut quant proxime ad earn 
acndatnus ; & fi omnes perfeSîiones colli ger c non li
cet, mmerum quem pojjkmns maximum colligamus. 
Det är : Om oß icke år lernnat at få dàrom et full
komligt begrep, Ja må vi arbeta på at komma i det 
närmaße: år det oß icke lemnat at famla alla fuU-
komligheter ,få låt oß famla de mäßa fem görligt år* 

Ibland prydnader i ôfverfkriften tillåter Bou-
HOURS, at âfven dàr kan brukas någon eqvivok el
ler tvetydighet i orden. Till exempel i en Devife 
för en ung Herre : Et litet ungt Lagerträd ibland 
flera ßora Lagerträd, och till öfverikrift : MAIO-
RES DONEC SUPEREM. Dår Majores betecknar 
de ftörre träden, och tillika den Herrens förfader. 
Spanfke Konungen Philip II. tog en gång till 
Devife, En modig och oflyrig Haß inom en Cirkel-
ring , den han fynes hop pa utom, och till öfverfkrift: 
NON SUFFICIT ORBIS. Hår ligger tvetydigheten 
i ordet orbis, och vill ôfverfkriften fâga i affeende 
på Häften, at Cirkel-ringen vore för liten; men i 
affeende på Konungen , at verlden vore för liten. 
Devifen kan i fig fjelf vara ricktig nog, ehuru eil 
fådan lek med orden icke åger fit fulla behag.' Man 
torde finna mera rhtthet och tillika mera mocteftie 
i en Infcription på en Svenfk Medalje vid Konung 
FredRIC lis antr.îde til Regeringen. Kong liga 
Gußavianßcti Familiens l'or traiter föreßaOas i en Cir
kel-ring, och »tidt uti Konung Fredrics, h varom* 
kring ftårat låfa: SPLENDET IN ORBE DECUS, 
där ordet orbis likaledes h ar dubbelt affeeude s det 

ena 
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ena på Cirkel-ringen af Portraiterna, och det ancira 
pä verlden. Om hvilken tvetydighet hela verlden, 
och i fynnerhet Efterverlden, lär falla et oparti(kt 
omdöme. LE MOYNE anfôrer eu annan, fom var 
författad Hertigen af Engnien till åra, efter et vun
nit fåltflag. Devifen föreft;ilde En Hand fom håll 
tvä Ortnar, dem bon fyntes hafva forqvaft, med 
öfverfkrift : OCCIDIT ANGVES. Tvetydigheten 
fluille behaga i ordet angves, genom allnfion till Her* 
tigens na mn; men det faller genaft i ögonen, huru 
Devifen juft dåraf blir oformlig. LE MOYNE på
minner at mifluiiafk har mycken nära förbindelfe med 
equivoken : farten år trång och ftegen flipprige emel
lan defle bägge . Dårföre fer man ock hvad för o. 
rimligheter gemenligen följa med equivoker , fom 
dragas långt ifrån och likfom vid håret, at någof be
tyda i Devifer. DeSutan vill icke mycket fnille at 
upfinna equivoker , och en förnuftig ångrar icke, om 
han förlorar det nöje han kunnat hämta af flika på
fund, fom vi lärt i Samtal om Tankar i Vitterhets 
Arbeten. Så har jag till exempel befvâr nog, at tån-
ka efter meningen i PiciNELi.is OFFICIO MIHI 
OFFICIO, ôfver Et Ljus i men liten erfåttning af 
nöje, fedan jag den funnit. Dock bör denna (lag* 
tvetydigheten (kiljas ifrån en annan, fom v i hört va-
ra angelägen i Devifer, och beftår däri, at Orden i 
ôfver fkriften tillika åro låmplige både till figuren och 
till faken fom fkall a fbildas. 

ofverlkriften tål icke heller någon annan flags 
lek med orden , fom endaft låta f ör öronen, och fat
tas iho p blott för numren eller för ljudet flutll. Till 
exempel ôfver Två Knifvar, fom hvåjfa hvarandva: 

ACUI. 
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ACUIMÜS ACUIMUR. I fall aciimus förftås om 
andra ting, fâ år Ordet falf kt; förftås det om Knif-
varne inbördes, fä gör det andra ordet acnimuv fyl-
left t ill meningen. Skulle en fäd an ordlek behaga, 
fä  år  den lyckligare i  en annan,  åfven hos PI CINEL-
U. En Sax, med öfverfkrift : STRINÖIMUS DUM 
STRINGIMUR ; ty hår hafva orden hvar fin me
ning , den ena om Saxen, och den andra om det 
fom hlippes. 

Vi MÅ för öfrigt taga påminnel fe af LE MOYNE, 
„at icke pina ofs med något Grammatifkt gral eller 
„Rhetorifkt krus i öfverfkriften af Sinnebilder ; där 
„alle Rhetorifke prydnader finna rum , allenaft de 
„utgöra en ricktig mening, och låta våra tankar blif-
,,va begriplige för andra j at den yrkade kårtheten 
„och finnrikheten på det nogafte acktas, och at vi 
„med flika prydnader icke kullkaûe våfendtligheten 
„af Sinnebilden. 

8. Reg. Ordet eller öfverfkriften bov föga fant. 

Denna egenfka pen år få htifvudfaklig, at utom 
denfamma blir aldrig någon ricktig D evife. Jag fkall 
af öfverfkriften f å veta, huru bilden lämpar fig i lik-
«elle till det fom afbildas. Såger då öfverfkriften 
ofant, få blir jag bedrag en om Devife ns mening, och 
måfte göra en falfk tillämpning, eller kan jag göra 
aldeles ingen. Åfven fom i en Logifk propofition 
man tillågger fubjeéhtm ingen ting, fom icke år i fub-
jeéto, få bör man ock i Devifen icke tillägga figuren 
något fom icke är i figuren, öfverfkriften år likfom 
et band emellan figuren och det fom afbildas: få 
Giart jag förftår Orde t, bör jag oc k kunna förftå me< 
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ningen af Devifen ; ty meningen af öfverfkriften och 
af figuren löpa tillfammans och ftämma öfverens Î 
alla ricktiga Devifer , fom vi förut lärt vid förfta 
feglan om lämpligheten a f Ordet. Dnr äro till up-
lyfniiig nägre felacktige exempel anförde, till hvil-
ka ännu föl jande kunna läggas.  Säfom hos M ENE-
S TRIER : Djnrkretfens tekn Jungfrun, emellan Lejo
net och Våg en: COELESTES TEMPERAT IRAS. 
H.ir lyfer idel ofanning i affeende på Devifens fi • 
gur. Det kan icke en gäng någon dickta, at Djur-
krets - Jungfrun ftillar himlens vrede. Och för den 
orfaken blir tillämpningen på Catholfka vifet gan-
fka falfk och oricktig, nar Jungfru Maria fkall me d 
denna figuren afbildas. Men om famma ö fverfkrift 
ftode öfver någon Mar iae - bild uppe i himlen, kun
de kanfke Devifen efter någon ZINCKGREFS tånk e-
fatt blifva ricktigare. Ibland SAVEDRAS finnebil
der få vi fe åtfkilliga Statuer i en R/omßer -gärd, 
med öfverfkrift: CUSTODIUNT NON CARPUNT. 
Det ar fkada för Trågärdsmäftaren för vackthåll-
ningen fkulJ, at Statuerna icke äro lefvande; men 
det är en lycka för plockningen (kull. Som de nu 
âro, kunna de icke uträtta någotdera af det fom or-
den innebära. Äter fä vi ibland Tyfka utvalda 
Deviferna fkâda et annat Himmels-tekn, Skorpion, 
med öfverfkrift : PEIOR SUPERIUS QUAM IN-
FERIUS; hvi lk et  är  af  l ika hal t  med MEN ESTRI-
ERS ADVIGILANT FATIS, öfver en hop Stjer-
tior pä ilimlen, fom hålles för ofanning nu för ti
den, fä framt icke af gamla Spâ-kàringar, fom up-
fnappat några lemningar af Aftrologien. Hos den
na fednare Aufloren få vi fkåda ånnu något märk
värdigare , nämligen Stjemor på Himlen Aliddagsti-

G den, 
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den, och till ôfverfkrift : NON CERNUNTUR ET 
ADSUNT. Âr icke det en konftig Devife, fom i 
figuren vifar ofs något, fom öfverfkriften fager ic
ke kan fynas ? Samme Auctor vifar ofs Manen gen t 
emot Solen flående-, med ôfverfkrift: A TE MIHI 
SOLO FLAMMA ET ARDOR. Hvilken långa o-
fanning han fedan fjelf vederlägger med en annan 
ôfver(krift ôfver famma figur : SPLENDET NON 
ARDET AB ILLO. Hår torde vara nog af exem
pel , till at vifa huru ofanningen i öfverfkrifter 
kullkaftar ratta meningen och tillämpningen af eil 
Devife. Men efter fom jag förmodar, at Augsburg-
fke Devifes Choices härefter förfvinna ur värt kära 
Fädernesland, eller åtminftone blifva ganflia fål lfyn-
te i Svenfka händer, fl vill jag f ör vare efterkom
mande ännu dårutur upteckna et par exempel. Et 
Kål - htifvud, med ôfverfkrift: DE MEA ALBEDI-
NE DURITAS. For fållfamheten fkull , kunde det 
hafva varit roligt r.og , at få höra huru det varit 
möjligt, at göra någon tillämpning af denna ofan
ningen. I en annan förefhlles En Vin-Ranka up-
rått utan flôd, med ôfverfkrift: SE SUSTINET 
IPSA. Hår fåger både figuren och ôfvcrfkriften o-
f a n t ,  o c h  r å t t  n u  o r k a r  j a g  i c k e  m e r a  f e  D e v i f e s  
C h o i f i e s .  

9. Reg. Ordet bor vara pâ et främmande, men 

brukligt fprcik. 

Måftare i konften hålla före, at icke alle flags 
tungomål åro tjenlige at brakas i Sinnebilder, och. 
vill BoUHOURS i fynnerhet dårutur bannlyfa de O-
rientalifka och Nordilka fpråken. För Academifter 

och 
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och lårdt folkan han val tåla en Grekifk öfver-
fkr i f t  i  en  Devife ;  men 0111 Drot tn ing CATHARI-

N,E DE MEDICIS OOJs (peçei, fyr] yixÅr/ytjVy 
ôfver Regnbagens bild, yttrar han fig, at tien pas
fade båttre for en Doctor, an for en Drottning; 
helft foin defsutan icke år fanningslikt, at et Frun
timmer vore nog lårdt , at uttrycka fina tankar på 
det fâttet. Men Ordet bör likväl vara, fåger han, 
pâ et främmande fpråk, på det des mening ma va
ra fä mycket båttre gömd, och icke förftås af me
nigheten. Jag ville icke taga detta (hålet till beftyr-
kände af var regla ; efter fom i följe af de åfvan-
före Cap. III. $. 2 . anförde orfaker, Devifer böra 
vara klare och begriplige det måfta fom (ke kan; 
och at det fåledes bör vara åfkådarens och icke De-
vifens fel om han icke förftås. Jag tycker för min 
del, at fkålet af et allmänt vedertagit bruk år båt
tre, i fynnerhet når därtill lågges en reflexion, fom 
LE MO YNE gör  t i l l  g i l lande  af  det ta  b ruket .  HA« 
fager: „alt fom år främmande höres altid fä fom" 
något nytt och upvåcker förundran. Det fom år" 
obekant paflerar ftundom för nägot förträffligt:" 
däremot det fom år vanligt, huru förträffligt det" 
ock må vara, drager icke ögonen på fig och rörer" 
ingens nyfikenhet." Detta år grunden hvarföre öf-
verfkrifter måft behaga på främmande fpråk, och 
hvarföre fådane helft brukas. Italienare och Spa-
niorer bruka måft fit egit fpråk i" öfverfkrifter ; men 
hos Franfoferna åro Franfyfke öfverfkrifter mycket 
fållfynte. Tvifvels utan för den nåmde orfaken 
fkull, betjena de fig af Italienfkan och Spanfkan, 
men måft af Latinen. 
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Thesauro 5r af den tanken, at en fullkom
lig öfverikrift bor tjenligaft vara pfi fådarit fpråk, 
fom döljer (ig f ör allmänna hopen af fnilleri , men 
år dock begripligt för alt förftåndigt och v plyit fo lk; 
ty at tala det ingen förftår, är at intet tala ; och at 
tala det alle förftä, år i Sinnebilder hvarken qvickt 
eller behagligt. Han tycker a ltfå, at med Sinnebil
der kommer intet fpråk bättre öfvereris ån Latinen; 
,,Ty förft, fåger han, år det fpräket ädelt, finnrikt, 
„fullt af kårta och betydande or d och talefått, och 
„därtill främmande, hvaraf man kan formera Heroi-
„(ka och vackra utlåtelfer, fom åro långt fkilde i-
„från alt hvad allmänt och gement år. Därn år 
„ock det fpråket nu förtiden fnart fagt öfver hela 
„verlden få gångbart, at alt lårdt och uplyft folk 
„kunna låfa och förftå hvad fom (krifves på Latin. 
„För hvilken orfak ock famma fpråk helft våljes till 
„Infcriptioner och Epitaphier, fom till allmänt å-
„fkådande utflållas." Vi Svenlke åre ock därmed 
få mycket båttre belåtne, fom Italien (lean och Span-
fkan äro för ofs åfven få barbarifke Tungomål, 
fom Svenfkan f ör Italienare och Spaniorer, 

Reglan lyd er, at öfverfkriften bör vara på et 
bekant fpråk. Och kan et ftrångt i ackt tagande 
häraf finna rum i affeende på aldeles döda, eller 
på fådana Tungomål, fom i allmänhet at tala, för-
ftås af ingen mennifka i de orter, där Sinnebilden 
kan blifva fynlig. Till exempel en öfverikrift på 
Arabifka och Hebreifka , eller en på Turkilka i 
Frankrike, och på Franfyfka i Turkiet, kan icke 
låfas elle r begripas. Men å and ra fidan tyckes d en 
friheten icke med (kål kunna en AuCtor betagas, at 

nâ-
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någors gång för fina Landsmin framftålla en Sin
nebild med ôfverfkrift på deras egit modersmål, 
helft når denfamme år finnrik ock vacker ; hvil-
ket ock af våra Lîrmâftare medgifves. Bou-
HOURS anfôrer till exempel , hurufom når Tur-
kifke Kejfaren SE LIM drog till et ftort fält-tåg, tog 
han tiil Devife , Manen i tilltagande fâfam åt ned
gången at /kvida till et annat hemifpheriutu, med ôf-
verfkrift på T urkilka af fådan mening: JAG KOM
MER FULLARE IGEN. Turkarne måfte hafva 
mycket tyckt om denna qvicka och finnrika Devi-
fen ; och man torde i deffa fednare tider icke haf
va våntat något fådant från Öfterlanden. Kan man 
då vänta något från Sverige? Se på Devifen N. 80. 
i vår Samling, diir Svenfka orden i öfverfåttning 
låta för ofs båttre, ån CHETO FUOR COMMO-
TO DENTRO i originalet hos BOUHOURS , foin 
knapt af någon enda ibland ofs förftäs. Urfäckta 
CATZ för en Hollåndlk ôfverikrift i Devifen N. 84 
af vår Samling, hvarmed han utan tvifvel mycket 
behagat fina Landsmån. Låt vårt Svenika Lagom 
baft , i Emblemet N. 21 i Samlingen , komma på 
famma råkning , efter fom ordet för fin finnrikhet 
behagar ofs, och admireras af främmande. Jag vå
gar ånnu lågga h.irtill, at det tyckes för Svenfka 
Veienfkaps Academien icke otjenligt vara , at i fin 
antagna Devife hafva ôfverfkriften på landets fpråk. 

G 3 Cap, 
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C A P I  T  E I ,  VI. 
S L U T  O M  D E V I S E R .  

$. I. 
A/fan har tagit fig före, at pâ et befynnerligt fâtt 
*»•"' leka med figurer och or d, i et flag fom kallas 
Rebus', hvarom PAUL JOVIUS redan i fin tid vifte 
at tala. Och lär detta bruket hårftamma ifrån nå
gra fkamtacktiga och luftiga hufvuden i Frankrike, 
fom därmed velat roa fig och andra. Defle lek-
värk förfärdigas pä det fattet, at når man vill up-
fåtta en mening, betecknar man något ord med fi
gur af någon ting, fom ha r lika namn med det or 
det fom man vill bruka : och dar ingen fädan fi
gur af lika namn finnes, nyttjar man ord at fåtta 
emellan figurerna. Detta kan vara drägligt, n5r 
nian brukar det likfom till luft eller lek, men i alf-
varfamina ämnen år det aldeles otjenligt. Hår nam
nes därom för den orfaken, at man fedt exempel 
af dem fom tänkt upfinna en Devife , men i det 
f t .Het  fa l l i t  in  i  deffa  barnf l igheter .  LE MOYNE 
anförer huru detta påfundet gjorde en Spanfk Gref-
ve olycklig, Grefven var kar i Drottningen, och 
när et Riddarfpel fkulle hallas , hängde han fram 
ôfver bröftet en kedja, hvarvid voro faftade åtfkil-
lige Mynt, fom i Spanien kallas Realer, med en öf-
verfkrift pâ Spanfka ; MIS AMORES SON - - Man 
tog det likfom hans kärlek hörde till pengarne, 
men man utgrundade fedan at pengarnes na mn REA
LES fkulle beteckna hans paflion för Drottningen. 
BOUHOURS har et annat exempel , där figurerna 
fkulle tala allena utan några ord. Vid et Riddar-
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fpel i Turin, låt en Herre nul a pâ fin Hjelm En 
gylkiide Sol och En Cupido eller Amour, foin (kulle 
pâ Italienfka fäga fâ mycket foin UN SOL AMO-
RE, eller at Riddaren icke hade mera an en enda 
kärlcks-pailion. Vare Mâftare fôrkafta med (kål alt 
fom har fmak af fadant i Devifer. Och detta åni-
net förtjenar äfven fa litet vâre Lifares upmärkfam-
het, fom at utfôrligen bevifa, huruledes enkla bok-
ftåfver, eller zifror, eller toma fält, icke kunna 
brukas till figuren i en Devife. Dax blifver af fà-
clant i del Gåtor, fom behôfva en Prophetifk ande 
at uplôfas: et arbete, fom aldrig lönar mödan. Jag 
har af det fiaget icke fedt någon, fom kunnat räk
nas för  Devife ,  fä  framt icke en fom BOU HOURS 
anförer, brukad af en Academift i Italien. Bok-
ftafven H med öfverlkrift; SI CETERIS ADDAR ; 
hvilken både i fin form och i fin tillämpning år i 
mitt tycke ganika vacker. 

§• 2. 
Ibland Devifer nämner LE MO YNE et flag, fom 

han kallar dubbla, hvilkas f ägring (kall däri b eft 3, 
at de fôreftàlla en och famma figur i två fält un
der olika mening och betydning. Om det år fvârt 
at upfinna en vacker och till alla delar fullkomlig 
enkel Devife, fa mäfte en fådan dubbel kunna an-
fes for et mirakel. Samme Auctor antôrer exem
pel af en, fom han upfimnit, at vid et tillfälle 
låmpjs på Franlke Clericiets fammankotnft. I det 
ena fältet, Himlen full me d Stjemoy, och till öf-
verfkrift: NUMINE REGUNTUR. I det andra 
fältet bredevid, famma Himmel och Stjärnor, med 
ôfvevfkrift : LUMINE REGUNT. Devifen år i fin 

G 4 form 
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form ricktig och vacker; men i ämnet och tillämp
ningen ofar den af Päfvifka hierarchies. Jag kom
mer ihåg huru BOUHOURS i famma ämne anförer 
et par enkla Devifer, fom vid et lika tillfälle af 
Cle r i c i e t s  f ammankomf t  b l i t v i t  f o rmer ade  a f  en  VIR.  
GILII vers, där han (alar om ftjernorna. 

Ignens eß iUis vigor if cceleßis origo. 

Den ena Devifen föreftälde En bop Stjernor pâ Him-

im, med ôfverfkrift : IGNEUS EST 1LLIS VIGOR. 
Den andre hade till figur några Per/or, och dàrôf-
ver: COELESTIS ORIGO. Deffe bägge enkle De

vifer kunde i et annat ämne och tillämpning blif-
va ricktige och äfven förträfflige ; men här fmaka 

de af Munken. 

Jag vet intet om jag i detta ämnet om dubbla 
Devifer, kan roa Läfaren med något af egit förråd. 
Under det jag haft för händer denna Sinnebilds-

Samlingen , har jag tyckt et fädant företagande kun
de föreftällas med en dubbel Devife. I det ena fäl

tet, Eti Råffa, med ôfverfkrift : DISPERSA COL-
LIGIT. I det andra fältet famma figur, och till 
ôfverfkrift : COLLECTA DISPERGIT. Om den 
icke behagar väre Lärmäftare i Söder, få torde den 

likväl fä vara med i räkningen, pä det icke heller 
något fädant må finnas vara oförfökt under värt 

Climat. 

Vid tillfälle vill jag h"r nämna et flag af De
vifer, fom fôr fît inbördes affeende och motfats haf-

va  någon  l i khe t  a f  dubb la .  H i t  hö re r  Ke j fa r  CAR L 
V. Plus ultra, med det däremot fatte, Non ultra 
Dietas. Jämväl Konung HENRIC II. Donec totum 

impleat orbem, med Konung PHILIPS däremot tag
ne 
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ne Jam 'Uuftvahit omnia ; fom vi förut Cap. TI. $ .4 
onit lit. Tillfallen, till en fàdan ftridighet och mot-
fats gör, at dc pi farama fätt fom dubbla Devifer 
l ikfotn födas af  hvarandra.  Sä ta lar  T H E S A U R O  

om, huruledes när et Parti valde till Devife, En 
bruten l'ela re, med öfverfkrift: FR ANGÖR NOM 
FLECTOR, tog det andra motftridiga Partiet, En 
Rn . ßr/ii bôçtlc [ig undan for vädret, och till of-
verfkrift : FLECTOR NON FRANGOR. Vire Lär-
mâftare lära ofs, at for (like Dcvifers qvickhet och 
behaglighet fkull, vardera dem fä mycket, om icke 
mera än andra. De ma dâ fjelfve admirera en 
Svenfk invention, fom jag fodt i Herr Cancellie-Ra-
det BERCHS Samlingar. Den ena Devifen föreftal-
ler Ver/ds Glob en-, med öfverfkrift: NON SUI-FI-
CIT. Den andras figur år Himmels -Globen, och till 
öfverfkrift : SUFFICIT. 

$• 3-
Somlige Audtorer bruka , at under en Devife 

fåtta nSgra verier, fom de laga fkola tjena till när
mare utredande ocli, uply fning a f Devifen. Men jag 
tycker för min del, at om nägre verfer hehöfvas, 
fa mätte Devifen icke va ra klar och begriplig : hvil-
ket vi likväl förutfatt fâfom en des nödvändiga e-
genfkap. För den orfaken böra verfer fom ftà un
der Devifer k unna vara bärta, utan at Devifen för 
lorar något af fin tydlighet. Om en afkädare har 
mifsnöje af, at i öfverfkriften fä veta hvad han klart 
fer i figuren, fâ mäfte han fnarare förtretas, när 
man i vers vill fåga honom det han fer i figuren, 
och kan fjelf begripa i öfverfkriften. Defsutan äro 
Devifer fädane ftycken, fom lltadas i haft och lik-

G 5 fom 
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fom i förbigående, hvari vi förut hört grunden lig
ga till öfverfkriftens karthet. En fora icke har tid 
eller luft at låfa en kart ofverfkrift, lar ännu min
dre göra fig den mödan, at läfa några rader ver-
fer; i fvnnerhet då de ibland utgöra hela Sonneter 
och Madrigaler, där Poeten fpatferar cinkring och 
talar nåftan mera 0111 andra faker ån om Devifens 
åmne. Verfer finna altfâ icke annorledes rüm ån i 
böcker, och tjena dår icke till annat , ån at med 
fin qvickhet och liflighe t roa Låfaren. Dårföre kun
na de ock på fåda na ftållen icke allenaft tålas,utan 
åro åfven dår behaglige och nöjfamme at låfa. Men 
utom den fynnerliga fägring fådane verfer böra haf-
va af Poëfien, få fordrar BOUHOURS, at deras ut-
låtelfer och mening fltall på det nogafte ftraima öf-
verens med figuren och med det fom i figuren af-
bildas, eller i et ord at fåga, med hela Devifen. 
Kanfke Låfa ren torde åftunda, at åfven af deffa ftyc-
ken få höra några exempel. 

Hos BOUHOURS , öfver Hertigens af Longue-
ville död; En ftor Flod vid fit utlopp, med ôfver-
fkrift : MAYOR EN SU FINAR. 

Celebre & grand dés ma naiffance 

Je porte en tous lieux l'abondance; 

Rien ne me peat ni empecher de ni'avancer toujours. 
Je fuis de mou pais le rempart la gloire: 

Mais qui pourrait le croire ? 

Je fuis plus g rand encor qu and jacheve mon cours. 

En annan åfven hos fainma Auétor, uptånkt af en 
Hot m an, at gifva tillkänna huru han icke gjorde 
vers utan då han var kår : En Nåcktergal fitter i et 

blom-
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bhmftrande Tråd, fom (kall beteckna Våren, med 
defla orden: DE MI AMOR MI CANTO. 

Je chante quand l'amour ni inf pire, 
Et je chante mente ajjez bien : 

Mais dés que mon coeur ne feiit rien, 

Je u' ai fins rien à dire. 
LE MOYNE har fjelf fatt verfer vid fina Devifer. 
Till exempel N. 55 i vår Samling. 

Au jugement de l'oeil, fi l'oeil eft confulté 
Du mérite de ma beauté, 

Il n'en eft point qui me puijfe defaire. 

Mais ce if eß qu a l'oeil que j e plais, 

Et moi mente je me défais 

Si je ne prens le parti de me taire. 

Ôfver Devifen N. 16 i Samlingen har MENESTRIER 
en artig vers: 

Surpris d'une beauté fi vive 
Mon de ft in veut que je la Juive, 

Suis pouvoir me tourner ailleurs. 

Et dans le defir qui m'emporte 
M'élevant d'une aile tro p forte, 

Je la vois , je brûle, je m eurs. 

För dem fom icke fôrftâ Franfylkan, vill jag 
härtill lägga et exempel pâ vart fprâk. Vid Crö-
ningen 1751 gjord e jag en Devife, där Hennes Ma-
jeftât Drottningen foreftåldcs under En Qvinno-bild, 
ôfver hvilken en Hand ur fiyn håll en Crotta till at 
jåtta pä deß hufvud, med ôfverfkrift: INDICAT 
NON AUGET. Verferna inunder lydde fä: 

När 
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När Crottan Jättes på L O V I S A  U D A L R I C A ,  
Får blfva dock fom förr Des egenfl;aper lika. 

En annan Cronan går hog, tuajeftâtli?, flor. 
Här vif ar hon blott ut hvar Alaje flutet bor. 

§• 4-
At i kfirthet påminna ofs hvad om Devifers be-

(kaffenhet är af handlat, fâ gifver LE MOYNE där
om et rätt begrep. „Öfverensftåmmelfen, fager han, 
„emellan figuren och perfonen eller tingen fom lko-
,,la afbildas, bör hafva i följe med fig en propor
tion och lämplighet efter fjelfva ämnet till Devi-
,,fen. Och om denna proportion (kall vara ricktig, 
,,fà fordras at ingen ting däri tinnes fom icke kan 
„förlikas ; ingen ftridighet emellan orden och tan-
„karne, emellan det man vill lata fe ock det man 
„vill faga." Därmed förbjuder han ock, „at blan-
,,da ihop faker, fom böra vara åtfkilde; at taga fi-
„gurer i en mening, fom är tvärt emot hvad de be
teckna; at låta dem tala emot fin vilja hvad de 
„icke egentligen och icke utan våldfamt tvång kun-
,,na fäga. Hvilket händer, når man ändrar och 
„förvänder fådane tekns eller bilders bemärkelfe, 
„och trugar dem at betyda annat, än fjelfva natu-
,,ren eller et allmänt bruk dem tillagt. 

§• 5-
Vi må Huta var Afhandling om Devifer med 

hvad LE MOVNE lårer om fättet at pröfva deras 
ricktighet, ° 

Devife år en metaphorilk föreftällning eller Lik-
jielfe, fom kan föras till fin naturliga form, och till 
de för en ricktig jämförelfe fatte lagar. Således kan 

ja-
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jag därmed procédera på det fättet : Likafom figu
ren ,4 har den och den befkafî'enheten ciler egen-
fkapen ; åfvenfå har perfbnen eller faken ß G mm a 
befkafifenhet eller egcnlkap. Devifen ford rar då, at 
det Ar en ricktig öfverensftämmelfc emellan deßa or
den Likafom och kfvcnfà ; emellan liknelfen och 
tillämpningen ; emellan figuren och det foni fkall a f-
bildas. Han vill at fàmmanbindningen fkall här 
vara fa egentlig, och alle delarne fä väl förenade, 
at där icke gifves den ringafte ftridighet. Således 
när liknelfen är fullkomlig, är ock Devifen fadan, 
och dä blir icke heller öfverfkriften ofinn , antin
gen han talar om figuren i Devifen, eller om faken 
fom {kall afbildas. 

Till närmare uplyfning m'i vi taga exempel af 
en felacktig Devife, fom famine A net or franiftåller 
till profiling. En Italienfk Poët ville vifa hvad mö
da han använde, at kunna ftiga up till åra, eller 
vinna framfteg i någon kärleks - handel högt öfver 
(it ftånd; hvarvid han hade at kämpa emot fin egen 
naturliga böjelfe och emot lyckans vidrighet. Han 
tog till Devife, En F /åamnus, fom flög rätt up e-
mot upqående Solen i därvid öfverfkriften, AD 1N-
SVETÀ FEROR, fluille uttrycka det vald, fom Flä-
dermufen gjorde pä fig, för at lyfta fig tip till lju-
fet af denna lindande himmels - kroppen. Lät ofs 
icke förevita Poeten des elaka val af en otjenlig fi
gur : lät ofs icke fäga honom, at f ådane foglar för
likas icke ihopa ined årans barn eller med kärlets-
riddare. Här år icke frågan därom : vi vilje alié
nait veta, om öfverfkriften ftäinmer ihop ined figu
ren eller med perfonen fom fkal l afbildas. Så vilje 

vi 
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vi profva Devifen på det förut omtalte fättet och 
få ga : Likafom Fladermufen bemödar fig at flyga 
up emot Solen , åfvenfå bemödar fig Poeten at fti-
ga up till ära eller vinna framfteg i fin höga kär
leks-handel. Hvein ftudfar icke här ftrax vid till-
lämpningen, når man befinnar huru Flädermufen ic
ke en gang tål (kenet af et ljus , mycket mindre 
ftràlarne af Solen, aldraminft at ftälla fin flygt rätt 
up emot Solen? Igenom en ricktig tillämpning af 
denna liknelfen råkar Poeten mera i förackt ån i å-
ra, och ftadnar fnarare i failleap med fin fogel i 
mörkret. At jag må bruka en vifs ny Franfyfk 
Poets talefätt, få måfte denna Italienarens fnille haf-
va varit mycket enflammeradt. 

Jag vill ännu tillägga et annat exempel af en 
Devife, fom jag hört mycket berömmas. En Tim-
pen, med öfverfkrift af det efter en Apellis utfaga 
gjorda bekanta ordfpräket, NULLA DIES SINE 
LINEA. Hvarmed flea 11 betecknas en flitig menni-
(ka, fom ingen dag aflåter at något göra på fit ar
bete ; eller en dygdig, eller barmhertig, fom låter 
ingen dag gå förbi, at icke uträtta något godt. Låt 
ofs n u p rötva Devifen. Likafom ingen dag går för
bi, at icke Tim-ften vifar et ftrek; men här ftud
far man ftrax vid åfoenja, eller i tillämpningen; ty 
når det år mulit at Solen icke lyfer , gå månge d a
gar förbi, at Tim-ften icke heller vifar något ftrek. 
Fölgden blir altfå efter denna liknelfen, at månge da
gar kunna gå förbi, då den arbetfamtne gör ingen 
ting , och de n dygdige eller barmhertige uträttar intet 
godt. Hvilket ftrider emot Devifens påfyftade mening 
och ändamål. Han blir altfå i detta affeende felack-
tig, utom det han vid närmare påfeende tor de åfven 
i andra fall finnas ofullkomlig. CAP. 
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$. i. 

Med ordet Emblema hafva de gamle bemärkt al
lehanda tillfälliga prydnader af figurer, hvar-

under åfven fedan Egyptiernas hieroglypher varit in. 
begripne; till defs man åndtligen började dårmed be
teckna hvarjehanda finnrika och betydande bilder, 
med eller utan ôfverfkrift. Dåraf plägar hela Sin
nebilds - konften ännu idag af fomliga pä Latin kal
las Ars Emblematica. Men fedan konften blifvit 
bragt til l mera ricktighet och fatt und er reglor, haf
va Emblemer fina egna bemärkelfer, och utgöra et 
ferfkildt (lag, fom vi nedanföre fa höra. De del
taga fä mycket i arten och befkaffenheten af Devi-
fer, at mange, åfven af lårdt och uplyft folk, mifs-
taga fig om deffa vitterhets ftycken, och blanda det 
ena flaget i det andra. Låt ofs tillfe huru Emble
mer med Deyifer komma öfverens, på det vi fe
dan må kunna utröna , huru de förre utgöra fitt 
ferikildta flag. 

Emblemer likna Devifer i formen, ty de beftâ 
likaledes af figur och ôfverfkrift. I ämne k omma 
de öfverens med Devifer af allmänna Clafien, i det 
de bägge hafva et ändamål , fom år at under vifa, 
eller åtminftone at förlufta ögonen och finnet, utan 
affeende på någon vifs ferfkildt perfon. I figuren 
mâfte anft.indigheten i ackt tagas : fanningen och fan-
nings-likheten behållas: de böra ej kunna dragas i 
flridig mening emot den man päfyftar , eller gifva 
anledning till ilvillig uttydning: hafva något värk-
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ligt, foin gifves i naturen eller konften : föreftälla 
något vackert, fom år behagligt at fe pä. öfver-
ßriften bor vara lämplig till det fom afbildas : ic
ke bcitä af nedriga och gemena ord och talefâtt : 
bör hafva en finnrik, men tillika klar och tydlig 
mening: bor fåga fant, och vara pâ et f rämmande, 
men brukligt fprâk : orden val ljudande, och tåla 
âfven något Rhetorifkt. 

Af denna öfverensftämmelfen märkes huru det 
kommer till, at Devifer och Emblemer fâ ofta för
blandas. Denna öfverensftämmelfen gör, at i affe-
ende pâ förenämde delar böra de för Devifen före-
fkrifne lagar âfven till Emblemer lämpas och där i 
ackt tagas. Dock fordra deffe i viffa mål icke en 
1'ädan ftrånghet fom Devifen ; hvilket kommer när
mare at utredas efter det begrep vi vilje bjuda till 
at göra ofs om Emblemer, och de reglor fom där
vid äro nödige. 

$. 2. 
Vi kunne här förut anmärka, at hvad fom vid 

Devifers förfta urfprung och bruk fkedt af okunnig
het och ofullkomlighet i konften, nämligen at bru
ka en figur utan ôfverfkrift , eller et Lemma utan 
figur, det lker med vilja och öfverlåggning i anfe-
ende til figuren i Emblemer, fom ofta lemnas utan 
ôfverfkrift. Alle målningar fom hafva någon dold 
och finnrik betydning, äro icke annat ån Emblemer 
utan ôfverfkrift. Cebetis Ta fia är en emblenratifk 
föreftållning af tnenlkliga lifvet ; där man af hvar 
action, fom framftälles for ögonen, kan formera et 
Emblem, når därtill fåttes en tjenlig ôfverfkrift : ja 
man kan ock af hela målningen göra et Emblem, när 

man 
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därtill lägger en ôfverfkrift, Tompaffar till hela menfk-
liga Lifvet. Aile Fabler, fom hafva en richtig och 
fann betydning, det âr, at de kunna liknelfe- vis läm
pas til mennifk ornas Våfende och üpfsräiide^Alifvti 
Emblemer, när de i figur ftållaé for ögonen, och 
förfes med någon lämplig ôfverfkrift. Ehuru : nu Mi-
ftorier, Fabler och andre figurer fom hafva nagoii 
lämplig betydning til liknelfe, kunna kali&s Embht-
mer , fa vilja Mäftaré i konften icke erkånria fldane 
ftyckens fullkomlighet eller behaglighet, fä'frarnt de 
icke åro förfedde med ôfverfkrift, till uplyf'iing of-
ver hvad man fer for ögonen. Orfaken .få-, vi fedan 
höra i fjerde $. Art. 8 om figuren i Embleme*... •" 

J' ?'. - ' F 
Emblem år en foreßdüning i liknelfe ' af, Magot 

fant eller dicktadt, be flående af figur och àfverfkrifty  

till mdtrvifning och lårdom i Moralifka och Pclitifka 
ämnen, eller allenaß til ro och nöje : i hvilken fåreflåfl-
ning ofvevfkriften får ßg fjelf tagen meddelar lärdo
men, fom af exempel i figuren t*p)yfes ; och tvärt om 
figuren meddelar exempel, fom af Sfver/k-riften be. 
[iyrkes. 

Vi märke härvid huru fom figuren i Eirthlertiar år 
en liknelfe, hvari han fkiljes ifrån andra målningar 
och ifrån Metaphora i Devifen. Och hvad öfv.erfkrif-
ten angår, fl har den hår fin egen f ulla mening och 
Sr i få måtta et Axiom eller Sentent!. Om hvilka 
bågge delar vi närmare komme at tala, då vi upföke 
några Reglor, after hvilka Definitionens ricktxghet 
kan pröfvas. 

M Man 
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Man torde îfven vid' Emblemer kunna antaga, 
at de délas i två Claffer, ehuru likväl bågge äro af 
enahanda beskaffenhet, och delningen hår allenaftgo
res för redighet (kull, och till at fit om dem et till
räckligt begrep. Den fôrfta Clajfen ha r enfkylt affe-
éhde pä viffa gerningar eller håndelfer, foin hämtas 
ur Hiftorien. BOÜHOURS gifver ofs häraf et exem-

Sl. Hiftorien berättar, at når Konungen PORSENNA 
J för Staden Rom och bragt den i ytterfta nod, på

tog fig MUTIUS SC.EVOLA at frålfa Staden igenom 
det at mörda PORSENNA. Han gick til den åndan 

, ut i hans läger ; men når han iktille vârkft.illa fit fô-
rehafvande .niiûtog han fig om Konungens per sfon och 
mördade en annan. När han dâ blef gripen och ftåld 
till förhör, vifte han fin driftighet och ftåndacktighet 
på det fåtte*, at han gick fram och räckte fin hand 

. midt in i eiden , likfom till ftraff för fig f jelf at han 

.felat i fin förefats. I Emblemet fôreftâlles MUTIUS 

.Sc&y^irAffityic/t får Konung PORSENNA, och väc
ker banden in i tiden, med öfverfkrift : AGERE ET 
PATI .FORTIA ROMANUM EST. På famma fått 
fker méd andra Hiftorie-målningar, fom kunna gö
ras till Emblemer: Till exempel, oin man ville fö-
reftålla Konung CARL XII fart öfver Dun« - Ström-

• men fyoi, och till öfverlkrifttaga orden af hans Sym-
bolum och L öfh: MED GUDS HIELP GÅR ALT 
VÂL , få blir af en fådan målning et behagligt 

/Emblem. 

Den andra Clajfen har î allmänhet affeende pâ 
Moralifka och Politifka åmnén, eller något annat, fom, 
alknaft ïrïrôjfamtat fe och tånka på1; och hämtar, 
åfven fom Devifen, fina bilder ur hela uaturens för

råds. 
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rådshus. Med figurers exempel går man i den Emble-
matilka föreftällndngen a particulari ad .wtivetfale, 
fom man fäger, och gör därefter fina förnufts flut.-
Såfom hos BOUHOURS f öreftålWs Bilden af en Svala, 
med öfverfkrift: UNA HIRUNOO NON FACIT 
VER. Hvaraf lärdomen blir denna, at man af nå
gon fynnerlig fak icke kan göra en flutfats till oin-
(kränkt beftyrkande af nägon fanning. Samme Auétor 
nämner et annat Emblem, fom i figuren föreftäller 
Lyckans Bild läggande bojor pâ et L ejon, med öf ver-
Ikrift: VIRTUTEM FORTUNA PREMIT. Men 
det tyckes ftôta emot fanningslikheten i figuten, at 
Lyckans Bi ld, fom är hämtad ur dickten, (kulle f äng -
fla et naturligt Lejon. Eljeft föreftäller Emblemet 
en liknelfe, fom kan lämpas til allmånna lefvernet. 
Men om man öfver Lyckans Bild (kulle fätta CuRTil 
ord : FORTUNA NUNQJJAM SIMPLICITER 
INOULGET, blir där ingen liknelfe till finnandes. 
Då blir det allenaft en Emblematifk föreftållning, af 
det oregelbundna (laget, fom v i i VlllCapitlet fä om
tala. Exempel af Emblemer , fom innehålla nägom 
undervifning och lärdom, kunna äfven fes i vär Sam
ling under N. 9, 13, 15, 21, 5g, 61 och 123. Af 
Emblemer, fom allenaft föreftälla något nöjfamt fö r 
»gonen och finnet, påmwiner jag mig et exe mpel, fora 
jag någonftädes fedt. En Cupido fitter på fin Pil - Ko-
ger och ror med en Pil, at kommu öfver vatnet ifrån 
det ena Landet till det an dra. V AMOUR TROU
VE MOIEN. Sädane ftycken åro fållfynte ibland Sin
nebilder , för de orfaker, fonr vi förut i III. Cap, 3 §. 
hört omtalas. 

H a  
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$• 4-

När vi nil gä vid are at upfôka de delar, hvarî 
Emblemet med Devifen ôfverenskominer, rfå år at mär
ka , det Bilden åfven hår bör vara lämplig til det fom 
(kall af bildas, annars blir ingen ricktig liknelfe. I 
Emblemer finna icke Theologifke Ämnen rum, för 
famma orfak, fom i Devifer, undantagandes dem man 
kunde formera af Evangelifka Hiftorien. Emblemer 
undervifa och för lufta på et vackert och finnrikt få tt, 
åfven fom Devife r : quickhet och liflighet bör åfven 
här regera, och nyhete n af påfund fkilja fådana (tyc
ken ifrån alt foin år trivialt och alftras af den gemena 
hopen af Snillen. I anfeende hårtill hade ock Emble
mer kunnat vara tjenlige för BO UHOURS, at nytja till 
undervifning och lårdom för en ung Prints. 

Men defsutan förekommer någo t i fynnerligt af-
feende på Reglorna, h vari deffe Vitterhets ftycken no
ga éfverensftåmma. 

-*l) Figuren bör vara anßandig for blygfamma 
ögon y och intet foreßälla, Jom är narracktigt och /ö-
jeligt. Hvilket äger fi n grund, och bevifes af hvad 
Cap. IV. och andra Reglan år anfördt. Reglan blir 
ock få mycket mera nödig at ackta, fom Emblemer 
ännu icke förlorat fin rå tt, at få fynas i Kutiga - Hus, 
Palatfer, Gallerier, Förmak, Cabinetter; och at få 
vara med vid Solennit eter åfven få fnart fom Devifer 
af allmänna Claffe n. Jag tror ock för min del, at 
de bibehålla fig i fitt rum, oacktadt LE M OYNE be
mödat fig at dem f örnedra, och för dein utvifa de 
mindre lyfande ftållen. 

2) Figuren tår icke framßälU annat ån det fom 
ir 
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Sr faut. Hvarmed fôrftâs, at dâr ingen ting blir fyn-
ligt, fom Ar van(k apligt eller phantafti(kt ; och kun
na orfakerna härtill fes vid tredje Reglan ôfver figuren 
i Devifer. Dickten och Fabel -Syftemen låna äfven 
Emblemet fina figurer, fom anfes och hållas för fan-
ne, pä fått fom vid famma tredje, och v id den fem
te Reglan ôfver figuren i Devifer år anmärkt. 

3) Figuren bor ej kunna dragas i flridig mening 
emot den fom pri fy ft as-, eller gifva anledning titt ill
villig uttydning. Se häröfver fierde reglan om fi-
guren i Devifer. 

4) Figuren bor icke hafva något, fom i intet 
affeende kan liknas vid något annat. Detta uply-
fe« af hvad till Emblemer 5r lämpligt i det fom an-
föres vid fiunde reglan om figuren i Devifer. 

5) Figuren bor vara proportionerad efter rummet 
fom den (kal intaga. Detta förftäs om alt för fmä 
eller alt för flora bilder, pä få tt fom vid fiette reg
lan om figuren i Devifer år omtalt. Men fom Em
blemet antager flera bilder, fä ankommer pä Mäla
rens ikicklighet at proportionera dem efter rummet. 

6) Rår hafva vårkliga kroppar, fom gifvas i 
naturen eller konßen. Uplyfning häröfver kan häm
tas af det fom är fagt vid femte reglan om figuren 
i Devifer. Hvarvid är at märka, at oin menni/ko. 
bilder kunna tälas i Devifer af allmänna Claflen, fä 
finna de faft mera rum i Emblemer, där figuren 
föreftäller liknelfer fåfom till exempel för menni-
lkorna till undervifning ; hvilka exempel lämpligen 
kunna dragas ifrän den ena mennifkan til den an
dra, befynnerligen ur Hiftorien och dickten. 

H 3 7) Fi-
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7) Filmen bör Vara vacker och behaglig at 
fe på. Annars kan den aldrig förlufta åfkådarne, 
fom vi hört vid åttonde reglan om figuren i Devi-
fer. SA kan icke heller någon mennifka taga lär
dom eller nöje af ftygga exempel. Men i Emble-
rner menas icke härmed alt fom Sr ondt och fkade-
ligt i verlden : ty genom fådana exempel upvåckas 
mennilkorna ofta till det fom Ar g odt och nyttigt. 
Hår förftås allenaft, at man icke bör bruka exem
pel af ohyggliga faker, fom med fin ftygghet up-
våcka en affky : eller hi(kliga exempel, fom föra 
med fig bedröfvelfe och fafa f ör åfkådaren. 

g) Figuren bör föreßaUa bekanta faker. Hår 
Sfvanföre vid nijonde reglan öfver figuren i Devi-
fer, kunna orfakerna härtill igenfinnas. Vid när
mare efterfinnande håraf blir lått at döma, hur det 
kommer till at målningar, fom föreftålla obekanta 
håndelfer ur Hiftorien och Fabien, kunna vål be
haga, når arbetet år konftigt och fullkomligt; men 
förnöja likvål icke få fylleft åfk ådaren, fom då h an 
har åmnet fig bekant, och kan af ordineringen, 
ftållningen och utfeendet af bilderna döma 0111 hela 
målningens fägring. För den orfaken år nödigt, at 
Hiftorifka få vål fom fablers Emblemer uplyfas ge
nom någon tillåggning i profa eller vers under mål
ningen, hvaraf åfkådaren blir underrättad om fa-
ken, fom i öfverfkriften omtalas. Till exempel 
farten åfuer Diina - prömtnen, fom vi nyfs nåmde, 
kan i målningen icke (kiljas ifrån andra dylika öf-
verfarter : dårföre har åfkådaren af nöden at få veta, 
,at den han fer för ögonen, år Konung CARL XII 
fart öfver Difna. Då kan han förft hafva rått be

grep 
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grep om ofverikriften, och fy lieft nöje af Emblemet. 
Vi torde altfå här fåfom nödige, fä tag3 igen de 
Sonneter, Madrigaler och dylika ftycken, fom vi 
fade ofs icke behôfva vid Devifen. 

För öfrigt år till märkandes, at Embleme» till 
at göra fina bilder bättre kända och mera lifliga, 
utflär icke fä fargors bruk, fom Devifen ; i fynner-
het blir i Emblematifka Målningar af Hiftorier och 
Fabler ibland oumbärligt, at vifse bilder genom 
färgor åtikiljas. 

9) I öfverfkriften har likaledes Emblemet 3t-
fkilligt gemenfamt med Devifen, och böra d iïfôre 
vifla Reglor af dem, fom hår förut i FemteCapit-
let åro anförde, åfven til Emblemer lämpas. Såle
des blir nödigt at i ackt taga den få tji a, andra, fem
te , fiunde, åttonde «ch nijonde Reglan, om Ordet i 
Devi fer. En forftåndig Låfare lår af de vid famma 
Reglor fogade anmärkningar kunna finna , hvad dår-
af kan vara Emblemer tilhörigt, efter den befkrif-
ning vi 0111 dein giort, och det begrep vi kunne 
fatta om deras art och befka ffenhet fårfluldt ifrån 
Devifer. Vi få rått nu höra om Emblemers öf-
verfkrift i fynnerhet, fom icke fordras at vara fä 
kärt och finnrik fom i Devifer. Och f ör den orfa-
ken behöfves juft icke heller till des f ägring, at 
den må vara tagen ur någon Auctor eller beftå af 
vers. Dock kan man fåga , at denna acktfainheten 
bidrager icke ringa, ar göra ôfverfkriften behaglig. 

§. 5. 
Når vi befrackte Emhlemer i affeende på de-

ras egentliga art och egenlkaper, hyarmejl de Ikil-
H 4 jas 
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jas ifrån Devifer, få kunde man ktnfke dnrôfver 
faftftälla följande Reglor. 

Reg. I. Figuren bör förepàlla nngon btld, fâfom 
exempel, tjenande till undervifning och lärdom, 
eller âtniin/ïone til nöje. 

Igenom Metaphoran i Devifer blir vägen kår-
tare ifrån det fom afbildar, till det fom afbildas, 
efter naturen af en Metaphora, fom vi förut hört. 
Men i Emblemer föreftålles något liknelfe -vis , hvil-
ket tjenar fåfom til exempel af hvad fom förefa ller 
i rnenfkliga letnaden. Emblemerna i var Samling 
åro i naftföregående' tredje upråknade, hvilkas 
lämplighet till liknelfe kan pröfvas efter det fatt, 
fom i Cap. VI, är förefkrifvit. Utom den
na egenfkapen af lämplighet ti l liknelfe , blir före-
ftållningen all enaft en flått och rått målning, fom 
icke kan behaga i annat affeende, ån få vida ftyc-
ket är väl giordt. 

Reg. 2. Figuren bör ickc före flå/la någon bild, fom 
är otjenlig eller olämplrg til exempel och up lysning 
af hvad öjverjkriften fager. 

En fådan öfverensftåmmelfe emellan figuren 
och öfverfkriften i et Emblem, år få mycket mera 
nödig, fom dåraf eljeft blir ett oformligt miflunafk 
utan fammanhang. Hvilket amöjeligen kan behaga 
alkâdaren, fom får fer fina ögon en figur , dår han 
förgåfves föker någpn uplysning öfver hvad hanlåft 
i öfverfkriften. Till exempel om Emblemet N. 9 
i Samlingen ftulle på det fättct andras, at man i 
figuren foreftålde Ett Valthorn, En Oxe, En Gräs
hoppa Geh En Nåchtergnl, blefve dåraf ett niifk-

mafk, 
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mafk, fom icke paffade fig till ôfvertkriften : Va-
vietas delefiat. Âfvenfà om man iir Hiftoriên fô-
reftâlde Conßanttnopels belägring och intagande af 
Turkarne, blefve det ett underligt Emblem, om man 
där ôfver fatte Konung CARL XII Symbolum : Med, 
Guds Hjelp : eller om man toge Narcijfus ur Fabien, 
och fatte dâr ôfver: Omnia vincit amor: h vad (kul
le det blifva för ett orimligt och obegripligt Em
blem ? 

Reg. 3. Figuren kan Iteßä af flera bilder, och få 
manga jom behöfvas till ett fuUßändigt begrep 
af det exemplet hon vill foreßälla, , 
I den allmänna ClafTen af Emblemer, fom har 

få mycket gemenfamt med Devifçn, kan en enkel 
bild i figuren göra fylleft, fä framt icke till hjelp 
behôfves någon annan, pä fatt fom vid Tijonde 
Reglan om Devifers figur år anmärkt. Men i de 
Emblemer, fom hämtas ur Hiftorien eller dickten, 
kunna få tnånge b ilder i figuren införas, fom däri 
tjenligen få rum, och nödvåndige åro at fä tillräck
ligt begrep om hvad man vill föreftålla. Män kan 
altfâ i Emblemer, åfven fom yi fagt om Devifer, 
mar ka en Auckors urfkillings och omdömes gåfva, 
nnr han icke belaftar fitt Stycke med en hop bil
der, fom intet höra till faken, utan komma dit åf
ven fom öfverflödige Epifoder på Theatren, dem 
en ofkicklig Poet inférer, utan at man vet hvari-
från de komma, eller hvad de hafva dår at göra. 
En dylik frihet år icke tillåten i andra, ån i fåda-
na Målningar, fom ingen ting betyda, utan bero 
blott på Måftarens phantafie ; där han icke har an. 
fiat ändamål, ån at vifa fin konft och dårmed för-

H 5 nöja 
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nöja âikâdarens öga. Till exempel Emblemet N. 
6l i var Samling har jag fedt hos en Tyfk Auctor 
pä det fått et:'En Trana bar ett fonßer på brößet, 
och ôfver Nåfvet ett -par ßora Glasögon, med bvil-
k i han"flikar in genom fönßret, och till öfverfkrift 
den fainme, fom i vårt Emblem. Här åro viflerli-
gen flera bilder än fom behcfves at få någon lik. 
nelfe, huru mennifkan bor kâruia fig fielfj hvilket 
i vårt Emblem uttryckes med enkla figuren af Pä-
foglen, fom efter en allmänt antagen mening (kam-
mes för fina fötter. Utom defs är Ty (ka Emble
met vanfkapligt genom bildernas onaturliga fam-
manhang, fom ftrider emot all fanning och fan-
ningslikhet. Äfvenfå i Hiftoriika Emblemer, (kul
l e  t i l l  e x e m p e l  f ö r e f t å l l n i n g e n  a f  K o n u n g  C A R L  
XII Fart ôfver Duna, niifta fitt behag, om där 
tillika fôreftâldes Slaget vid Narva , och all fan-
ningslikhet förlorades, om man pä famma Stycke 
(kulle få (kåda Staden Thorns belägring. Och få i 
alla andra Emblemer. 

Reg. 4. Ôfvtrfkviften bår beßä af ett Axiom el
ler Sentents» 

Den får altfå icke framftàlla några ord med 
innehållen och afbruten mening, fom ihopa tagne 
med figuren uttrycka hvad med Sinnebilden påfyf-
tas: hvilket år egentliga arten och egenlkapen af 
Devife. Utan hår bör öfverfkriften fjga ut fin he
la mening, hvaröfver åfkådaren får hämta uplys-
ning genom exemplet i figuren. Ôfverfkriften kan 
altfå tagas färlkildt, och förftås utan figuren, och. 
blir då, fom den vårkligen år, ett Axiom eller 
Sentents; men ihopa med figuren blir den en Em-j 

blema-
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blematifk ôfverfkrift. Igenom denna egenrttapen at 
vara Axiom eller Sentents fkiljes ock Emblemets 
ôfverfkrift ifrån Epigrammer och Infcriptioner, om 
hvilka fednare vi hir nedanföre tage ois tillfälle at 
något tala. Så år ock med Axiomers och Sentent-
fers natur likmåtigt, at de innehålla mycken me
ning i få ord ; for hvilken orfak de inaraft tjen» 
till nytta i Emblemer, hvilke i fattima affeende fom 
Devifer icke tåla någon vidlöftighet. Dock fordras 
i Emblemer icke en fâdan kârthet och finnrikhet, 
fom i Devifer. Ett allmänt vedertagit bruk frikal-
lar dem ifrån en fa ftrång grannlagenhet fom i def-
fa, och därtill medfkådas Devifer måftadels i haft 
och förbigående på Sköldar ^ Standarer, Fanor, i 
Riddarefpel och dylikt ; hvaremot Emblemer åro 
måft fynlige på Taflor, i Målningar till prydnad på 
fådana ftållen, dår de med båttre rådrum kunna fes 
och Ufas. Emblemer begära icke heller fådana Rhe-
torifka prydnader i öfvertkriften fom Devifer ; ehu
ru de dem likväl ickç förfina eller förkafta, når de 
därmed otvungit beklädas. För dem år nog, når 
öfverfkriften år finnrik, men tillika klar och tyd
lig , och för öfrigt icke faller Låfaren befvårlig med 
långa och onödiga omfvep. Till uplysning öfver 
denna Reglan vill jag anföra et exempel. Om man 
föreft..ller En Mtnnifka, [om med en Rakkmf rakur 
en annan, och tager Boetens ord till cfverfkrift : 
TACUISSE IUVAT, NOCET ESSE LOCUTUM 
få finner man, at defle orden kunna tagas för fig 
fjelfva och förftås utan figuren, och blifva då en 
Sentents ; men ih°pa nied denna figuren utgöra de 
et Emblem. Dåremot om man föreftåller famma 
aåion på det f åttet, at En hand nr fkyn halter knif • 

Vitt 
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ven likfom at råka Perfonen, med öfverfkrift : AUT 
•SILENTIUM AUT VULNUS, blir det en rick-
tig Devifc, där orden icke kunna fôrftâs, fâ framt 
icke ihopa tagne med figuren. THESAURO har et 
Emblem, fom föreftaller Fabien om Nar ci/fus, fom 
bief kär i (in egen bild och (lovtadeßg i Källan, och 
till öfverfkrift: SE PERDIT QUI SE QUjERIT, 
i hvars ftälle jag kan (ke för bättre ljud (kull, tor
de hafva fatt: PERIT QUI SE QUjERIT. Men 
at tala om Emblemet, få fer man ju huru öfver-
fkriften här har fin egen fulla mening, och kan fär-
fkildt ifrän figuren vara en Sentents. Däremot har 
famme Audkor ibland Emblemer et annat, fom fö-
reftåller En Morian i bad vid en Vattukonfi ßttan-
de , och till öfverfkrift : ALLUES NON ABLUES , 
hvilka ord icke kunna förftås utan hjelp af figuren, 
och utgöra fâledes en Devife i ftället för et Em-
blem. Men a f denna figuren kan blifva et Emblem, 
om man dåröfver fåtter Columbi ord: 

Ho råtta vill en ond ondt van, 

Han tvätta vill en Morian. 

Reg. 5. Öfverjkriften bör icke framkalla något 
Axiom eller Sentents, fom år otjenlig eller 
olämplig till bilden eller exemplet, fom i figu
rai foreßalles. 

D5r denna Reglan icke i ackt tages, blir i ftäl" 
le för Emblenv et oformligt Chaos utan famman» 
hang och mening, afven fom när figuren icke kom
mer öfverens med öfverfkrift en. En öfverfkrift vid 
någon figur mâfte nödvändigt tjena till des uplysning 
och fö rklaring : annars gör man icke med någon 

öfver-
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êfverfkrift : annars blir figuren och ôfverfkriften 
hvar för fig at Letrackta. De utgöra dà h var for 
fig et fårfkildt ftycke, i ftâllc för*"at 3e tillfammans 
borde formera en Sinnebild. Hvar blir deru för
klaring man väntar öfver figuren, om~ofver(kriften 
har en mening, fom dårmed icke ft amin er öfver-
ens, eller därtill kan limpas ? Man kan dårföre 
hår med famma fkâl fom i Devifer, påftå en noga 
öfverensftämmelfe emellan bägge Sinnebildens delar. 
Till exempel, jag föreftåller En Crecodil liggande 
dåd vid Ni!-jhanden, och till ofverfkrift : VIVIT 
POST FUNERA VIRTUS, få kan ju ingen för
nuftig dir igenfinna tillämpning till någon under
visning och lårdom af exemplet i figuren. Eller om 
jag ur Evangelifka Hiftorien ville föreftälla parab-
len om förlorade Sonen, då han drog bart ur fin 
Fars hus, med öfverlkrift: ALTERIUS NON SIT 
QUI SUUS ESSE POTEST, få bibringar Emble
met en fördärflig lärdom, i itälle at parablen med
delar en undervisning, huru Barn icke böra draga 
fig undan Föräldrars befkydd och upfickt, förr ån 
de äga nog förftånd at ftyra fig fielfva och' fina ger-
ningar. Och på lika fått förhåller det fig i alla 
andra Emblemer. 

§ .  6 .  
Af hvad fåledes om Devifers och Emblemers 

art och egenfkaper handlat år, torde man kunna gö
ra fig det flut, at alt af Ritningar, .Målningar, 
Broderingar, Bildthuggerier, Kopparftycken, och dy
likt, fom prydes med öfverikrift, och hedras med 
namn af Devife ell er Emblem ; om de icke åro fat
tade efter de här foreikrifna Reglor, fom grunda 

fig 
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ßg i fundt förnuft och vedertagit bruk, få Aro de 
icke annat ån oformlige niifkmalk, Pedantifkt grål 
och Phantaftilke galer.ikaper. Vi hafve ifrån främ
mande Länder blifvit öfverhopade med flika ömke-
liga Snille-fofter och barnfligt narr - värk : Vi haf
ve med pengar fått betala en luft för ögonen utan 
ringafte föda för förftåndet. Nu må vi icke läng
re häpna för Alciaters, Camerariers, Zinkgrefiers, de 
Boners, Enge/graviers, Savedrers , Typotiers, Schoon-
hoviers, Veidlingers, och flere utlänningars ofantli
ga Snille» q-vic khet, fom (kånkt ofs ftora Volumer 
af flikt tyg, famladt både af egit och andras för
råd; och hvaraf en del kallas Devifes Chaißcs-, foin 
blifvit utgifne i Augsburg, men under namn af Re
cueil d' Emblemes blifvit fynlige i Paris. Vi må ic
ke heller utan val och urfkilling hålla till goda alt, 
hvarmed en THESAURO ,  en PICINELLI ,  en BOU-
HOURS, enLEMOYNEoch en MENESTRIER, be
hagat ofs begåfva. Vi kunne nu bruka vårt egit 
förnuft, och efter defie Atictorers Lagar pröfva 
hvad fom 5r fult eller vackert, dugligt eller odug
ligt, Föf öfrigt kan jag fom deras Tolk icke an
nat begära , ån Låfarens upmårkfamhet på hvad fom 
förelkrifves. *) 

CAP. 

*) I d.enna Af handlingen om Emblemer, fa val fom i 
den om oregelbundna Sinnebilder, och om Infcriptio-
ner, har jag a f Auöoremas oredighet haft mera be-
fvår och fö rvillelfe, an handledning och ^hjelp. Jag 
torde fôrdenfkull i affeende på hvad jag håri efter egit 
godtycke och omdöme tillagt, behôfva efter vanlighe
ten utbedja mig Låfarens Denågna uttydning. Men 
(kulle fSdant finnas ftödja fig pS famma grunder fom 
alt det ôfriga, la flippsr jag tigg a om benägenhet för 
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CAP. VIII. 
OM OREGELBUNDNA SINNEBILDER. 

$. I. 

Vire Lårmåftare nåmna ännu et flags Sinnebilder, 
iom de kalla Blandade, (Symbola mixta) eller 

Oregelbundna (Symboles irregulieres) af h vilka de 
förre åro en fammanfåttning af något, fom hörer 
både Devifer och Emblemer till ; och de fednare i 
vift affeende vika ifrån Reglorna. Jag ville icke 
gerna tala om defle flags Sinnebilder, efter fom de 
kunna tjena till fôrfvar i alt fom oformligt och 
utom reglor i hela denna konften uptånkes. I fyn-
jierhet, fom våre Måftare hälla en del af dem fä 
qvicka, få iyfande och intagande, at deras felack-
tigheter icke allenaft kna pt märkas, utan de hafva 
i fig något, foin âr vackrare ån alla Devifer och 
Emblemer. Men fattige fnillen må icke fågna fig 
it detta fjelfsvåldet, och tro at de efter egit go d
tycke och Phantafie f å ihopfmida Sinnebilder: ty de 
blandade råtta fig i alla andra delar efter det fom 
om Devifer och Emblemer år förefkrifvit ; och de 
oregelbundne vika icke mera ån i et enda affeende 
ifrån konftens Reglor. Vi vilje för redighet (kull 
betrackta bägge defle flagen fårlkildt. 

a. 
Blandade Sinnebilder gå icke utom konftens la

gar i annat, ån at de likfom ihopfmålta egenskaper 
af 

mit Vîrk, inen anhiller i det ftålle om Lifarens gunft 
och våndiap för min Perfon. V art des E mblemet, fom 
BOUHOURS ci terar, har iag icke fådt fe: men denne 
Au£h>r«n berömmes, och (kulle jag råkna förren lya-
Ha , om jag i min Af handling rål«t lt§mm» ofverens 
m#d hans tankar, 
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af Devife och Emblem, få at man på et fått i fi
guren far fe Emblem, men i ôfverflkriften Devife. 
Hos THESAURO fä vi igen fådana exempel. En 
hop Dvärgar bjuda till at binda Hercules, f<m lig
ger och fit ver : VOLUNT NON VALENT. Tan-
talus fôreftâlles ßttande midt i vatnet, fom gifver 
fig undan , at han icke får flacka ßn tôr/i : AF-
'FLUUNT SED EFFLUUNT. Ariftippns bunden 
med gyllende kedjor: DITIOR SED IMP EDITIOR. 
Phaëtcm kårer Solens Häßar men fatter alt i brand: 
INCENDIT QUOCUNQUE INCEDIT. Circegif
ver i en bägare ßn fôrtjufnings drick åt Hjeltnrne, 
fem anlande pä des Ô: IN BENEFICIO VENEFI-
CIUM. N/obe fer ßna Söner dräpas af den vred
gade Diana : UBI CRIMEN IBI DISCRIMEN. 
Men jag tycker THESAURO med orått fätter detta 
fifta i råkniogen med blandade Sinnebilder ; ty efter 
alla Reglor år det et ricktigt Emblem. 

Eller på annat fatt får man tvårt om i figu
ren fe en Devife och i ôfverlkriften Emblem. Till 
exempel Sinnebilden af Narcijfus, fom nyfs näm-
des i f jer da Reglan oin ôfvertkriften i Emblemer. 
Hit höra åfven Sinnebilderna under N. 15, 21 58, 
61 och 123 i vår Samling; Alle blandade Sinnebil
der , fom i andra fall ftôta emot Reglorna for De-
vifer och Emblemer , blifva fôrkaftlige och kunna 
aldrig behaga förftåndige Äfkådare. 

§. 3j 
De få kallade oregelbundne Sinnebilder hålla fig 

i alla andra affeenden efter konftens Reglor, un
dantagandes at man i dem icke igenfinner någon 
Metaphora aller Uknelfe i figuren. Den föreftåller 

alle-
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aliénait någon bi>ld, fom upvåcker hos en fom bru-
kar Sinnebilden en påminnelfe af någon tanke, au
flag eller företagande, fom med bilden pâfyftas. 
Till exempel hos PICINELLI , at fôreftâlla en per-* 
fon, fom i tapperhet och ädelmod âr fig altid lik, 
vifar  f igu ren Et Lejon,  med ôfverfkrif t :  UBIQUE 
LEO. Sinnebilden âr vacker, men den râtta Meta-
phoran i figuren bartblandas genom öfverfkriften , 
fom oinfkrånkt pekar pâ alla Lejonets egenfkaper, 
i ftAllet den borde binda tillämpningen af figuren 
t i l l  Perfo nens tapp erhet  och ädel mod. BOUHOURS 
meddelar flera exempel: När Konung LÜDVIC XIV 
återkom ifrån Franche - Comté, fôreftâldes i en Sin
nebild Gylkndt Skinnets O-rden , med ôfverfkrift : 
ET MAIOR IASONE VINDEX. Konung FRAN-
CISCUS II förde i en Sinnebild Två Glober , och 
till ôfverfkrift: UNUS NON SUFFICIT ORBIS. 
Konung HENRIC III hade Tre Cronor, af hvilka 
två fåreftåldes ned pä markon, och den tredje fvåf-
vande up åt Himlen : MANET ULTIMA COELO.. 
llerculis Stöder för Kejfar CARL V, med det be
kanta PLUS ULTRA. Fram for Dedication af fin 
Poëme fatte en Spanfk Poët en Sinnebild, fgreftâllan-
de En Om, fom var Familie-Vapn for den Her
ren, åt hvilken han dedicerade Vårket, och till ôf
verfkrift : NON ALIO PEGASO. Deffe och dyliks 
Sinnebilder kunde tyckas vara äfven fa vackre, fom 
någon regelbunden Devife ; men uied alt det åro de 
icke Devifer, fom låttligen kan urfkiljas genom vür 
förut faftftälde prôfnings method. 

I detta flag finna fâdane figurer riim, foin haf-
va en pâfatt eller Hieroglypliiik betydning. Det 

I gif» 
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gifves i naturen någre viffa faker, fotn utom fina 
egentliga egenfkaper, hafva en få allmänt antagen 
Hieroglyphic betydning , at den kan paflera för 
vârklig och fann. Sä betyder Olive-trådet Fred, 
Lagren betecknar Vetenfkafer, Palmträdet år tekn 
till Seger, Myrten tages for Kärleken, och Cypref-
fen betyder Dåden, Defle påfatte betydningar för-
ftäs af hvar Mcnnilka, fom något låft, och kunna 
dårföre i Sinnebilder brukas. Men af dem blir ic
ke någon Metaphora eller liknelfe: De foreftålla al-
lenaft det de påfyfta under en främmande bild, och 
Sro behaglige i fit flag, ånfkönt de icke kunna for
mera någon ricktig Devife eller Emblem. I vår 
Samling igenfinnas fådane exempel under N. gi och 
122. Och hos BOUHOURS anföres en dylik af en 
General, fom gick ut till et Fälttåg, och at beteck
na det han Ikulle där blifva antingen fegrande el
ler död, tog han till Sinnebild , Et Palmträd och 
en Cypreß korsvis fatte, med öfverfkrift : ERIT AL
TERA MERCES. 

Eljeft kunna fådane bilder, fom icke hafva 
någon Metaphora eller liknelfe i fig, åfven i all
mänt affeende tjena till undervisning eller nöje. Men 
de böra då i alt annat vara öfverensftåmmande med 
arten och egenfkaperna af bilder, fom kunna bru
kas i en Devife eller Emblem, och aldeles råttas 
efter de i konften fôrefkrifna reglor. Exempel af 
fådana Sinnebilder förekomma i Samlingen under 
N. 5r, 72, 97 och 103. Ibland defia oful lkomliga 
Sinnebilder torde jag icke behöfva urlåckta, om jag 
5nnu nämner en annan af egit påfund. Efter et'gam
malt axiöj» heter det, at man kommer fort i verl-



OM ORE GELBUNDNA SINNEBILDER. ÎJI 

den : Vir t me duce , comité fortuna. Men när i vår 
fördårfvade tid lyckan förinär mera an dygden, och 
pengar mera ån fkicklighet och förtjenft , har jag 
tyckt den förra meningen kunna andras, och i en 
Sinnebild föreftållas , Lyckan i en flygande vindj 
Och dåröfver vid fidan Et ymnighets Horn eller Cor-
nu- copia, hvaruttir en myckenhet Mynt nederrinna » 
med öfverfkrift : FORTUNA DUCÈ COMITE PE» 
CUNIA., Dock lemnar jag därhän, huriivida en få-
dan lärdom kan tjena för efterkommande* 

C A PI T E L IX. 
OM SYM BOLER ELLER TANKESPRAK. 

i- t 

I anledning af det blandade begrep inan fattat oui 
Symboler och Devifer t må man icke heller för» 

bigl, at n^got härom orda. Symbolutn år et G re' 
kilkt ord, fom i Svenfkan betyder et Tankefpråk : 
i hvilken bemärk elfe det kommer éfverens med de 
åldfta tiders Devifer, fom voro icke annat ån nä gr c 
kårte och finnrike ord utan bifogad figur, hvilka 
de brukade pä fina Sköldar. Däraf hafva Franfo-
ferna fit Symbole, fom bemärker alle flags Sinnebil
der , fom vi i början hörde} och däraf behålles än
nu i Latinen Symbolutn at beteckna både Devife 
och Tänkefpråk. Sedermera hafve vi fådt öm De
vife annat begrep, och fker icke aniiorlurtda ån af 
oacktfamhet eller okunnighet, at man tager ofdert 
Devife och Symbolutn i vårt fpråk för et och faiii* 
nia, och brukar det ena för det andra* Dock åt 

i a Mc-
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härvid till märkandes, at nâr man till et Symlpo-
lum eller Tånkefpråk kan foga en lämplig figur, 
blir däraf en ricktig Devife, pâ fått fom vi vidare 
fä höra. 

$• 2.1 

Tânkefprâk år en kart och ßnnrik utlâttlfe, 
hvarmed er/kylte P erfüllt r uttrycka någon menings 
till åtniimelfe af hvad de förut gjort, eller till er
inran i fina goremål och i fit upfôrande. 

Af hvad fom förut handlat är, kan dötnas hu
ru Symboler åro fkiljacktige ifrån öfverfkriften i 
Devifer och Emblemer, till hvilken fordras en fi
gur eller m ålning. Vi vilje förbigå främmande exem
pel af Symboler, fom till ftor myckenhet kos ätfkil-
liga Auöorer finnas upfkrifne; efter fom här till 
nplysning torde göra fylleft at nämna nägra inhem-
fka. Konung GUSTAF I hade till Tånkefpråk : 
D E U S  D A T  C U I  V U L T .  K o n u n g  G U S T A F  
ADOLFS Tânkefprâk var: DEO ET VICTRICI-
BUS ARMIS. Konung CARL XII hade: MED 
GUDS HIELP : Hvilket äfven var hans Löfn vid 
föreftaendc Fåltflag. Konung F REDRIC I bruka
de till Tânkefprâk : GUD MITT HOPP. Och hu
ru ma icke hvar Svenfk Inbyggare hugna fig åt vår 
nu regerande Allernådigfte Konungs Tånkefpråk : 
SALUS PUBLICA SALUS MEA. Riddarne afKongl. 
Maj:ts Orden välja fig fina Tånkefpråk, och af de 
nu ifrån nya Ordens Infticktelfens början antagna, 
kan man döma om Svenfke Måns ädla t ankel" ätt, 
och tillika «m vâre Snillens qvickiist och ftyrka. 

$• 3 
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§• 3-
Vi hörde huru et Symbolum kan blifva tjen-

ligt at formera en Devife, når därtill upfinnes en 
lämplig figur. Sa hade till exempel framl. Prefidert-
ten och Riddaren af Seraphiner Orden Grefve Carl 
Bielke till Symbolum : AL1IS INSERVIENDO CON-
SUMOR. Hvaraf blir den bekante Devifen, font 
fôreftâller i figuren Et brinnande Ljns, med defla 
famma orden till ôfverlkrift. Âfvenfâ år bcfkaffadt 
med NITITUR IN ARDUA VIRTUS, fom år 
Fåltmarfchalkens och Seraphiner Riddarens Baron 
von Ungern Sternbergs Tånkefpräk. Hvilka ord 
bljfvit brukade till ôfverfkrift i en Devife, fom fô
r e f t â l l e r  i  f i g u re n  E t t  R â b o c k  n f v e r ß  p å  f  et f e n  a f  
et högt berg Men i Detfifen bör ordet Virtus va
ra utelåmnadt, fom icke pallar fig till bilden, och 
dock förftås inunder i tillämpningen af Metaphoran 
till Perfonen. 

Efter fom hår namnes om huru Symboler kun
na blifva tjenlige till ôfverflmfter i Devifer, och 
vi åfven få fe huru Devifen blir vackrare, når fi
guren fôreftâller Perfonens vapn, och ôfverfkriften 
des Symbolum, få har jag fpart hårtills till at vid 
gifvit tillfälle tala om fådana flags Devifer. Våre 
Måftare vilja låra ofs, at Devifer blifva af full-
konilxgcfta flaget, når ôfverfkriften inftåmmer med 
Perfonens namn. Men icke har jag fedt något få-
dant fôrfôk lyckas , icke heller kan man göra den 
flutfatfen af några deras anförda exempel. Så framt 
icke någon Orientalift finner fmak i en Devife hos 
BOUHOURS, fom uptånktes vid et Bilåger för en 
TofcaniCk Prints, COSMUS DI MEDICIS, och i fi-

I 3 guren 
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guren föreftälde Solen i Dim kretfenJ, med öfverfkrift ; 
Öv$$ /J.oi, «AAa Kocr^icü. Illa lyckades det för 
honom, fom uptånkte Occid.it Angues till at allu-
dera på Duc D' ENGUIENS namn, hvarom LE 
MOYNE b erättar, och vi förut hört i Cap, V.Reg, 
7 om ordet i Devifer. Men ännu olyckligare gick 
det frr en Italienfk Grefv e i  en Devife fom ME. 
NESTRIER anfört. Grefven hette ORSIUS, och 
när han blef uptagen till Ledamot uti Academia Ge-
latorum ville han i fin Devife alludera både till 
fit och till Academiens namn. Han tog få till fi
gur Himmels Conflellatiwen Urfit Minor, och till öf-
verfkrift QUO MAGIS GELAT INDE CLARIOR 
ELUCET, Intet vet jag om den Himtnelflka Vrfa 
fryfer i Italien, men det tror jag hel fåkert, at 
han för den orfaken icke kan lyfa klarare. Så 
mycken köld både i tankar och utlåtelfer, ft.îmmer 
icke öfverens med det begrep man vill bibringa ofs 
om Italienares eldfångda Snillen. Jag tycker at vi 
Svenfke har nåftan midt under den kalla Urfa Mi
nor tanke mycket förnuftigare, när vi aldeles late 
blifva fådan lek med o rden till at alludera på n amn. 
Det faller för ofs vackrare, når hela Devifen kan 
hafva affeende till allufion på Perfoners namn. Till 
exempel, når framl, hans Exeellence Riks-Rådet 
Grefve Çarl Gyllenborg blef vald till Upfala Aca
demies Çantzler , föreftäldes i en Devife En bog 
Borg, med öfverfkrift: ET TUETUR ET OR
NAT, hvilken Devife lår i hela Verlden kunna 
antagas fä fom fullkomlig. 

En annan fullkomlighet lågges ånnu till Devi-
fên, når Perfoiiens Vapn paflfar fig at dåri tagas till 

figur. 
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figur. Vâre Lârmâftare anföra däraf exempel, fä-
fom då framl. Parlaments Prefidenten DE THOU TOG 
till Devife Rieu ur fit Familie- Vapn, med ôfver-
fkrift : UT PROSINT ALIIS. En Hertig af Urbi-
110 tog till Devife af fit Familie-Vapn, En Ek med 
ôfverfkrift :  SUO SE ROBORE FIRMAT. Bou-
HOURS anfôrer et par exempel, dår både namn 
och Vapn mötas i  Devifen.  Cardinalen CO LONNA 
hade i fignren En Stod, fom pä Latin heter Co-
lumtia, med ôfverfkrift: FULCIT ET ORNAT. 
För Cardinalen CRESCENTIO togs ur hans Vapn 
En Måne, och ur Päfvens SIX TI V En Sol, med 
deffa orden: ASPICE CRESCAM. Af flika vackra 
påfund vete vi ock at betjena ofs i Sverige, fifom 
dä Lieutenanten von Schedvin, efter det år 1756 up-
tåckte uproret blef adlad , och till evårdelig åmin-
nelfe fick fäfom Familie - Vapn, En Ekelöfs Crona, 
eller Romerfk Corona Civic a, med defle orden: OB 
CIVES SERVATOS , hvaraf tillika formeras en vac
ker Sinnebild. Om jag intet gjorde Låfaren kan fke 
ledfen med det jag fä ofta fpär in något af egna 
förfök, fa (kulle jag n.îrnna en Sinnebild i denna 
fmaken, fom liknar den näft fôrutnâmde i det, at 
han år oregelbunden. Vid tilfalle af den tredje 
Konglige Arf- Printfens,  Prints  FREDRIC ADOLPHS 
födelfe 1750, föreftäldes i figuren, Begynn elfe • Bok-
ftåfverna af alle Tre Konglige Printfarnes namn, 
och ofver hvardcra En Konglig Crona i ßä/Jning af 
Sveriges Vapn , och till ôfverfkrift : ARMÀ SVECIJE. 
Hvarunder fattes en vers : 
Hvad gier dig, Svea, {kål din mackt och åra yrka i 

Tre Cronors Vapne - glänts, Jre Printfars värn 
och ßyrka. 

I  4 NU 
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Nu fâga vàre Lärmåftare, at den mâftc i SIL« 
perlativo vara den fullkomligafte, i hvilken Perfo« 
nens Familie- Vapji i -figuren och des Sy JU bol um i 
ôfver/krifteu formera Devifen. BOUHOURS h ar väl 
frarafat t  e t  exempel  af  Fran(ke Konungen LUDVIC 
XII Emiitus & Continus, fom paffade fig till hans 
Familie-Vapn Pigg-Svinet. Men det är ovift om 
detta fa högt berömde Eminus & Continus varit 
hans antagne Tänkefpräk: ätminftone nämner PlCI-
NELL! det fäfom af en T^.GIUS uptänkt ; och 
THESAURO anförer ätfkilligas meningar om des 
förfta upfinnare och bruk. Man finner ock icke 
defia orden af famma Konung annorlunda brukade 
ân i en Devife. Denna fkiljer BOUHOURS ifrån en 
annan Devife , fom Konung LUDVIC XII äfve.n br u
kat, hvari föreftäldes Riens Vife, med ôfverfkrift: 
REX SPICULA NESCIT. Hvarmed hafves affeen-
de pâ Konungens upfôrande emot dem , fom ho-, 
nom förolämpat innan han bief uphôgd pâ Thro
nen. Härmed inftämmer ock det bekante fvaret,. 
fom denne Konungen gaf ät någon fom ville upäg-
ga honom till hämd, Un Roi de France ne venge 
point les quere lles du Duc a" Orleans. Et ratt Kung
ligt tänkef.itt, fom utmärker högt fôrftând och godt 
hjerta. Skulle man väl på andra fidan om Alper
na kunnat tro, at man i Sverige nägonfin kunde up-
te ,  e t  exempel  af  det ta  ( la get  ?  Af  den bekanta  HO
RA TIT vers: 

Çontrahes vento tåmmm fecundo 
turgid a vela. 

har Riks-Rådet och Seraphiner Riddaren Grefve 
Guftaf Bonde tagit till fit Tänkefpräk: C.ontraQis 

velis* 
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Itclis. Hvilket icke allenaft paffade fig till hans Ex
cellences Perfon , fom dä dragit fig på Landet at 
lefva i ftillhet och ro, utan ock lämpar fig pâ dep 
Familie-Vapn af Bååta - Ätten , fom förefaller Ét 
Fartyg eller Båt utan Segel. Denna Figuren i Si
gillet , tillika med famma Symbolum till ofverfkrift, 
iltgöra altfâ en Devife; hvilken om den ickeöfver-
träffar andra utländika, likväl kan med de fullkorn-
ligefta tåfla om prifet. 

CAP.  X. 
O M I N S C R I P T I O N E R .  

§. i. 
r\en allmànne förvillelfen at blanda Emblemer 

och Infcriptioner ihop med hvarandra, gifver 
ofs anledning, at åfven här med några ord handla 
om defie fednares art och befkaffenhet. Man lar 
icke behöfva bevifa, huru alsingen ôfvenensftâmmel-
fe är emellan Devifer och Infcriptioner , efter 
fom fädant kan klarligen förftäs af hvad anfördt 
år om Devifers natur och egenfkapÉr; och tycker 
jag LE MOYNE förfpilt fin tid, at utförligen be-, 
vifa deras fkillnad. Men fom Emblemer hafva fri
het , at i figuren föreftålla många bUder af Stfkil-" 
lig art: öfverfkriften därjämte täl en -ftôrre vidd,, 
och utgör en mening för fig fjelf, h vari han pi 
vift fått liknar en Infcription, få faller man lätta
re i det mifstaget, at blanda ihop begrepet om Em
blemer och Infcriptioner. Detta hafva våre Mäfta* 
re förbigådt at anmärka, och torde altfâ vara nö
digt , at âfven häri föka någon uplysning. 

i s » 
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Et Kmblem föreftåller i figuren icke andra bil
der , ån f.'dana fom hafva något at betyda, och 
hvars betyduing kan vara lämplig till något annat, 
fåfom exempel till undervisning och lärdom, hvil-
ket genom öfverfkriften beftyrkes. Däremot fåttes 
Infcription pä någon vårklig kropp, eller öfver nå
gon famma kropps af bild,- fom har ingen annan 
betydning, ån at föreftälla famma kropp, vid hvil-
ken Infcriptionen fogas till underrättelfe och uplys-
ning för Låfaren. H är af kommer at Emblemers 
ofverfkrifter kunna ftå för fig fjelfva och likväl 
hafva fin fulla mening ; men en Infcription förlo
rar fin mening, få fnart han fkiljes ifrån den kropp 
eller den kropps afbild, vid hvilken han bör va
ra fogad. 

§ •  *• 

Jnferfption år cn kärt och ßnnrik ntlåtelfe , ti fl 

at underrätta Låfaren om den vårklig a kropp; pa 

hvilken han finnt! fatt, eller om en kropps afbild 

vid hvilken ban år fâfom ofuerftrift fogad. 

I ftållet för en omftåndelig utläggning, till at 
bevifa ricktigheten af denna Definition, torde göra 
fylleft a t uplyfa faken med exempel. I den här bi
fogade Sinnebilds Samlingen, under N. 60, före-
ftåiles Et Stycke dier Canon, med öfverfkrift : AR-
PEAT UT FERIAT, Hvilket år en Devife. Om 
jag öfver famma bild fatte : PROSUNT INTER-
DUM QUM NOCENT, blir däraf et Emblem: ty 
där tages Ca non fa fom exempel till at betyda något 
annat, hvilket genom lårdomen i öfverfkriften be
ftyrkes. Däremot har LE MOYNE et exempel, at 
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JE» Carnn fôreft lies i atbiîcî med ôfverfiirift: RA
TIO ULTIMA REGUM. Dar har Canon icke nå
got Metaphorifkt, fäfom i Düvifen ; icke heller nå
gon betydning till exempel, fäfom i Emblemet ; utan 
dâr fôreft.illes allenaft famma bild fäfom den värk-
ligen är at anfe, och dar blir då denna äfvan öfver 
fatte utlâtelfen en Infcription, till underrättelfe för 
Lâfaren om bildens befkaffenhet och egenikaper. 
För denna orfaken och till detta ändamålet fàttas 
Infcriptioner pâ värkliga kroppar, fäfom det (kedt 
med den nyfsnämde, hvilken var f3tt på Konung 
LUDVIC XIII Canoner i Frankrike, och DAR ånnu 
i dag behälles. Jag påminner uiig huru en af vara 
Svenfka Konungar, fedan et krig var åndadt och 
fred fluten med någon af våra Gfänikaps Konun
gar , (kickade han honom till (känks några Cano
ner, fom hade denna Infcription? ANTEA NO-
CUMENTA NUNC AMICITI/E DOCUMENTA. 
Hvilka ord icke (kulle pafia fig till bilden af Ca
noner , hvarken i Devife [eller Emblem, efter de 
lagar vi hört om dem förefkrifvas. 

$ . 3 .  
Infcriptioner finna rum pä allehanda kroppar 

i Verlden, : pâ Brôftbilder, pâ Hiftorilka Medaljer 
och Målningar, pâ Âreftoder, Byggnader, Meubler, 
pâ Skänker eller Vånne-gåfvor, och dylikt mera. 
LE MOYNE anfôrer en Infcription , den han be. 
römmer fäfom mycket a rtig och fullkomlig, och hvari 
han fàger de vackrafte Rhetorifke figurer, fom kun
na göra en Infcription behaglig, vara ihopfamlade. 
En (kön Flicka i Frankrike blef Nunna, och fick; 
tillika med den ôfriga Klofter - drågten en Hufva, 

hvair* 
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hvarmed anficktet altid (kulle "vara ofverhölgt. Af 
fam m a Flicka gjorde en Konftnår en Bild af vax, 
ôfverhôlgd med en {"ådan Hufva, fom {kulle Vara, 
fäger LE MOYNE, likfom et moln, at dämpa 
eldflamman, fom hon begynte alleftådes up tända. 
LE MOYNE fortfar vidare huru foin Auâoren till 
Infcription, antingen dârfôre at han fåg , eller at 
han trodde fig fe något af famma eldflamma utgå 
ifrån bilden, mente at andre tänkte fom han, och 
at de (kulle tycka det vara något underligt och be-
fynnerligt, at vaxet kunde innehålla elden utan at 
fmâlta; och dârfôre ville han gifva fådant tillkänna 
med Infcription: IGNESCIT NON LIQUESCIT. 
Lat ofs för vår öfning och till uplysning i åmnet, 
närmare fe på och pröfva denna Infcriptionen. 

Man finner förft i LE MO YNES tan kar och ut-
låtelfer, om molnet fom {kulle dåmpa elden, den 
f tarkefta  af fec ta t ion ,  a f  de t  f laget  fom BOUHOURS 
lä r t  a t  ackta  ofs  före .  *)  Man kan undra ,  a t  LE 
MOYNE f å glömde af fig," när han nyfs förut för-
kaftat Solftrålarne, fom blefvo fkänkte åt et Frun
timmers hårbucklor. Men angående {jelfva Infcrip
tionen, få regerar där icke mindre affeöation; ty 
det år vift en ibland de odrågligafte och driftigafte 
Metaphorer, at bildens vax - ögons eld {kulle fmålta 
vaxet, och jag finner för min del ganfka befynnsr-
ligt, at Auétoren till Infcriptionen kunde undra at 
fådant icke ikedde. Utom detta finner icke heller 
någqt Metaphorifkt rum i Infcriptioner, nämligen i 
affeende på meningen, men icke på orden, efter 
den grund vi förutfatt, at Infcriptioner tjena endaft 

till 

Samtal om Tankar i Vitt. Arb. 
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till underrättelfe éfver någon värklig kropp, eller 
någon kropps af bild, fom har ingen annan betyd-
ning, utan blott ter fig for ögonen fndan fom han 
är. Når nu ofanningen gör at Ignefcit går bårt, 
få förfvinner ock den vackra antithefen i Liquefcit, 
och blir fåledes qvar et tomt Rim utan mening: 
hvilket icke år någon vacker Rhetorifk figur. Jag 
frucktar hela Infcriptionen förfvinner fom et fpöke 
utan lif och ande. 

$• 4 -
Vi hörde i Definitionen at en Infcription bör 

vara kårt och finnrik. Om han icke år finnrik, 
kan han ingalunda behaga, efter fom man icke tål 
något allmänt eller för mycket enfaldigt och blot-
tadt i få ord. Om han icke är kårt, kan han al-
deles i ntet, eller åtminftone intet med nöje läfas i 
förbigående, åfven fom vi fagt om öfverfkrifter i 
Sinnebilder. En vidlöftig Infcription blir olåfen af 
ftort och förnämt folk, fom icke gernq befvnra fig 
med (likt: åfven foin den icke heller kan låfas af 
Perfoner fom hafva brått om och angelägnare at 
göra. Igenom fin kårthet fkiljes ock Infcriptionen 
ifrån Epitaphier, Elogier, Panegyriker, och dylike 
Stycken , fom till allmånt åfkådande och låfande 
ntfattas. 

Jag behöfVer ick e leta up exempel ifrån främ
mande land, når de hår hemma ftå dagligen för 
våra ögon. Vi märke förft en Infcription tjenande 
till underråttelfe om dm kropp, på hvilken han fin
nes fatt. En fädan låfe vi på fram fidan öfverft 
vid Tak-liften af vårt Svenfka Riddarhus: CON-
SILIO. ATQPE. SAPIENTI4. CLARIS. lflAIO-

RUM. 
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RUM. EXEMPLIS. ANIMIS. ET. FELICIBUS. 
ARMIS. Jag fluille förråda alt för litet tilltroende 
till mine Låfares omdörife, om jag toge mig före 
at utlägga vackerheten och fullkomligheten af den
na Infcriptionen : hvilken tillika tager fl mycket 
fin fägring af fpråket, at jag icke törs vaga någon 
éfverfattning. Eljeft år meningen dåraf, at Riddav-
hufet byfer inom fig et Samfund af Perjbner, forrt 
bli f vit lyfande genom fina rad fin vif het, fina för
fäders dråpliga exempel, mod och lyckliga vapn. 
Jag kan allenaft härvid för min del tillägga, at den 
ftâtligafte Mufik af Inftrumenter , fom brukas till fin
nens uplyftande och förtjufande, kan icke låta båt
tre i mina öron ; och at jag aldrig i någon bok 
fedt en Infeription, med hvilken mit lilla förftånd 
varit få fullkomligen nôgdt och till frids ftäldt. 
Jag må ock vid tillfälle nåmna med hvad nöje jag 
fer våra Banco - Sedlar. De föra en vacker Stäm
pel , med en icke mindre vacker Infeription, fom 
har affeende på Ståmpkn : HINC SECURITAS ET 
ROBUR. Hår af år fåkerhet och ßyrku. 

Det andra exemplet jag ville anföra, år en In-
fcription tjenande till anjervåttelfe otn en kropps af-
bild, vid hvilken han âr fâfom en åfverfirift fo
gad- På Piedeftalen af Hôgftfal. Hans Maj:ts Ko
nung FREDRICS Bröftbild af Marmor i Orange* 
rie-hufet på Luft-Slottet Carlberg, ftår at låfa; 

EN. 
PRIMUM. 

ORBIS. ARCTOI. FRIDERICUM, 
PACIS. LEGIS. LIBERTATIS. 

STATOREM, 
IN, 



O M  I N S C R I F T I O N E R .  Hi 

IN. MARMORE. VULTUS. 
IN. VULTU. REX. 

IN. REGE. HEROS. 
AN. MAGIS. DEXTRE. 

EXPRIMITUR. 

Meningen år denne: at man bar fer Konung 
F RED MC t den förß af det namnet i Sverige, 
fom var Fredens, Lagens och Frihetens Stiftare. Al
drig kan i Marmor et anfickte, i et anßckte en Ko-
nung, och i Konungen en Hjelte på båttre och r ick-
tigare fått af bildas. Jag vet intet om jag bedra
ger mig, men jag menar, käre Låfare, at du må 
vandra och refa kring hela Verlden at fe och roa 
dig ät Infcriptioner : kan hända du torde finna nå
gon lika g od, men jag tro r aldrig du finner någon 
båttre och fullkomligare af det (laget, ån denna 
Svenfka produeten. 

$• 5-
Når vi handle om befkaflenheten af en ricktig 

Infcription, kunde kan (ke fordras, at åfven något 
fala om fkrif- arten, fom dåri bor brukas. Men det 
torde göra fylleft hvad fom år anfördt om deras kårt-
het och finnrikhet ; och kan för öfrigt till dem läm
pas, hvad förut om ôfverlkrifter i Sinnebilder fagt 
år, at de emottaga all flags Rhetorifk prydnad, fom 
icke ftrider emot kårtheten och finnrikheten, eller 
kullkaftar Infcriptionens våfendtligtiet för till at göra 
honom zirlig. Det upfundne fåttet, fom vi kalle Sten-
ftyl, tyckes hårtill v ara det tjenligafte; hvarom kan 
låfas Morhof de Arguta Diflione. *) Af hvad dur låres 

kan 
*5 Stdiolll Cap, IV, Cmif.Em, Tbefimi de argent. Infcrtyt, 
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kan hvar eftertânkfam döma, at det vill mera till 
Sten - ftyl, ån at dela fin Skrift i viffa rad er, och fat
ta en prick emellan hvart ord . 

En blott Ht tydning och förklaring ôfver någon 
bild, teku eller mä rke, år dårföre icke ftrax en In-
fcription. Dåraf blir allenaft något f ådant, fom pä 
Land-Cartor kallas Notarum Explicatio, eller en De
fer ip T i un ( befkrifning ) ôfver hvad man i målningar 
och dylikt fer för ögonen, fåfom i Batalje - ftycken , 
Ritningar af belägringar , Solenniteter , Hiftorier, 
Fabler, med mera. 

Et Elogimn eller Panegyrik fkiljer fig af fig fjelf 
ifrån en Infcription, efter des befkaff enhet i vår De
finition : och må icke förvilla ofs, at deffe Stycken af 
andra Auctorer kallas Infcrip tioner. Huru fådane åf-
ven lsiin na förfårdiga s, 0111 man tager viffa ftycken 
ur offentliga T al, och allenaft f åtter dem i annan 
ordning och en vifs ftållning af rader, finne vi et dråp
ligt ex empel hos THE SAURO, dä r han ur en C ICE-
ROS Oration ut dragit et Elogium ôfver LEGIO MAR-
TIA, fom fåcktade i ffaget mot ANTONIUS: hvil-
ket hade kunnat fattas på den heders-vård, fom till 
deras åreminne af Senaten blef uprättad. 

Et Epithaphium fordrar ftörre vidd, at fôreft.'illa 
hvem den döda v arit, huru han lefvat, når han dödt, 
och få vidare. Dar kan åfven till flut någon påmin
nelfe för de lefvande finna rum, fom gör fådana ftyc
ken lika med Infcriptioner, och hvaraf de åfven fåd t 
med deffa fednaré dela namnet. På famma fått fom 
Elogier, kunna åfven Epitaphier hämtas ur finnrika 
Auàorers arbeten, då de ikläda fig en annan form. 

Vi  
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Vi hafve likaledes hâraf et förträffligt exempel ho« 
THESAURO, där han tager e t ftålle ord ifrån ord ur 
TACITUS, och därmed upråttar et Epitaphium ôfver 
K e j f a r e n  G A L B A .  

En Infcription ôfver en Graf-vård ar en annan fak : 
den g ifver i allmänhet och i fä ord en underrättelfe 
för Läfaren, om den döda kroppen, fom där inom 
ligger förvarad. Til exempel en, fom ikall ftå pS 
en Graf-vård i Neapel. 

FUI. NON. SUM. 

ESTIS. NON. ERITIS. 

NEMO. IMMORTALIS. 

PS Svenfka : Jag bar varit till, men år icke mera. 
I åren ännu, men Jkolen en gång icke vara till. Ingen 
år odödlig« 

En annan, fom jag icke minnes hvâr den ft är ; 

UT. VIVIS. VIXI. 

MORTUUS. SUM. UT. MORIERIS. 

SIC. TRANSIT. VITA. 

På Svenfka: Som du lefver, har ock j ag varit le/van
de : Som jag dôdt, mäße ock d u då. Så går vårt lif. 

0. 6. 
Ändamålet af Infcriptioner 5r, fom vifagt, at 

underrätta Läfaren om den kropp eller kropps atbild 
K han 
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han fer för ögonen. När nu vare ögon icke tala nå
gra oanihndiga och o rimligt löjeliga , eller onda och 
ohyggliga bilder, pä f.itt fom vi lart om figuren i 
Devifer och Emblemer ; fâ blir ur Infcriptioner, åf-
ven fom ur Sinnebilds öfverfkrifter, bannlyft alt fein 
år oanftândigt och g ement, Tom re tar till omättligt 
(1:ratt, eller upväcker aflky och förfkräckelfe. De 
böra icke eller innehålla något, fom kan gifva an
ledning till ilvillig uttydning , och för all tingSmåde-
Satyran vara läng vig förvill ifrSn deffa vittef hets ftyc-
ken. Däremot kan en qvick och artig (kämtacktig-
het göra en lnfcription behaglig och nöjfam ; hvaraf 
vi i fynnerhet f ä igen exempel i de FranlyfkaRoma
ner , d.ir al (kar e och .ilfkarinnor leka med fâdana min
nesmärken. Satyran gör äl ven här fin tjenft, når hon 
år tucktad , och fyftar pä mennilkors förb ittrande. 
Til exempel det fon; THESAURO berättar vara fatt 
öfver CÜS.\R BORGIAS bröftbild: 

BORGIA CT . s Ar erat faâis, & nomine Cxfar; 

Ant nihil, ant Cafar dixit : utrumque fuit. 

Om det är fakens natur likmåtigt och med fim-
da förnuftet öfverens, at en lnfcription bör vara 
kärt: om det pä famma grund antages, at en ln
fcription icke annorlunda finner rsm, an pä någon 
värklig kropp eller någon kropps afbild , till under
rättelfe för Läfaren om famma kropp eller kropps 
afbiid, fä kan hvar och en fielf tänka, hvad man bör 
döma om allehanda (krifter, fom ftållas till allmänt 
äfkädande pä taflor e ller i böcker, under namn af 
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Infcriptioner. Vi kunne icke hindra, at de ju all. 
månt fä kallas: Vi må ock däri foga ofs efter all-
manna bruket. Men likafom oregelbundne Sinne
bilder icke åro Devifer eller Emblemer, ehuru de 
ofta få kallas, och draga likafullt till fig ålkådarent 
bifall; få åro åtven fådane fkrifter, egentligen at 
tala, icke några Infcriptioner, utan allenafl offent-
lige T al, fatte i Infcriptions form ; hvilke med fin 
fägring och finnrikhet i fit flag likafullt kunna be
haga. 

$• 7 . 

Har må ock m ed få ord nämnas, på hvad fpråk 
helft en Infcription bör fkrifvas. De fkål vi förut 
hört för Latinen i öfverfkrifter på Sinnebilder, tyc
kas åfven galla i affeende på Infcriptioner. Men 
få torde man likväl kunna inedgifva, at undertiden 
kan en Infcription på et Folkflags egit fpråk beha
ga Landets Inbyggare åfven få mycket, fom på nå
got annat. Det fniakar mera af tråldom, at alde-
les oinfkrånkt endaft föka tjena och behaga främ
mande. Vi kunne altfå med lika fog förlufta ofs 
af en vacker och finnrik Svenfk Infcription , fom 
af en dylik på Latin eller Franfyfka. Men fom vi 
hört, at nyheten och ovanligheten icke ringa bi
drager i all ting at upväcka nöje och förundran, få 
kan man ock med fkål påftå, at om en Svenfk In
fcription för förftåndigt och uplyft Folk ibland ofs 
fkall falla behaglig, få måfte den vara rått befyn-
neriigen fullkomlig. 

K T JAS 
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Jag foreftâller mig at man-utom lands, i fyn-
nerhet i Frankrike och Italien, icke torde finna 
fmak i Infcriptioner pä Svenfka , om ock någon 
fknlle kunna la fa dem och förftä orden. Men oin 
Utlänningar ville géra fig möda, at grundligen lä
ra värt fpräk, tror jag at de i detta äfven fom i 
mänga andra ftycken fkulle finna, at värt folks fmak 
5r äfven nu för tiden fâ fin och läcker, fom de
ras i Söderländerna. 

Slutligen tror jag mig med fkål kunna päftä, 
at om man ånnu en gång vid tilfålle i några Pari-
fi(ka Refiexioner (kulle anftälla en jämförelfe emel
lan Svenfkar och Italienare, äfven i affeende pä det 
man kallar le gros de la Nation, torde utflaget blif-
va fördelacktigare, fedan man förft lärt känna vä-, 
ra hufvuden, och huru Snillen här i Landet upel-

das och röras af alt fom är qvickt, finnrikt 
och vackert. 

U T -

) 
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I. TTT^n Fruckt-Korg, med allehanda Fz'iickt, Ro-
H for, Örter, Löf och Gräs. Utile dulci. Det 

—* fom I'ty nyttigt I/JO]> med det fom är an
genämt. 0. (£, 

Denna Sinnebilden föreftäller i gemen, hum / 
Mennifkornas fvaghet behöfver merendels lockas till 
det fom ar nyttigt igenom det fom år angenämt. 
Hvilket i fynnerhet finner rum i Moral ifkafkrif-
ter; och kan Sinnebilden äfven här lämpligen anfes 
fåfom en forberedelfe till denna Sinnebilds Samlingen. 

K 3 a. En 

U T T Y B N I N G  
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2. En ^ub. Detegit abfcondita. Han uptàckcr det 
fom år un&angômt eller ofynligt. ©. <£. 

Denna fôreftâller huru Mennilkan af naturens 
vârkningar och lagar finner anledning at uptâcka 
hvad ànnu kan vara fôrborgadt. Hvilket år en tråtf-
lig upmuntran för hvar och en, at upbruka fit fcr-
nuft, fâ vida mennitkorna hafva a f naturen åtrå at 
veta, och nöje af at oka och fullkomn a fin kunfkap. 
Den afbildar ock et djupt och fkarpfynt förftånd, 
fom efter ricktiga fiut utgrundar hemliga och göm
da orfaker till hvad fom händt eller hända kan. 

3. En Hafs-Kråfta vill gripa en Offra, där hon 
ligger gömd i fit fkal. Latttijfe juvat. Det bar kni
pit henne., at hon kunnat vara gömd, (£. 

Denna Sinnebilden kommer öfverens med det 
bekanta: bene vixit, qui bene Intuit. Den hur ltf. 
vat väl, fom val varit gömd: och fyft ar pâ en ftil-
la indragen lefnad ; hvarigenom mången undgår de 
faror och befvår, för hvilka de åro utfatte, fom 
fvåfva i den ftora verlden. 

4. En hand fattar en brand i den anden, där han 
icke år itänd. Qua non nocet. Där det icke (kadar. 

Påminner en menniflta , at fôrficktigt umgås 
med alla faker; efter fom det ofta ankommer pä 
ijelfva fâttet at bruka en ting, och vånda det till 
gagn, fom eljeft kunde blifva (kadligt, når det oför-
ficktigt handteras. 

5. En hög Borg vid hafs-ftranden. Et remotis 
confiicuus. Han Jynes pä långt häll- ©. 

Hår afinålas en hög och anfenlig Perfon, fom 
fitter i den värdighet, at åfven de ringafte kaft a up-
mårkfamma ögon pä honom. En fådan bor dä ftål-

la 
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la fin Iefnad och upförande fà, at han har ära af 
fina gerningar, och andre nytta àf des efterdöme. 

6. En rökande Lampa, foin flocknat af brill pä 
olja. Derß quo luceat. Det fattas kvar af hon 
må lyfa. d. 

Betecknar en fom har vackra fôrftînds gâfvor, 
men intet tilfâlle, at dem till andras nytta upöfva; 
antingen i brilt af tilgâng p3 Liirare, eller i brift 
af hvad fom fordras tili at fkaffa fig deras under
visning. Eljeft kan ock tilLmpningen göras tv.irt 
om, at forcit :11a en menniilia utan förftands gäf-
vor, fom har allenaft utv.irtes likheten af en nieu-
nifka. 

7. Ljungeld flår ned i et högt träd, Ferit elata. 
Han (Lir ned det fot/Tär hofft. 

FrainfStter en varning för ftorfinnadt och hög-
modigt folk, at ackta fig för olyckan. Ty af-
vund, ovänfkap och hat, fom de ådraga (Ig, fam-
la fig fm.îningom till der es o f.rd, och göra ândti* 
gen et fi ig till deras fall, hvilket blifver ju fvàra-
re, ju högre de âro upfatte. 

g. Eu omvänd Vax-fackla, fom fi.icker (ig fjelf. 
Quad ii;, tri t, extingtiit. üct fom fkullc nåm, det 
ut flack ev henne. 

Ar en Sinnebild tör dem, fom i ftudier eller 
andra fina fyfior, Sro alt för trägne och tr.ilfainnie, 
hvarigenom de förfvaga fin hiilfa , och kan hända 
dö bart 1 förtid. Ar ock en piiminnelfe emot omâtt-
lighet i mat och drick; hvaraf det fom fkulle tje-
na till lifvets uppehälle, blifver hos fomliga orfak 
till deras lifs förkortande . 

9. Allehanda Muficaliika Inftrumenter. Varietas 
dektiat. Deras àtfktUiça art fö,'lu ft ar. Q. 

K 4 År 
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Âr et Emblem, fom fôreft.iller det behag men-
nifkorna finna i naturens omfkiftlighet. All fägring 
beftår i en ordentlig blandning af faker, fom àro 
af âtfkillig art och utfeende. En förnuftig förlu
ftar fig af (lik omfkiftlighet, utan at ändra fit tyc
ke och ftålla det 1111 på det ena, 1111 pä det andra ; 
hviiket ar värkan af et flygtigt finne. 

10. En Ranka lindad kring et Tråd, fom kull
faller. Har et que cadenti. Den följer med i fallet. 

Afbildar en trogen gunftling, fom altid mäfte 
kännas vid famma öde, fom des Herre öfvergår. 
Utmärker äfven en trofaft v än, fom icke öfvergif-
ver fin vän i olyckan. I trohet få väl fom i alt 
annat, bjuder förficktigheteri, at ej ga för vida, da 
man fa fafter fig vid en perfon , at man igenom 
någon honom åkommande olycka oundvikligen må
fte dragas med i fördårfvet. 

11. Månen ibland ftjernor. Major quia propior. 
Han fynes ftôrre for det han år närmare. 

Denna Sinnebild fôreft.iller gemene mans tycke 
och omdöme, fom endaft håller fig vid det, fom 
för ögonen fynes ; men en förftåndig acktar fig för 
alla oricktiga förnufts fint. Hår fe v i ock menni-
fkornas förblindelfe , fom tycka fig märka ftorhet 
och förtjenft hos fina nårfkylda, dår den dock ftun-
dom icke finnes, i jämförelfe emot andra, fom de 
icke känna, eller icke vilja kanna. 

12. Et Vattupafs. Confcia re&i. \Jtvifar det fom 
år rått. 

Af denna lårer man, huru fom för alla våra 
gerningar år fatt en vifs regla eller rättefnöre, hvar-
efter vi kunne pröfva fhvad fom år vål eller illa 

giordt; 
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gjordt : och dfi vi dâr pi ft:.]la våra ögon, fortfa
ra i det goda och ackta ofs före at göra det ondt ar. 

13. En Telning aflkâres, fotn fattat egna rötter 
i en tillpafiad Jord-Korg. ALerins nun qui Jhus. 
Den litar icke pä andra, fom kan befiå af fig fjelf. 

Denna Sinnebilden är af det flaget, fom egent
ligen kallas Emblemer. Ty öfverfkriften har fin 
egen fu lla mening, och figuren tjenar allenaft f åfom 
till exempel och uplysning af hvad fom är fagt i 
öfverfkriften. 

14 En få kallad Las d'amour eller kärleks-knut, 
fom dragés ihop af en hand vid hvardera änden. 
Dilatando ar Situs jungunt. Han dragés härdare till, 
ju mera de fk/ljas åt. <J. 

Härmed kan betecknas tvä kära perfoner, el
ler fata vänner, fom genom någon fkilsmäffa lik-
fom närmare förbindas. Sä kan det någon gäng va
ra afven f ä ftor oförficktighet at (kilja två perfo
ner åt, fom alfka hvarandra, fom at låta dem va
ra tillhopa. I allmänhet får man häraf en erinran, 
huru ofta värkan år ftridig emot hvad man med fit 
göremål påfyftar, och at man dårföre bör väl be
tänka fig innan man något företager. 

15. En Käpp, fom fynes i vatnet likfom bruten. 
Decipimur Jpecie. Vi bedragas i våra owdômen 
ôfver hvad fom år rätt. 

Med detta bemårkes i allmänhet, huru menni-
fkorna i fcrfta åfickten låttligen bedragas af fken 
till rätthet. Men i fynnerhet kan härmed ftällas ofs 
för ögonen, huru nödigt är , at livar förnuftig år 
upmärkfam på naturens verkningar, på det man få 
mycket görligt år, ej må mifstaga fig om orfakerna 

K ç till 
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till hvad fom fynes eller händer; hvaraf mycken 
oreda och fkada i vara göremål och handteringar 
hårflyta. 

16. En Fjeril bränner fig vid ljufet. Nocuit qtiod 
placuit. Det han tyckte om, blef hans for darf. ([. 

Vi fe huru m ängen bedrages af utvårtes fagert 
anfeende ; och påminner ofs denna Sinnebild, at 
förut göra ofs noga underrättade om hvad ofs be
hagligt förefaller ; pä det vi i ftället för det nöje 
vi väntade, ej må ftörta ofs i forg och olycka. 

17. En Timften. Me fol vos umbra regit, Jag 
rättar mig efter Solen, och l efter /kuggan. 

Meningen af denna Sinnebild fyftar på en Re
gent eller Styresman, hvars göremål rätta fig efter 
den uplysning han äger om fit folks välfärd ; hvar-
emot folket äter hafva at rätta fig efter de påbud 
och befallningar, fom genom hans betjenter ifrån 
honom utgå. 

1%. En Flögel. Q110 Aura. livar t vädret d. if ver. 
Ar målning af et flygtigt finne, fom drifves nu 

hit nu dit, och inrättar fin lefnad och upförande 
mera efter andras tycke och inblåfande, än efter 
egit bepröfvande af hvad fom är för des ftänd tjen-
ligt, eller kan till des fanna ro och lyckfalighet bi
draga. 

19. En Yxa at hugga omkull et tråd. Non uno 
fån. Icke i forßa hugget, 

Ofverfkriften med figuren ihopatagen utgöra 
hår famma mening, fom vi fåge i ordfpräket : Två-
4et faller icke i förßa hugg. E11 lärd om för tröge 
Och otålige menniikor, at fortfara i fin kallelfe 
och icke ledfna vid de dem åliggande fkyldigheters 

full-
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fullgörande. Jämväl en upmuntran fer lidande per-
foner, at ej falla modet, anfkônt de icke fà fnart 
vinna fin énfkan, utan f ara fort at bruka alla lof-': 
liga medel till fin räddning och uphjelpande. 

20. En Citra. Natura çjf arte. Af naturen uch 
af konß. ©. (T. 

Likafom Naturen och konften hulpits St i det. 
ta Inftrumentet, at frambringa något vackert och 
ljufligt, f å fer man äfven ibland mennifkor s Snillen, 
hvad tillökning i fullkomlighet et godt naturligt för-
ftänd får igenom lärdom och öfning. Hår är alt-
få en påminnelfe f ör hvar och en , at upbruka fina 
gåfvor, till andras nytta eller nöje. 

21. En Planta vatnas för ftarkt, fä ät hon ned-
tynges till marken. Lagom baß. ©. <J. 

Denna Sinnebilden är egentligen et Emblem, 
med den bekanta Socratis utlâtelfe, Ne quid nitriis, 
till öfverfkrift, fom till fin mening uttyder fig fjelf; 
och hvaröfver allenaft likfom till exempel och up-
lysning figuren bifogas. 

22. En F ogel, fom fträcker ut den ena vingen till 
at flyga. Non fujficit una. En vinge går icke fylleß, 

Innehåller en lärdom, at i alt värt företagan
de bruka alla de medel, fom leda till ändamålet; 
få at når något å fido fåttes, hela vårket icke mi 
därigenom afftadna. 

23. En upfpånd Böfiå. Si tangar, Om inan al-
är/g fa litet 1 or er vid mig. 

Betecknar et moget och rikt förftånd, fom hos 
en del år få befkaffadt, at det ej vifar fig utan an
dras pädrift. Eljeft utmärker ock denna Sinnebild 

et 
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et argt finne, fom ej tal det minfta , förr ån det 
utbrifter i buller och raferi. 

24.  En brinnande Kol - hög. Extinguimnr fi di• 
ßinguhnur. Vi Jlåikas ut om vi [kiljas ät. 

Bemärker en Societet eller Samhàlde, fom ic
ke kan hafva beftänd, fâ fnart någon föndring el
ler fplit upkommer. Hvarfôre högfte ôfverhetens 
värd och tillfyn ä r angelägen, fom haller lemmarne 
tillhopa, och drifver hvar och en till fin fkyldig-
het at arbeta pä det gemenfamma bäfta. 

25. Et Skepp i fulla Segel. Spirantibus. Außris, 
Sä långe vinden år ged. 

Afmâlar en mennilka i fullkomlig lycka och 
medgång : och innefattar tillika en erinran, at ej in-
fôfvas i fåkerhet, utan altid vara beredd at ftâ emot, 
i fall olycks-ftormen påkommer. 

26. En Bi-Svärm flygande med fin Vife förut. 
Ad excmphim. Vi följe exemplet. ©, (£. 

Ar på et fått en påminnelfe för underhafvan-
de, at rätta fig efter fina förmäns exempel, och för 
defife at icke gifva a ndra ån goda. Pä annat fått 
ar det en förebråelfe för mennifltors oförftänd eller 
okynne, at hellre följa andras efterdöme, ån hvad 
de fjelfve borde finna vara anftåndigt, billigt och 
nyttigt. Eljeft år ock detta en förertållning af det 
bekanta : Rcgisctd exemp/utn totus componitur ovbis. 
Efter Konungens exempel rattar ßg hela menigheten. 

27. Et Lejon har flagit under fig och biter en 
Tiger. Robore ty (tnimo. Med ßyrka och mod. 

Hår gifves en märk lig påminnelfe, at en fom 
vill angripa tn annan, måfte äga tillräcklig ftyrka, 
annars dukar han under för öfvermackten. Och om 

han 
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han har nog krafter, fordras ännu därtill ut oför-
fkräckt mod , annars kan han öfvervinnas af en 
fvagare, och gä ifrån ftriden med (kam och (k a da. 

2§. En Brôftbild, hvarpâ arbetas med hugg-jär
net. Perficitnr dum cceditur. Han hug ge s och flås, 
och dar af fullkomnat. 

Denna Sinnebild pekar på en mennifka, fom 
far den ena oiycks-ftôten efter den andra, men blir 
därigenom mera ftändacktig och faft i dygden, hvil-
k e t  o c k  g ö r  h e n n e  m e r a  f u l l k o m l i g ,  J e f u i t e n  L E  
MOYNE har en annan ôfverfkrift : Perctitiar ut per-
ficiar. Meningen och uttydningen af Sinnebilden ar 
dock hos honom denfamma fom vir. Eljeft fâ äf-
ven dumt och okunnigt f olk här en påminnelie, at 
aldrig döma om halfgjordt arbete. 

29. En Hund i fullt fpräng, fom under loppet 
vid ftranden af en ftröin l.ippjar af vattnet, befti-
vanter non fufficienter. Snart nog, men icke fyl-
leß val. ©. (£. 

Figuren af denna Sinnebilden är tagen afEgyp-
tifka Hundarnes vana, fom på det fättet dricka ur 
Nil - ftrômmen , af frucktan för Crocodilen. H":raf 
är  Lat i nf l ta  ord fpräket  Canise Ni /o ,  fom af  ERAS-
MUS uttydes. Hit hörer ock et annat ordfprâk : 
Sat cito fi fat bene, Noç fort, om det år valgjordt. 
Lärdomen är denna, at man i fina förrättningar ic
ke bör fä förhafta fig, at ju det, fom für händer 
hafves, in à tillika blifva väl gjordt. 

30. En Falk med en bjellra om foten, den han 
bjuder till at hacka bärt med näbben. Riiwar no
cet. Slamret är tiil hinder och fiada. 

I denna kunna de fpegla fig, fom ft'mdigt track-
ta 
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ta efter at göra andre mennifkor fkada. De föka 
väl mäftadels uträtta det hemligen, men rycktet gör 
dem ökånda, fâ at de ofta blifva förrådde i fina 
farliga auflag. I hemliga politifka eller Krigs-åren-
der, duger ej eller at betjena fig af alt för okän
da perfoner. Sä har ock igenom andras ovarfam-
het, at i otid göra fig kände, mången god anlägg
ning mifslyckats. 

31. En Sol, hvarunder öfverfta delen af jorden 
fynes. Ut praßt profit, Ull fiyrelfe och gagn. 

Bemärker en Konung, fom är fatt at ftyra fit 
folk, och taga författningar till des gagn oc h bäfta. 
PERE LE MOYNE tillägger ännu i liknelfen af So
len , huru fofn en Regent är icke Regent för fig 
fjelf; all hans mackt och rikedom bör utflyta öf-
ver andra : han gör våld pä naturen om han vrän
ger till enfkylte atfickter något af det, fom han år 
(kyldig till fit folks bäfta. 

32. Et Rökelfe - Kar. Muntra reddit gratiora. 
Gå/van äterßäUes hår angenämare, (T. 

År bild af et tackfamt hjerta, fom tned fin er-
kånfamhet gör de undfângne vålgerningar för gif-
varen ånnu mera behagliga. 

33. En brinnande Lampa, hvari olja gjutes. Ne 
dépeint. At icke må fattas kvar af hon kan lyfa. 

Betyder en trogen och flitig Ämbetsman, fom 
genom Ôfverhetens förforg njuter tillräckligt under
håll; på det han i brift dåraf ej må råka i trång
mål och nöd, och blifva på flutet nedflagen och 
oförmögen at göra fin tjenft. 

34-
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34. Et mörkt Moln, hvar undan flicka fig fram 
några Sol-ftrålar. CauJJi» lätet . Orfaken hårtill år 
färg ôtnd. Q. 

Bemärker ôfverhetens göremål, hvartill orfa-
kerna âro menigheten fördolde. Och kan håraf den 
påminnelfen tagas, at underhafvande icke böra rai-
fonera ôfver h vad fom lagligen påbjudes, ânikônt 
de icke kunna begripa orfakerna dårtilK 

35. En Rök ftiger up ât luften. Ev une feit ßir-
gendo. Ran för/vinner under det han fiiger i hågdert. 

Denna Sinnebild fyftar på fådana perfoner, 
fom använda fin förmögenhet, at bringa fig up i 
Verlden ; och aftaga i välmåga alt fom de tilltaga i 
höghet, få at de på flutet fakna både höghet och 
välmåga. 

36. Månen i Nytåndning. Latnit non defuit. 
Han har icke fyuts, wen darf öre icke aflätit at 
gagna. 

Denna har afleende på flora Miniftrar eller an-
dra anfenliga Män, fom på någon tid draga (ig un
dan ifrån allmänna fyflor, men aflåta icke defs min
dre under den tiden, at på et eller annat f.ittgag
na det allmänna. 

37. Et Ljus i en Lyckta, hvarpS vädret blåfer. 
Tuttttn quia teSlum. Det år tryggt där af at det 
år fowcntadt,. 

Meningen år, at fom menniikornas ondfka ger-
na griper till, hvar någon vinning år at vänta; fi 
år nödigt at vifl'e värk och anläggningar åro af hög-
fta mackten fredade för alt inbrott, på det de må 
åga beftånd. Sinnebilden påminner åfven hvar öm-

fint 
. 
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fint Husmoder, at hafva ackt pä fina barn, och 
hälla dem till årbarhet. 

3g. En Kedja. Nexu peritiira foluto. Duger in
tet når hon år fonder. Q. <£. 

Uttydningen och bemårkelfen af denna Sinne
bilden, blifver denfamma fom hår framfôre ôfver 
N:o 24. 

39. Et Betfei. Regit & corrigit, Härmedßyret 
och råttas. 

Man kan i denna liknelfen mårka, huru fom 
Lagen år gjord, icke allenaft at i våra gerningar 
leda ofs pä råtta vågen, utan ock at ftyra de mot-
fpånniga, och råtta dem fom vånda åt villo-vågar. 

40. En brinnande Fyrijigs-eld upfatt på et högt 
Vård-torn vid hafs-ftranden. Plus Iuris ab alto. 
Ja högre , ju mera lyfer han. 

Föreftåller et högt och uplyft fôrftând, fom vi-
far vål fin ftyrka, hvar det ock må brukas ; men 
lyfer ånnu mera, ju högre det blifver uplyftadt i åra 
och värdighet. 

41. En Bomb, fom fpricker i ftycken. Ferit dum 
folvitnr. Han gör fkadan i det han brißer. 

Utmärker et häftigt och håmdgirigt finne af 
det flaget, fom håller inne fin vrede till defs tilfal
le gifves at utbrifta, och at då kunna tillika göra 
fkada. Sådana mennifkor må man ackta fig före, 
och undfly all genien (kap och umgänge med dem. 

42. Månens förmörkelfe Alterms umbia. Det fker 
ttf en annans fkugga. 

Denna Sinnebild kan utvifa, huru en ftor för-
tjehfi blir hos mången genom andras afvund och 
tnellaniöpande fördunklad ; hvilken dock ftälles i fit 

råtta 
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rätta ljus, få fnart fådane förmörkande kroppar un-
danrödjas. 

43. Tvä utflkkte Ljus hållas in till hvarandra, 
liklom at itändas. Tentatur fmßra. Man förf5-
ker forgåfves. C-

Har lemnas till efterfinnande, huru fom det 
anftår förftåndigt Folk, at aldrig göra orimliga för-
fök. Här afinålas ock kårleken, fom man fåfångt 
föker upvåcka, når kallfinnighet år å båda fidor. 

44. En Örn högt uppe i luften fläpper en Skyl-
padda ned emot en Bergsklippa. Ut lap ft gravio
re ruant. At fallet mà blifva få mycket fvårare. 

Sinnebilden gifver at betrackta, huruledes ge
mene och nedrige perfoner fträfva efter högt ftånd 
i verlden, och hälla fig icke vid fina likar, utan 
éfverlemna fig at föras af de höga och förnäma, 
fom fablen berättar om Skylpaddan och Örnen. 
Defie plåga gäckas med dem en tid och lyfta dem 
lip, men fiåppa dem fedan handlöft, och låta dem 
ftörtas i fördårfvet. 

45. Et Skepp går i grund, hvarifrån en Karl pl 
en planka fimmar till lands. Mifero fatis. Det år 
mycket nog i olyckan. 0. <£. 

Afmålar en mennifka, fom i medgången år mifs-
nögd om hon har aldrig få mycket; men lårer fig 
at kånna råtta värdet af fit förlorade tillftånd, når 
hon i olyckan får vara nögd om hon kan bärga 
fit lif. 

46. En gammal Gubbe gnifver i marken, till at 
plantera et ungt Palmtråd. Ôfverflilift : för Ef in
kommande, 

L Ben» 
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Denna Sr Kongl. Svcnfka Vetenfiiaps Academi-
ens Sinnebild. Bibringar eljeit i allmänhet en på-
minnelfe, huru en ädel fj..l och hv ar råttfinnig med
borgare bör icke nllenaft tänka pä fig och den ti-
den hvari han lefver ; utan ock tillika arbeta på 
allmänt och enfkylt väl för efter-Verlden. 

47. En Smed fmider pa järnet. Dum calet. Me' 
dan det år varmt. ®. d. 

Denna Sinnebilden uttydes genom allmänna Ord-
fpräket : Mini maße fmida medan järnet år varmt : 
det ar, uträtta lina ärender medan tid och omftin-
digheter gynna, at fâ dem till ônfkligt fint. 

48- En Svärmare i luften. Fulget if difparet. 
Han lyfcr och fårfvinner. 

I denna fe vi huru det gar til Imed fornt folk, 
fom lefva i prackt och ftk, och prunka till en tid ; 
men ratt fom de lyla fom baft, biir förrådet alt 
och de förfvinna undan vara ögon. En del lärde 
hafva ock den olyckan, at deras glänts förfvinner, 
när den börjar fom båft at lyfa. 

49. En Pyramid, hvaromkring en Ranka lindar 
fig. Te ßante virebo, Så länge du [iår uprått, 
grön/kar jag. 

Âr en vacker afmälning, huru dygd och vett 
grönfka, fä länge d e äga beikydd. Et Samhälde , 
en Inrättning, har beftänd fa långe den har ftöd 
af någon Skyddsherre. En gunftling uprätthälles af 
fin Gynnare, Barn af Föräldrar, och fa vidare. 

50. En tilfluten Ugn, hvarutur röken tränger fig 
fram. Expirât nip refpirtt, Han fåhjvåfves, un* 
han icke far ande • rum, 

Hir 
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Hàr gifves en påminnelfe for Lärare, fom hof-
va ungdom till undervisning, at ackta fig for alt 
tvång och trug, hvarigenom de ungas eld och qvick-
het förqväfves ; utan fnarare lemna dem tjenlig fri
het i förnuftigt tal, och lata dem for öfrigt äga fi
na lediga ftunder, till nödig förfrilkning och up-
muntran. 

51. Et Bibliothek. Quantum non, fed quam. Det 
kommer icke an på huru mycket, men huru nyt
tigt • Q- (I. 

Detta gifver tillkänna, huru fom et anfeenligt 
Bok-förråd icke altid utmärker en lård M an. Det 
beror måft på, at vålja goda böcker, och låfa f å, 
men läfa dem vål. 

52. En Trana håller en ften med foten. Studio 
<S> vigilant i a. ]geno?n ftit och vakfmnhet, 

Âr en bekant Sinn ebild, foin utmärker en trif-
ven och idog mennifkas flit och vakfamhet i alt des 
företagande. 

53. Et Skepp kartas i brufande hafs - vågorna. 
Jatiatur fed tuta tarnen. Det k aß as, men går lik
väl tryggt. 

Betecknar et fart och ftadigt finne, fom midt 
i motgångs ftormen år tryggt, och arbetar i hopp 
at åndtligen nå en god hamn. Eljeft år denna Sin
nebild upfunnen, at betyda Förfamlingen, fom un
der buller och förföljelfer år fåker och blifver be-
ftåndande. 

54. En Fifk nappar på en Stånd-krok. Dumque 
ca pi t  cap i tu r ,  Når  han  v i l l  f ånga ,  f å f ängas  
han fjelf 

L 2 Man 
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Man lâres hår, at ackta fig för de förf åt, fom 
ftållas ofs före af onda mennifkor. Sâ fä ock fnâ 
le och egennyttige en varning, at afftå med fin till-
tagfenhet ; efter fom en gäng hända kan, at de blif-
va fångne i olyckan, når de fika efter (lem vin
ning. 

55. En Påfogel med öppet nåf, få fom at fjunga. 
Taceat ut placent, Hr.n må tiga, om han vill 
behaga. 

Sinnebilden meddelar en lärdom för dem, fom 
Sro af fagert utfeende, men eljeft dumme och oför-
ftåndige mennifkor, at hellre tiga ån illa tala. Och 
i gemen för alla mennifkor, at vara nögde med 
de gåfvor de fådt af naturen , utan at genom tvang 
göra fig obehagliga och löjeliga med fådana förmå
ner ,  fom de m i cke  b l i f v i t  f ö r l ä n t e .  J e f u i t en  LE 
MOYNE, fom upfunnit denna bilden, har haréfver 
famma uttydning. 

56. En Penning ftrykes pâ en Prober-ften. Pro-
latur. Han prôfvas. ©. <[. 

Denne kan fâ fin uttydning igenom hvad Ar
chie -Bifkop Spegel pâ et Mlle fjunger. 

Man pröfvar me<J en ften, om guld år gcdt och 
vigtigt : 

Man pröfvar ock med guld, om hjertat år up-
ricktigt. 

I allmänhet at tala, har hvar och en dygd, och 
hvar vetenfkap, fina kånne - märken, hvarefter de 
kunna prôfvas, 0111 de åro af det råtta och åckta 
flaget. Så fåges åfven , at en mennilkas tankar och 
tal likfom pâ Sanningens Prober-ften prôfvas. 

57-
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<57. En Camel, fom ligger nedtryckt af för tung 
börda. Le trop m' accable. Jag nedtryckes af for 
ßor tyngd. 

Innefattar en låra för ofverhet och andre fom 
hafva några underhafvande, at ej belafta dem med 
för dryga och fvâra pålagor, fom öfvergå deras kraf
ter ; hvarigenom de nedtryckas, och blifva oförm ög
ne till vidare tjenft och nytta. 

58. En Örn flyger öfver Hafvet. Nec fernere, tiec 
timide. Hvarken formât it, eller med räddhåga. 

Påminner dem, fom vilja börja något ftort och 
vigtigt företagande, at de måfte förut mäta fina kraf
ter , huruvida de förmå därmed gä i land : och i fall 
de äga nog vett och ftyrka , de då icke hållas tillbaka 
af frucktan och k lenmodighet. 

59. Et Skepp feglar emellan Scylla och Charybdis. 
Inter ntrumque tene Häll medelvägen. ©. (£. 

Denne Sinnebild år af fkiljacktig mening och ut-
tydning ifrån den åfvanföre N. 21. Dår låres huru 
man bör hålla medelvågen emellan för mycket och 
för litet. Hår åter gifves en lårdom , huru man i far
ligheter bö r taga fig til vara, hålla medelvägen och 
ftålla fin kofa rå tt f ram, at man må un dvika de olyc
kor och f ördårf, fom på alla fidor möta. Baco Ve-
nelam de Sapientia Veterum N. XXVII har af denna 
Fabien en annan tillämpning, fom år vård atlåfas. 

60. Et Stycke på fin Lavet. Ardeat ut feviat. Det 
mäße påtändas , om det fltall göra fit ß<ott. 

Denne gifv er at förftå, huruledes hos en Lårare, 
eller en Orator, fordras en brinnande nit, få framt 
des lårdom eller tal lkall göra fin vårkan och vinna 

L 3 nå-
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något intryck. Hit kan åfven lämpas Poeters En-
thufiasmus, fom uplyfter dem och gifver driftig
het ät deras tankar och ftyrka åt deras ord, till at gö
ra  det  in t ryck de  påfyf ta .  Hvarôfver  Iefui ten  LE 
MOYNE uptånkt en annan Sinnebild. Eli Trumpet, 
med öfverfkrift : Atiimo dum anijnor. Jag up Iif var 
dä jag uplifvas. 

61. En Pâfogel fer på fina fötter. Nofce teipfttn. 
Känn dig. fjelf Q. 

Ar et E mblem, fom förklarar fig fjelf, når man 
kommer ihog den allmänt antagna meningen, at en 
Pnfogel lik fom blyges når han råkar at betrackta fi
na fötter. 

62. Månen åt nedergången. Non eadem redit. Han 
kommer icke den famine igen. 

Bemärker et flygtigt finne, fom aldrig år fig likt, 
hvarhen i klåder eller i upförande, och med en fådan 
obeftåndighet förråder fin art, at den aldrig år at li
ta på. 

63. En Papegoja. Dat fine mente fonos. Man ho
ver af h tune et ljud utan förnuft. 

Af bildar en pratfam och oförnuftig mennifka. 

64. Et Päron - tråd , hvarpå vädret blåfer, få at Pä
ron nedfalla. Mitia fponte. De mogna falla af fig 
fjelfva. (£. 

Af denna liknelfen kunde en fådan tillämpning 
göras, at man af rå och omogna fnillen förgäfves må 
vånta något godt och nyttigt, ehuru man ock med 
tvång vil le förföka det. Däremot de fruckter, fom 
af et genom grundliga ftudier nplyft och af ålders för-
farenhet ftadgadt fnille frambringas, äro mogne och 
nyttige, och falla likfom af fig fjelfva till andras gagn 
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och b.ifta. Sinnebilden uttydes ock p!i gift-vux
na flickor. 

65. En Scrufs, fom bjuder till at flyga. Nec it/ta 
relinquit. Han kommer icke högre. 

Här f ."1 de fin lexa, fom vilja flyga högre än 
vingarne bara. Det år, n:ir man bjuder till at g» 
öfver fit ftärid, men blifver dock hällen för det mart 
âr : eller när en tager lig något f öre, fom öfvergår 
des begrep och förmåga, kommer därmed illa ut, 
och måfte med blygd därifrån aldeles a fit à. 

66. En Ugla i dagen. Cerca Pobfcnrita. Hon Jo
ker mörkret. 

Betecknar fndana perfoner, fom åro likfom a f 
naturen ärnade till nedrighet och mörker ; hvilke 
når de någon gång fa ttas 1 ljufet och komma till 
heder och an ieende, förråda dock fin gemena finnes 
art, och trifvas båft ibland flödder. 

67. En Bifver håller på at gnaga omkull ét ftort 
tråd. Perfcverando. Igemni det han håller fort. 

Denne Sinnebilden har famma uttydning och 
f ö r k l a r i n g ,  f o r a  â f v a n f ô r e  N .  1 9  

68- En Racquet ftiger up i luften och brifter i 
mänga ftjernor. Afiendit ut fplendide expiret. Han 
ß igcv  u t  ,  a t  han  m å  l y fand e  t i t  ( l o ch  11 ,  

Träffar in vid fädane perfoners dödsfall, fom 
5ro väl i litstiden lyfande, men uträtta dock vid flu
tet af fin lefnad något (ynnerligt frort och förtråf-
ligt, hvarigenom de likfom öfverträffa fig fjelfva, 
och få en högre och härligare glänts innan de ut-
flockna. Kan ock lämpas på dem, fom lefva ftort 
och ftåtligt, och kunna genom konfter och bedräge
ri bibehålla fig i rikedoms anfeende till des de dö. 

L 4 69. 
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69. En Sådes,åker, där et tomt Ax fynes ôfver 
de andra fulla. Surgit inane. Det torna jkjutev 

Jîg rakt up. 
Det (ker gemenligen, at folk fom aga minfta 

förtjenfter i verlden, yfva fl g mäft, hålla fig fram
me, och fynas ôfver andra. Sädane driftige och 
oförfynte perfoner åro de, fom med t'émit Sinne
bilden pâfyftas. 

70. /Et rikt barande Ax, fom bognar ned ät mar
ken. Humilior quo onußior. Ju mera rikt, ju 
mera odmjukav det fig. ©. 

Meningen och uttydningen af denna Sinnebil
den ar juft tvärt ftridande emot den näft föregående 

71. Et utfläckt Ljus uptåndes af et annat fom brin
ner. Nil decedit. Där gâr ingm ting af. 

Innehåller en fôrebrâelfe för de Lärare och 
Måftare, fom förhålla fina Lärjungar den kunfkap 
de kunde meddela, utan at nägot förlora. I all-
månhet fyftar Sinnebilden på en flik afvund eller 
egennytta hos alla mennifkor, dä de icke vilja bi
bringa den uplysning, fom kunde gagna den ena, 
utan at (kada den andra. 

72. Et Hus i full brand. Pviticipiis obßa. Skaf
fa bot i början medan tid år. 

Denne uttyder fig fjelf, och är lämplig till 
mångfaldiga flera händelfer, ån den målningen fô-
reftåller. 

73. Et ungt Tråd ftår i blomma. Dabit fmc-
turn. Det fkall val bår a fruck t. 

Bemärker en Yngling, fom gör vackra fram-
fteg i ftudier och förer fig väl up, få at man kan 

vän-
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vänta, det han med tiden blifver en flucklig och 
nyttig m an. 

74. E11 Bi-Korg, med Bien fom flyga omkring. 
Sic Vos non vol/is. Sa arbeten I icke for er Jjelfva. 

Meningen af denna Sinnebild Sr lämplig, när 
den ena menniikan använder alt bemödande, at 
(kaffa fig någon nytta och förmän, men en annan 
finner utväg, at denfamma oförmodadt bärtfiiappa. 
I fädana fall röjer fig et det nedrigafte finne i 
världen. 

75. En Satyr fpelar på Apollos Harpa. Inerti 
conatu pravoque. Han förråder fin oskicklighet och 
il/ka. 0. d. 

Foreftäller den lärdomen, fom i fjelfva afhand-
lingen blifvit yrkad, at Smäde-Satyran bör aldeles 
vara bannlyft ur Sinnebilds konften. Defsutan i all
mänhet , huru den tror fig mäft fom minft vet ; och 
âr fä mycket v ärre, 0111 Iv.n ännu därtill lägger i l-
fka och tadel. 

76. Et Orgvärk. Ordine concordes. I fin ord
ning fammimftåmmandt. (£. 

Betecknar en fammankomft af âtfkilliga fä hög
re fom lägre perfoner, hvilkas öfverläggningar väl 
öfverensft.imma, f a länge de hälla fig efter de för 
dem fatte grund - lagar ; och tôr öfrigt fins emellan 
ackta den ordning, fom till hvar och ens gôremâl 
är förefkrifven. 

77. En eld i mörkret. C/arior in tenebris. Ly-
fe klarare i mörkret. 

Uttydningen af denna Sinnebild lämpas pä en 
förfölgd dygd och förtienft, hvars renhet faller då 

L 5 fä 
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fä mycket klarare i ögonen. Den år ock lämplig 

!
>ä en half-lärd, fom ibland dumt och okunnigt folk 
yfer med fin kunfkap. En Stjerna eller en Måne, 

med denna famma öfverlkriften, plägar ock bru
kas vid höga perfoners dödsfall. 

78- Himlen full med Stjernor. Moventur non 
mutantur. De v fori fig, men ändra fig icke. 

Betecknar nägon hög perfon, hvilken i fit vä-
fende och upförande (kickar fig utvårtes efter ora-
ftändigheterna, ock tyckes undergå nägon ändring ; 
men behåller dock invärtes famma finnelag, och är 
fig lik i tänkefätt. 

79- En giften Tunna, där vatnet pä alla fidor 
utrinner. Nec retiitet quidquam. Den behåller in
gen ting inom fig. <£. 

Af bildar en mennifka, fom icke kan bevara 
hemligheter , eller behålla något hos fig af hvad 
fom läges i förtroende. 

80. Et Ur-värk. Skenbar ro, innerlig oro. 

Föreft.iller en mennifka, fom har nägot, fom 
antingen aggar eller ångflar fig invärtes, men fynes 
dock utvärtes vara i ltign. Härmed utmärkes 
ock et liftigx och oroligt finne, fom lätfar vara i 
ro och ftillnet, men har fina hemliga vänningar till 
cgen nytta eller andras fkada. Sä kan äfven här
med betecknas en idog och flitig Man, hvars ger-
"ingar icke fynas, förr ån de åro giorde. 

81. En Olive-quift och en Lager-quift genom en 
Crona. Salus propulorum. Folkets Jâtthet. 

Olive - qviftcn betyder fred, och Lager - qviften 
betyder vetenlkaper. Når defie grön fkas i et Rike 

och 
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och njuta Cronans befkydd, kan et folk bringa fig 
up till vålftånd och kallas lyckfaligt. 

&2. Solen i Djurkretfen. Idem fer diverfa. Ehu
ru i åt/kiUig belägenhet år hon dock altid denfam
ma. ©. 

Afmålcr en Ämbetsman, fom gâr åtfkilliga he
ders-grader igenom, utan at förändra fit fkick och 
upfôrande emot andra mennilkor. 

83. En Spegel. Dico vera. Jag fager fan-
ningen. 

Påminner hvar och en om ärlighet och uprick-
tighet. Likfom Speglen lårer en ftygg eller en fmin-
kad, at kanna fig fjelf; fä blifver ock Laften blot
tad och ftygg, når den fatt es emot Lagen och an-
ftåndighets reglor. 

84. Et Hvalfilk -f finge. Kunfi vor kracht. Kon
ten uträttar hår mera ån fiyrka. 

Vifar huru mennifkornas förftiind upfinner me
del at uträtta hvad eljeft öfvergår deras krafter. En 
förnuftig pâminnes, at vid fàdana tilfallen nyttja 
fin finnes gäfva, icke grufva fig för fvårigheter, 
och afftadna vid det fom gör ligen kan vårkftållas; 
ej eller bjuda till at göra fâdant, fom aldeles är 
omöjligt. 

85. Vädret blåfer på Rör , fom fvigta undan. Ce
dendo vincere. Gif efter får ett vinna. <£. 

Âr en Sinnebild emot högdragenhet och envis
het. En mennilka , fom viker undan för en an
nans mackt, (kaffar fig rådrum at famla ftyrka, till 
at fedan göra inotftånd och kan fke fegra. En fom 
undfaller en annans vrede, kan fedan hettan gådt 

ôf-
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öfver, lätt nog vinna hvad aldrig ftädt at erhållas, 
om han blifvit lika uptånd af ifver. En fom gif-
ver efter i trätor, uträttar ibland därmed mera, ån 
med en häftig orda-ftrid eller en långfam råttegäng. 
Och fä vidare. 

86. Två Hjul, et ftort och et litet i bredd fatte. 
Simul non fimiliter. tå en gång, men ej på lika 
fått. ©. (£. 

Kan pä åtlkilliga ämnen uttydas. Såfotn : at 
man icke bor mäta en mennifkas våfende eft er des 
kropps ftorlek och anfeende: at en mennifka af ha
ftigt begrep ibland icke kommer fortare, ån en fom 
gör fin fak långfamt och med betänkande : at når 
tvä göra et och famma , plågar det ändå icke blif-
va detfamma : når hvar och en gör fin fylla på fit 
fått, kunna alle åndå vara nyttige till ändamålet. 
Och fä vidare. 

87. Et brinnande Berg. Apparel extra qna/is in
tus. Det fynes utvärtes hurndant det år invårtes. 

Av bild af en lärd och högt uplyft Man, fom 
i fit tal altid vifar tekn af fit förftänd och kunfka p. 
Utmärker ock et gåfande och häftigt finne, fom 
gerna yttrar fig i utvärtes Sthåfvor. I gemen år at 
märka , at man af en mennifkas utvärtes våfende 
kan mäftadels döma om hvad fom bor invårtes. 

88- Echos afbild i en Bergs-klyfta. Nil nifi mota. 
Det mäße upvåckas, om wan /kall få hora något. 

Denne år en Sinnebild emot fqvalleracktighet 
och tråtfamhet. Eljeft kunde Echo fôreftâlla en 
mennifka, fom har vackert förftänd, men icke den 
gäfvan at utföra fina tankar, fa framt hon icke 

blif-
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blifvcr upâggad af andra. En fådan bör pä alt fått 
underhjelpas och upmuntras. 

89. En Comet. A penas una en un ßglo. Knapt 
fynes någon enda på hundra år. 

Lämpas till någon hög och förträfflig perfon, 
hvars gâfvor âro fâllfynte ibland mennifkorna. 

90. En vigt - fkâl, hvars ena fida nedtynges. Hinc 
deprimor, erigor illinc. Jag nedtryckes på den ena, 
wen up lyft as på den andra ßdaii. 

Betecknar en fom dragés med en fjuk kropp, 
men âr dock i ftând at bruka fina finnes gâfvor : 
en annan, foin öfverhopas af hushalls omforger, 
men roar fig med ftudering : en annan tryckes af 
forg och olyckor, men har et nögt finne och trö-
ftar fig med hoppet. Och få vidare. 

91. En Ur-Stutfare. Mot il/it s arcanis. Igenom 
dolda rôrejer. 

Utmärker et inbundit finne, fom gör hemlig, 
heter af alt fit företagande. I politifkt affeende af-
bildar denna en Stats-Minifter, fom vid vida tilf.il-
len malte  döl ja  f ina anf iag och tagna f teg.  LA BRUYE-
RE gör detta till en rätt af bild af en Hofman, hvars 
gång han i fynnerhet l iknar ihop med Ur-vifarens. 

92. En Lejoninna med fina Ungar. Cura fed de-
licice, De åro till bekymmer, men ockfà till Ijuf-
ligt nôjc. 

Påminner föräldrar, at icke tröttas vid bekym
ret och omforgen för fina barn ; utan fnarare iàta 
den altid tiplifvas af kärleken till dem, och af det 
ljufliga nöje inan fmakar i deras ofkyldighet, jäm
te den fägnad man får hämta genom fin trogna 
omvårdnad. 

93. En 
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93- En högt brinnande Eld. Deorfutn nunquam. 
Den gifber fîg aldrig neder à t. 

Bemärker en Poets eller en Orators fnille, fom 
under utarbetning af des värk aldrig faller i nedri
ga tankar eller talefätt. I allmänhet påminnes har 
hvar förnuftig mennifka, at aldrig i fit tal eller 
gerningar låta märka något gement och nedrigt. 

94. En Sol, och pä marken allehanda Tråd, 
blomfter och gräs. Singulis varias, utilis omnibus. 
ÀtfkiUig for hvar och en, mm nyttig får alla. 

Fôreft'tller en ôfverhets omforg fôr fina under-
fStare, fom i allmänhet gagnar alla, men fträcker 
fig i fynnerhet till hvar och en i des fårfkildta 
handtering. 

95. En Compafs. Rcflores regit. Den ßyrer Styr
nian. 

Ar en Sinnebild för alla , fom hafva nä got at 
bjuda öfver andra, at altid komma ihåg, det åfven 
för dem 5r fatt en regla och rätte -fnôre, hvarefter 
de fkola rätta fig, och hvarefter de for fina göre-
mäl äro anfvarige. 

96. En Fyrbäk, Monßrat iter. Han vifar ut kofan. 
Betyder en perfon, fom är fatt i det ft find, at 

han med fit exempel bör fôrelyla andra ; och läm
pas i fynnerhet till Lärare, hvilkas lärdom och lef-
verne menigheten ftåller fig till efterfyn. 

97. En Penna och en värja. Hat regit, ilk tilt-
tur. Den ena ßyrer, den andra Jkyddar. 

År en politifk Sinnebild, fom bemärker, huru all 
ting gär väl och lyckligt i et Rike, när Civil-Stän-
det och Krigs - Ständet göra et, till at befordra Iu-
byggarncs välfärd och båfta. 

9Î. Må-
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98- Månen i fylle. Mutuato limine, Han lyfer 
med länt /ken. 

Afmålar en Skribent, fom tager ur andras ar
beten hvad han gifver ut för fit egit, och lyfer med 
et lånt lårdoms (ken. Sa påminnes ha r en klok inen-
nifka, at ej uphöja en annans vett och förtjenfter, 
innan man noga utrönt, om det år egit eller falfkc 
lyfande; pä hvilket fått hvar och en kommer at 
njuta heder och belöning efter des egna rätta varde. 

99. En Bryn-ften, hvarpa et vårktyg brynes. Te-
rar dum proßtn. Jag må utnötas , allenaß jag 
gagnar. 

Är målning af någon nyttig perfon, fom upoff-
rar fin tid och krafter till det allmännas tjenft, utan 
at därvid ackta hvarken fin egen nytta eller fin be-
qvåmlighet. Samma mening innehâlles i en annan 
bekant Sinnebild : Et brinnande Ljus, med éfver-
ikrift : Aliis inferviendo conjumor. Jag fortares un
der det jag tjenar andre. Afven uti denna: Et 
Rökelfe-Kar, med öfverfkrift : Dum place tim, perç
ant, Jag må får/vinna, allen aß jag år till behag. 

IOO. En Påfogel med utbredd ftjert. Hauda-
lieno nitet. Han glântfar icke af hvad någon an
nan tiUhôrer. 

Hår kunna de fpegla fig, fom högfårdas af fi. 
na granna kläder. Om Päfoglen yfves, fa år det 
af egna fjedrar; men ingen ting kan vara galnare, 
5n at en förnuftig mennifka vill yfva fig af en hop 
fammanplockade faker, fom hon lånar af alla flag» 
ofkåliga Djur, eller af växter och ftenar. 

IOI. VåUret blåfer på en Eld. Auget tion ixtinguit. 
Det ökar fnarare ân dit fläcker tiden. 

In-
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Inbegriper en Li r cl o m för dem, fom bota ondt 
med hâlften värre : fom mifstaga fig i medlen , och 
bruka vâ!d eller tvång nar lindrighet vore tjenligaft ; 
hvilket befynnerligcn finner rum i kärleks faker. 
Sinnebilden år defsutan lämplig till alla tillfallen, 
dir en oförftändig betjenar fig af fâdana med«], fom 
fnarare fkada än gagna. 

102. En Hummel - Ranka omkring en Stäng, ôf
ver hviiken hon (kiuter fig up i högden. Nec fum-
ina fat is. Hon vill ända högre. 

Bemärker en Studerande, fom tilltager i lär
dom långt ôfver det man förmodat : eller en fom 
i någon vifs vetenfkap öfverfkrider de vanliga grånt-
for, och uptåcker något fom hårtills varit obekant. 
Eljeft fyftar Sinnebilden pä en fådan perfon, fom 
ftiger till det ena åre-füllet efter det andra, men 
är dock aldrig nôgd, utan fiker efter högre. 

103. En Graf- ften, med en Död - fkalle och et 
Timglas. Memento moment!. Kom ihâg ßfla 6g-
nablicket. ©. (£. 

Påminner mennifkan, at betänka fin dödlighet. 

104. Nordftjernan. Ncfc it occafwn. Hon går al
drig ned. 

Denne Sinnebild år lämplig för alla , fom lem-
na et odödligt namn efter fig. 

loj. En Spinnel - våf. Non intrandum aut pene-
trandum. Antingen icke gä in, eller ock gä ige
nom. 

Fôrficktigheten bjuder, at man undviker alla 
faror ; men når någon är för hand, lärer denne Sin
nebilden, at man antingen icke bör våga fig däri, 
eller ock bryta lig igenom. 

106. 
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ïo6. En Cirkel, fom fynes med ena foten likfom 
©mkringgående at göra en krets. Conßantia cf la
ter o. Stândacktigt och nr be tjam t. 

Ar en artig föreftållning af en arbetfam Men-
nifka, fom ftår faft och icke tröttas vid befvår, 
u t a n  f o r t f a r  a t  b r i n g a  f i n  f y f l a  t i l l  f u l l b o r d a n .  L A  
MOTHE LE VAYER har uptånkt denna Sinnebilden, 
och lämpar den till folk, fom tyckas finna likfora 
fin ro och hvila i arbete och möda, 

107. En Trekant. Semper eve fins. Alt id up? St t-
Afbildar et tåligt och jämt finne hos en men-

nifka, fom häller fig rätt uppe, och år lika nögd 
vid alla påkommande håndelfer. 

108. En Eld i Smedje-hården upblåfes af en Puft. 
Clarius hinc & ar dentins. Blifver däraf klarare 
och hetare. 

Betecknar en fom for Religion fkull år fôrfôlgd, 
men blir därigenom mera uplyft och brinnande i 
fin t ro. Jåmvål en lård, fom igenom andras tadel 
och motfågelfe upågg as , och likfom tvingas, at me
ra lyfa med fin kunfkap. Eller en Konftnår, fom 
förföljes af klåpare. Hvaraf alt (könjes, huru fom 
otidigt tvång, tadel och förföljelfe , år utan {kål 
och åndamål. 

109. En Fogel genom(kuten med en Pil flyger 
up åt luften. Tarnen beeret. Den följer likafullt 
•med honom. ©. <£. 

Föreftåller en olycklig, fom dragés med fit li
dande och förer fin forg med fig, hvart han ock 
må taga vågen, 

M  
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no. En Klocka. Ex feno nofcitur. Hon kännes 
af ljudet. 

Klockan kännes af ljudet ; Foglen af fången ; 
Trådet af fruckten, och mennifkan af talet. H vil
ket påminner ofs, at hafva ackt pä vart tal, fa at 
intet däri blandas, foni ar ftridande emot fimdt för
nuft, eller emot anftåndigheten. 

111. En Gåfie blåfer bublor ur en pipa. Et levis 
brevis eß. Valv •buhlan år flygtig och ovar-

acktig. 
År en bekant afmSlning af menfkliga lifvets 

vanlklighet och kårthet. 

112. En Jagthund fom hittat på Åker-höns, dem 
han vacktar. Servat if abftinet. Han vacktar och 
af haller flg ifrån at röra dem. 

Utmärker en trogen Skattmäftare, eller en fom 
något blifVit ombetrodt at förvara. 

113. En Janus. Ante retroque. Både före och 
efter.. 

Ar en bild af förficktigheten, foin har ögonen 
ftâlde fâ vàl pä det fom år förbi, fom på det till
kommande. 

114. En liten Sångfogel i en Bur fy nes Jikfom fjun-
gande. jQtio placet , infelix, Han är olycklig af 
Jet, fom gör honom behaglig, (£. 

Föreftåller huru mången, fom har någon fyn-
nerlig förträfflig gåfva, juft därigenom lockas in i 
olyckan : och innehåller tillika en varning för fåda-
na perfoner , at vifa fin (kicklighet allenaft vid 
tjenlig tid och tilfålle; och för öfrigt taga fig till 
vera  för  de förf  å t ,  fom kunna för  dem f tâ l las .  I  

fyn-
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fynnerhet år Sinnebilden låmplig for fkônheter ibland 
Fruntimren. 

115. En omkull fallen Pelare. Majevan oßendit 
caßis. Omkull fallen vifar han fig ßörre. 

Under denna bilden föreftålles en perfon af 
dråpligt vett och dygdigt våfende, hvars ftorhet ic
ke märkes förr ån efter döden , eller efter någon 
en fådan perfon åkommen olycka. 

116. E11 Höna täcker fina ungar med vingarne. 
Ålit prottgit. Hon mirer och befkyeldar dem. 

Denna bild utmärker en ömfint och behjertad 
Styresman, fom bår -omforg om fina underhafvande 
för deras föda och förkofran, och år tillika deras 
förfvar, når få behöfves. Den betecknar ock förål
drars värd om fina barn , at fkaffa dem uppehälle, 
och fatta dem i fåkerhet för alla farligheter. 

117. En Ekorre feglar öfver vatnet på en Spån. 
Solertia vincit. Snille och påfunds - gäfv an ôfvervin-
ner fvàrigheter. 

Exemplet i figuren gifver nog uplysning at för-
ftå meningen af denna Sinnebilden. Vi fåge hår 
Sfvanföre N. 84, huru fnillet ibland måfte upfylla 
dår ftyrka fattas. Hår föreftålles, huru fnilles qvick-
het åfven reder fig ut i andra fvårigheter, då ftyr
ka icke heller kunde något uträtta. 

IIS- Et Vinkel-mått och en Vigt-'(kål. Ex ju-
ßo & aquo. Efter vått och billighet. ©. (£. 

Efter Vinkel - mått pröfvar man hvad rått och 
jämt år, och med Vigtlkål hvad foin år billigt och 
lika i utdelning. Så går ock båft till i en Rege
ring, når all ting pröfvas eftej rått och billighet. 

M a 119, 
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119. En Gran. Toujours le meine. Altid den-
famme. ©. &. 

Denna Sinnebild fyftar mâft på utvärtes anfe-
ende, och bemärker en mennifka , foin icke ändrar 
och ombyter fin kl tcle -drågt efter alla nya moden. 
Men den kan ock lämpas till et oföränderligt finne
lag , fom icke omföres af alla nya meningar i Re
ligion och Philofophien, eller i politicis hänger fig 
till Partier, och haller nu med det ena, 1111 med 
det andra. 

120. En Sten kaftad up at luften af en Slunga. 
hvevocabilts. Han flår icke at återkalla. 

Âr en rått bild af Tiden, fom icke kan fäs 
igen , fedan man flippt honom ur händerna. Dår-
före bör han af hvar eftertånkfam mennifka få myc
ket högre vårderas, och med alfvar nyttjas. 

121 Et Lejon fliter fonder de band , hvarmed det 
fkulle fångflas. Indocilis pati. Kan icke läras at 

lida. 
Utmärker et ftort Hjelte-mod, fom icke ftår at 

tvingas eller kufvas af motgång och tillftötande olyc
kor. Betecknar ock en mennifka , fom fliter fig 
lös ifrån fina paflioner , och fkickar fig fritt och 
ädelmodigt i alt fit våfende. 

122. En Lagerqvift lindad omkring en Värja. 
Clarefcere utroque puchrum. Det år vackert at i 
båggedera vinna et årefnUt namn-

Gifver en erinran för unga finnen, fom tycka 
måft om krigs-vafendet, huru ängel agit år, at där
jämte icke förfumma Studier och vetenfkaper. E11 
tapper Soldat far genom et uplyft förftånd en hög
re glajits, banar fig därmed vägen till ftörre ära, 

och 
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och blifver af fin kunfkap en defto mera gagnelig 
medlem i Samhåldet. 

123. Et fem - ftena Rör eller Råmärke. Suutn 
ciiique. Låt hvar oeh en fä bvad honom tillkom
mer, ©. (J. 

Är egentligen et Emblem , hvaraf exemplet i 
figuren nplyfer meningen i öfverfkriften. 

124. Et Aple-Träd, hvars grenar nedtyngas af 
for mycken fruckt. Obefl quod fro de ft, Uetjamma 
fom gagnar , kan ockfå find a. (J. 

Här fer man, huru det goda åfven kan hafva 
ondt i följe med fig , når det öfverfkrider alt matt. 

, Sjelfv a dygden blifver icke dygd, når hon går utom 
fina gr äntfor. Och hörer detta till hvad här åfvan-
före i et Emblem, N. 21, ar föreftåldt. Jefuiten 
LE MOYNE har denna Sinnebilden af Montmor, 
med öfverfkrift : Ipfa fibi c ft oneri. Det ar fig fijelf 
till laft : och gör han håréfver en lika tillämpning. 

125. En Vattukonft. Prodeft pariterque deleEîat, 
Den gagnar och förluftar. ©. (£. 

Âr en bild af Vältaligheten. Vatnet gagnar 
och förluftar i Vattu-konften, åfvenfå tankar i väl
taligheten efter konftens reglor. Likafom vatnet 
här tvingas, men ä r dock flytande ; åfvenfå där or
den. Likafom vatnet ftiger i högden, åfvenfa där 
höga tankar. Likafom vatnet faller med behag, 
åfvenfå där behagliga ta nkar. Likafom vatnet iking-
ras och fpelar i fmä lyfande droppar : åfvenfå i väl
taligheten fina och läckra tankar. 

126. En härdad och polerad Sköld af ftâl, pä 
hvilken åtfkillige pilar Ikjutas. IncaJJim, Alt utan 
värkan, 

M  3 Ut-
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Utmärker et jåmt och ftadigt finne, fom ickc 
röres af ondfkans och afvundens tadel(kott. Det får 
med nöje fe huru Smädarens pilar kroflas och ftut-
ta tillbaka. En törtalare bar dä fitt ftraff genom 
harm eller anger. 

127. Et Såll, hvarmed det fom odugligt a r utfal
las. Difcermendo. Genom urß i Ilning. 

Igenom denna liknelfen vifas, huru en Skri
bent icke bor fyfielfåtta fig med at fkrifva alt hvad 
fom rinner honom i finnet : utan hälla fig allenaft 
vid fâdana ämnen, fom tjena till andra mennifkors 
nytta, eller ätminftone till anftåndig r o och nöje. 
Låfare påminnas tillika , at ej utan grund gilla el
ler förkafta alt hvad fom förekommer, utan bruka 
et fundt förnuft och moget omdöme , at det ena 
ifrån det andra urfkilja. 

128. En Orm biter fig i ftjerten, Finisque ab ori
gine p endet. Slutet rättar fig efter början. 

Det ar mera et allmänt än fant ordfpråk : Nar 
anden år god, fä år all ting godt ; ty man finner 
allmännare, at flutet ar begynnelfen lik, den må 
vara god eller ond. I lårdoms och vitterhets ftyc-
ken torde det ätminftone ftâ faft, at flutet rattar fig 
efter början, och at man fåfängt vantar något v ac
kert af en Auftor , fom begynner illa. För min 

del (kulle jag hålla för en lycka, om mine 
Låfare i defia Sinnebilder fu nnit fit nöje 

ifrån början till flutet. 

REGI-
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i ) .  H U à gg n i n g  a f  n ä g r a  S i n n eb i l d e r .  

'• L'N Snäcka kryper ur (kalet. NE TE QJJJESI 
-*—•' V ERIS EX TRA. Ga icke utom dina gråntfor 
2. En Tiin-ften utan Vifare. JÎQUUS SED DE

FICIT INDEX. Han år richtig , men där fattas 
Vi/are. 

3. En ftor Ström vid ilefs utlopp. MAIJOR EN 
SU F I N A R .  H a n  â r  f i ô r r e  v i d  ß n t e t  a f ß t t  / o pp .  

4. V.îdren blâfa. DUM FERIUNT FERUNT. 
U n d e r  d e t  d e  r a f a ,  ß a f f a d e  f o r t ,  

5. Et 



I88 Bihang till Afhandlingen. 

5. Et Lamb. INTUS ET EXTRA. Sådant in
värtes fom ulvârtes. 

6. En Hare. FUGA SALUTEM. Han fvalfält 
ßg wedflyrkttn. 

7. Err Björn fuger pâ ramarne, IPSE ALIMEN-
TO SïBI. Han foder flg fjelf. 

8. En Bergsklippa jt%It i Hafvet, pâ hvilken böl
jorna flå med häftighet. I NC O NC U SS A MANET. 
Ho» förblifvtr. orörlig. 

9.; Solen öfver et burande Âker-fâlt. TP.ANSIT 
BENE FACIENDO. Hon fir i der fram under det hon 
gör godt. 

10. Et Skepj> i lugnet med hängande fegel. DE
FICIT AURA. Här fattas vind. 

II.,En Råt. FRON'Fl "NULLA FIDES. Tro 
icke pä utvårtes vtfeende. 

13. En Gedda (lukar en mindre Gedda. PRiEDA 
MAJORI MINOR. Den mindre blir den (iörre tillrof. 

13. En Skylpadda. PEDETENTIM. Småningom. 
14. Et Skepp feglar i Hafvet. PER VARIOS CA

SUS. Genom hvarjehnnda bände fer. 
IS- En Stege. SCANDE GRADATIM. Klifßeg 

for fteç. 
J6. Et Bräde hyfias. POLIOR DUM SPOLIOR. 

Jag flätas under det jag mi/ier något. 
17. En Bok-P råfs. PREMAT DUM IMPRIMAT. 

Han må klämma, allenaß han gör intryck. 
18. En Ö rn högt u ppe emot Solen. NO PUEDO 

MAS, NI QUIERO MENOS. Jag kan icke mera, 
och vill icke mindre. 

19. Solens bild i två Speglar, fom vånda fig emot 
hvarandra. ALTERUM AB ALTERO. Vet ena 
af det andra, 

20. E11 
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20. En Galeja. PROPRIIS NITAR. Jag Jkaf-
far mig fjelf fort. 

21. E11 Cirkel. DILATATUS AD USUM. Han 
går fit gagn når han ar utjiråckt. 

22. En Geographifk Charta. UNO ASPECTU. 
Altfammans i et ôgnafickte, 

2,3. En Örn högt uppe i luften. NON INFERIO-
RA SECUTUS. Han kan icke gå lägre. Eller: NE-
GLIGIT IMA. Han fåracktar det nedriga. 

24. En upfpând Båge. FRANGITUR NI LEN-
TESCAT. Han b rifter ont han icke fiäppes efter. 

25. En Hjelm. PRAESIDIUM ET DECUS. Till 
värn och heder. 

26. En Demant i en Ring infattad. SPLENDIDIOR 
NEXU. Han år i fammanband mera lyfande. 

27. En Båck vid des utlopp i en ftor Ström. PER. 
DE ILNOME, MA CRESCE. Han mißer fit namn, 
men o kar fin flor/ek. 

28- Et Svärd. JUDICIS NON VINDICIS. De» 
kommer Domaren men icke Håmnaren till. 

29. En liten Bok. PRET1UM INEST. Hon har 
fit värde invärtes. ©. d-

30. En Cr ona. HONOS ET ONUS. Ara med 
i/efvär. 

31. En Theater med A fleurer. NON QUAM 
DIU SED QUAM BENE. Det kommer icke an p'i 
huru länge, men h um väl de agera. 

32. Solens ftrâlar formera Regnbågen. ILLU
STRAT DUM RESPICIT. Hon går den genom 
fina /halar lyfande. 

33. En Örn midt i blixt och Ljungeldar. NI MA
TAR ME, NI ESPANTAR ME. Hvarken fkada 
t/Jer förfkråcka dt rnig, 

34. Et 



190 BIHANG TIL L AFHANDLINGEN 

34. Et Skepp med ftinda fegel. SI TUMEAS, 
T1MEAS. Du mä fruckta om du blir upblàft. 

35. En Gäs plockar af fig Pennorna. SUO DAM
NO. Hon gör det ßg tili [hadit. 

36. En upftigan de Racquet. LUCEM IN CUR-
SU CELAVERAT. Hau dôlgdc ßt ljus under Hp-
ßigande. 

37. En Dam. SERVAT ET EFFUNDIT. Hau 
förvarar det foi» äter Jkall utflyta. 

38. En Spets - Tom i en Sy-bâge. EX VULNERE 
PULCHRIOR. Styngnen göra honom vackrare. 

39. Hafyet där floder inlöpa. CRESCO NON 
TUMEO. Jag växer men gåfer icke öfuer. 

40. En Davids Harpa. MAJORA MINORIBUS 
CONSONANT. De ßora ß&mma ôfverens med de 
fntårre. 

41. En knippa Rôr fammanlindas med en Bindel. 
MUNIOR DUM UNIOR. Förenings-bandetgor 
min ßyrka. ©. (£. 

42. En Sol. OGN' ALTRO LUME OFFUSCA. 
Jag fördunklar alla andra lyfande kroppar. 

43. Mânen pâ Himlen. NON VULTUS, NON 
COLOR UNUS. Des utfeende år föränderligt. 

44. En Flôgel. NUNCA MUDO , SI NO MU-
DAN. Jag ändrar mig icke, om vädren icke vän
da ßg. 

45. En upftigande Racquet, fom brifter i flammor, 
ARDOREM LUX MAGNA SEQUETUR. Hans 
brinnande bar ßort ljus i följe efter ßg. 

46. Phofphorus för upgâende Solen. CORAM 
MICAT UNUS. Han är den enda, fom lyfer jämte 
Solens ljus. 

47. Ert 
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^ 47. En Vader-Sol. PAR DUM RESPICIET. Jag 
Sr jämlik få långe Solen med fina ßrälar fer pâ mig. 

48. EnOrn hvilande i luften under en klar himmel. 
NEC JAM SUA FULMINA CURAT. Nu tanker 
han icke pâ ßtt ljungande och d tmder. 

49. Manen i upgâende. ' AFFERT CUM LUCE 
QUIETEM. Han forer viedßg ljus och ftillhet. 

50. En pelare pâ en flat plan. MI DERECHURA 
ME SUSTENTA. Jag haller mig (ladig upr.itt ge
nom min våthet. 

51. Et Ankare. IN SOLIDO TANTUM HiERET. 
Det häller fig allena faß vid eu ßadig grund. 

52. En Solvi fare emot Solen. MEQLJE REGIT 
DUM DIRfGIT ORBEM. Hon leder mig tillika då hon 
ßyrer Ver/den. Eller : SI ME MIRÂS/mE MIRAN. 
Om du fier på mig, fa fe ock andre på mig. 

55. En Proberften, hvarpâ àtfkillige Mynt proberas. 
QUOS PROBAT ILLUSTRAT. Han gör dem ut
märkte och ly fände, fiwi gillas. 

54. En rifven och fônderfliten Fana. E LACERO 
OGNI VIRTU SPIRA. I mitt tillßänd gifverjag 
dock upmuntran till ädelmod. 

55- Biens Vife fram för Svärmen. EXEMPLO 
NON IMPERIO. Han ßyrer med fitt efterdome ozh 
icke medfin muckt. 

56. En förmörkad Sol. E PUR LE OSCURA 
TUTTE. Som jag är, fördunklar jag likväl Er 
allihopa. Eller: DEFICIT ET SUFFICIT. Här 
fattas, men går ändå fylle ft. 

57- En Silkesmalk i fin våf inlindad. IN ME M' 
INVOLGO. Jag fint er mig in tch bor hos mig ßelf. 

58- Solen under et mörkt moln, dår àtfkillige ftrå-
hr framlyfa. E QIJANTI NI CELA ? Hur mycket 
döljer hon icke ? ço. 
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59. Himlen full med Stjernor. NON MILLE 

QUOD ABSENS. Tnfend uträtta icke fä mycket, 
font den ena frånvarande. 

60. En Cirkel-ring med flera ringar inom hvarandra. 
MINIMUS INTIMUS. Den minfte år den innerfia. 

61. Et Ur-Värk med lod. EXPÖNDERE MOTUS. 
Rörelfen kommer tf tyngderna. 

62. En aflkuten Pil i farten. RECTE ET CITO. 
Snart och a nda fram. 

63. En flod, fom efter flera krôkningar utlöper i 
hafvet. ÔBLIQUUS NON DEVIUS. Hon går i 
krok, men icke ifrån fin våg. 
^ 64. Et Rökvårk. DILETTA CONSUMANDOSI. 
Ar angenämt under det at det fortares. 

65. Et mal, dâr âtflùllige Pilar faftnat omkring, 
men en midt uti. NEC NULLA, NEC OMNIS. 
Icke träffa alle, icke heller ingen. 
66. Et Skepp i hafvet. LONGE LEVIS AURA 

FERET. En liten medvind förer det lang väg. 
67. En nedgående Sol. MUDA LUGAR Y NON 

ESTADO. Hon ändrarßalle, men icke våjende. 
68- En Silkesmafk i fin Puppa. INCLUSUM LA

BOR ILLUSTRAT. Ehuru han år innefiuten, går 
hans arbete honom berömd. 

69. Tva knifvar brynas emot hvarandra. ALTER 
AB ALTERO. Den ene hvä fias af den andra. 

70. Et Qvarnhjul i ftrömmen. AGIT DUM A-
G1TUR. Dti fatter i rörelfe under det at det råres. 

71. En Harf. EVERTITET JEQUAT. Den 
vänder up och ner och gör jämt. 

72. En Ljus-Krona med brinnande ljus. CONJUN-
CTA VALENT. Förenade krafter värka mera. ©. £. 

73. Ett fkjutmäl med e n Pil midt i fläcken. NEC 
CITRA NEC ULTRA. Hvarken åt den ena fidan, 
eller åt den andra> 
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II.) Ôfwerfârtning af ôfwerfkrifter, ordochntlåtelfer 

på främmande fpråk i Afhandlingen, 

|h h uru fädane kkte ord och finnrike utlStelfer, 
' fom i ôfwerfkrifter och infcriptioner brukas, 

fw ärligen kun na i fin rätta fägring och ftyrka gifvas 
pä annat fpräk, har jag dock till deras tjenft, fom 
icke förftä frä mmande fpräk, velat ätminftone för-
föka at gifva dem meningen och in nehållet tilkänna. 
Här flier det med en öfverfnttning af fädana ord och 
utlåtelfer i fjeffva Af handlingen, pä famrna fätt, 
fom man bifogat en Sven/k öfverfättning vid Ut tyd
ningen af Sinnebilderna i Samlingen. 

Tag. 7. "Nec fpe, nec metu. Hvarken af hopp, el
ler frucktan. 

ibid. Secundis adverffque refills. I medgång och 
motgång lika uprätthållen. 

p. 14. Vel folo hunine terret. Han forfkräcker 
bara med fitt lyfande. 

ibid. Etjam poß funera viSlor, Han fegrar ännu 
efter döden. 

p. 15. Alumbra en otro cielo. Hon blir på eu 
annan Himmel lyfande. 

ibid. Orietur alibi. Han (kall upgâ annorftädes. 
ibid. Nec pluribus impar. Hon kan ock göra 

fylleft för flera verldar. 
ibid. Toto mirabilis orbe. Hon âr undrans vård 

i hela verlden. 
ibid. Cafu pend emus ab uno. Af ett enda fall hatt-

ger vår välfärd. 
N . p. iS. 
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p. 16. Deais allatura corona. Cronan (kall där af 
få en prydnad. 

ibid. Ccrlo Remittitur alto. Hon âr af högden ned-
flåpt. 

ibid. Sopitos fufcitat ignes. Det upvkker dan for-
qvafda elden. 

ibid. Proceres cum Principe neSiit. Hon fölbinder 
Landets flora mån ihop med Regenten. 

ibid. Servavit Regia natu. Den Kongliga Prinfef-
fan har frålfat. 

p. 17. Patrios fequitur aujiis. Han liknar fina för
fäders mod. 

ibid. /Etermim fic habet ilk decus. Sä har han et 
evigt h eders minne. 

ibid. In t aliapondéra vires. Hår år kraften nog at 
nplyfta tyngden. % 

p. 20. Fugum intcndivius alis. Wingarne hjelpa 
at fly. 

ibid. Mak inori 'quam fœdari. Jag vill hellre dö 
ån befudlas. 

p. al. Morior dum orior. Jag dör i detfamma jag 
rinner up. 

ibid. Nomen fihi fecit eundo. Han har under St 
lopp fkaffat fig namnkunnighet. 

ibid. Vires acquirit eundo. Han ökar fin ftyrka 
nnder fit lopp. 

ibid. Crcfcit eundo. Han växer under det han vältras, 

ibid. Phis ultra. Jag fkall innu bårt om defla vin
na någon fra mgång. 

ibid. Non ultra metas. Icke utom gråntforna. 
p. 22. Donee totum impleat orbem. Han tiltager till 

defs han upfyller hela cirkel-ringen. 
p. 2Z.  
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p. 22. yam iliuflrabit omnia. Nu (kall hon gifva 
ljus åt alt. 

p. 23. Er i git Hk cadentem, Han upråttar den fal. 
lande. 

ibid. Auri certa feges. Guldet gör fåkert fin värkan, 

p. 24. Emilias & Continus. På långt hall och på 
nära håll. 

p. 25. Ulms avos Tröja, Han har hämnats Tro-
janlke förfäderna. 

p. 26. Vias tuas Domine demonflr a ?«/7v.<gfcHerre 
vifa mig tina vågar. 

ibid. Domine probaßi me. Herre tu hafver prôf-
vat mig, 

ibid. At lacrymis rnea vita viret. Mitt lif under. 
hålles af tårar. 

p. 27. De tni canto mi eared. För min fång (kull 
år jag i fångelfe. 

ibid. Latuit non défait orbi. Han har varit gömd, 
men ändå gjort verlden fin tjenft. 

p. 32, ViSia pudore ruhet. Hon rönnar af blygd, 
då hon fer fig öfvervunnen. 

p. 33. Meta unica Chrifius. Chriftus 5r enda målet, 
ibid. Nefcit commtrcia mundi. Det vet icke af nå

gon verldflig handel. 

p. 34. Ni ajpiciat, non afpicitur. Hon Ikådas ickc 
få framt hon icke fjelf (kådar. 

ibid. Mc dura tuentur, Det hårda (kalet bevarar 
mig. 

ibid. Trahe me po fl te. Drag mig efter tig. 
p. 35. Tantum in jejuna. NB. Meningen af de (Ta 

•rd#n år obegripelig. 
Na p. 41. 
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p. 41. Fi dem fati virtute fequetiiur, NB. Denne âr 
af lika belkaffenhet. 

ibid. His provide & provide. Med defla (kall du 
fe for dig och vara fôrficktig. 

ibid, fèfiina lente. Skynda långfamt. 
p. 43. Cum furgit •&, occidit adfum. Jag âr tillftâ-

des når hon gàr up och når hon gär ned. 
ibid. Mme labor virtus. Hår ifrån kommer ar

bete och dygd. 
ibid. Fai/tam fervare memento. Tänk på at förva

ra ditt ryckte. 
p. 44. Crefcit ut afpicitur. Han växer alt fam ha* 

beftrålas. 
ibid. Ad utruttique paratus. Beredd til båggedera. 
p. 45. Nee mivifira morantur• Den halles icke en 

gäng af vi dunder tillbaka. 
p. 46. Snftine & abjiine. Var tålig och häf återhåll, 
p. 47. Ut qui ef c at Atlas. På det Atlas må få hvila fig. 
p. 48. Nihil fiSla juvabunt. Alt dicktadt hjelper in. 

* gen ting. 
ibid. Cuntrita placebunt. Sâfom förbråkade (kola de 

behaga, 

ibid. Te tangeve voh. Jag vill röra vid dig. 

p. 52. Dens nobis heec otia fec it. Gudarne hafva gjort 
ofs denna makligheten. 

ibid. Adaperta ropinis. Öppen för ftröfveri. 

p. 54. Splendejcit in ufu. Hau blir blank under det 
han brukas, 

ibid. A maculis decor. Han har fin fägring af 
flåckarne. 

f, 55, Quo jujja J ovis. Hvart Jupiter befaller. 
P" 55 * 
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p. 55. Uhicunque cadaver fuerit ßatim adeß. Hvar 
afet finnes år han ftrax med. 

p. 56. Non cuivis fpiro. Jag lucktar icke för hvetn 
fom kommer. 

ibid. Diffipata profunt. Den gagnar när han år 
kringftrödd. 

ibid. lllud ßerquilinium qnavis Regali fella fplendi-
dins. Den Gödnings högen, härligare än nå
gon Konglig thron. • 

y. 57. Edentern ßßit cjf ajjeclas Hon gör at den font 
åter, och alle defs Cam rater blifva orörlige, 

ibid. Genitus abfque matve. Han år född utan mor, 
ibid. Ad medel am. Det år till helfo-bot. 
p. 58- Ma virtud que ha. Mera kraft ån ljus. 
ibid. Nafcendo matiirus. Han blir mogen i det han 

upvåxer. 
p. 59. Eliminât & illuminât. Hon förjagar mörkret 

och lyfer up, 
ibid. Sedatque cietque. Han ftillar och uprörer. 
ibid, Redit agmine dulci. Hon kommer åter i ljuf-

ligt regn, 
ibid. CoUigit ut /pargat. Hon fartfjar för till at 

kringftrq. 
ibid. Tardißime ve/ox. Långfammaft häftig. 
ibid. Difparitate pulchrior. Hon år af ojämnheten 

vackrare. 
p. 60. Dominum çenerofa vécu fa t. Hon âr modig och 

tål ingen Herres ftyrfej. 
ibid. Nec dereliBis deficit efca, För de öfvergifna 

fattas åndå ic ke mat. 

j>, 6l- Sine nuée fer ax. Det år utan regn - moln bî-
raode, 

N 3 p- 63. 
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p. 63. Prttßat tut miüibus una. Den ena 3r båttre 
ån fâ mange tufend. 

p. 64. Hinc vulnus, fa/us c? umbra. Hår får man 
både får och bot och fkugga. 

ibid. Omne tukt punEium. Det måfta och båfta år 
utråttadt. 

ibid. Fide üjf confilio. Genom trohet och råd. 
ibid. Hinc lumvi. hinc fulmina. Håraf kommer 

ljus, men ockfå håraf ljungeld. 
ibid. Sopitos f ufeitat. Det fom år forqvaft upvåckes., 
p. 65. Nec finit ejfe ftvos. Hon tillåter dem icke at 

vara vilde. 
p. 67. Tendimus una. Vi fyfte till ett. 
ibid. l/iia omnes. Alle till ika. 
ibid. Omnes eodem. Alle till ett mål. 
ibid. Omnis in unum. Hvar och cn till famma än

damål. 
p. 70. Malta ac metuenda minatur. Den hotar med 

mångahanda forikråckelfer. 
ibid. Sibi vincnla neSlit. Han binder fig bojor. 
ibid. 0 fieri tur dum operatur, Han öfvertåckes un

der det han arbetar. 
ibid. Lufirando vir tut em acuit. Hon (kårper fin 

kraft under fin vandring. 
p. 71. Cce/utn non animurn mutat. Hon -byter om 

luft, men åndrar icke fitt finne. 
ibid. Aforantur non ar cent. De hindra val, men 

hålla icke tilbaka. 
p. 72. Adimit quo ingrata refulget. Han tager bart* 

något hvaraf han fjelf i fin otackfamhet målyfa. 
ibid. Nemini fua munera elmdit. Det fpar icke fi

na gâfvor för någon. 
f - 7 1 -
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p. 72. Loco & tempore. I rätt tid och tillfällt. 
ibid. Natura distante. Efter naturens drift. 
ibid. Incliiiata reßirgo. Jag bôjes men refer] väl up 

mig igen, 
p. 73. Non inferiora fecutus. Hon fer icke pa hvad 

nedrigt Sr. 
p. 74. 'Iv.lta fianima, tuttaßra/i. Sa mycken eld, 

få mänga ftrålar. 
ibid. Virtus durißima coqtiit. Dygden kokar åfven 

det hårdefta. 
p. 75. Hoc omni s c art). Detta ar alt kött. 
ibid. Afpicit unam. Hon fyftar ât en enda. 
ibid. Se convertit ad unam. Hon vänder fig till en 

enda. 

ibid. Sua fe luce coronat. Hon fkaffar fig varde af 
fit ljus. 

p. 76. Dum pcfrio ptreo. Jag förgås under det jag 
föder. 

ibid. Auro conciliatur amor. Med guldet vinner 
man kärlek. 

p. 77. Sit modus in rebus. I all ting måttlighet. 
ibid. Ex Ungue Leonetn. Man känner Lejonet a £ 

klona. 

p. 78. Vita Rofa efi. Lifvet år en Ros. 
ibid. Semper Adamas. Han blir ändå en Demant, 
ibid. Obflantia nubila Jolvit. Hon fkingrar de mot-

ftâende molnen. 

ibid. Qitod nequeunt tot fidera praftat. Han uträt
tar det fom få månge ftjernor icke kunde göra. 

ibid. Hac iUac perßm. Watnet rinner ut på alla 
fidor. 

P -79-
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p. 79. Illußrat.. Hon uplyfer verlden. 
ibid. Oritur & Occidit. Hon gâr up och ga r ned. 
ibid. Präparat efcam. Hon tilreder mat. 
ibid. Velis ratnisque, Med fegel och med äror. 
ibid. Fev t nec tnalura Coronain. Det bår fin Cro-

na, faft det ännu ftår i växten. 

p. 80t Abftmet inventis fidus. Han år trogen, och 
rör icke det han påhittat. 

ibid. Sic. Så. Ita. Lika få. Cecy. Detta hår. Ce
la. Det dår. Voicy, 'Si hår. Voyla, Si dår. 
Comme. Likafom, Ainp. Åfvenlå; 

p. %l. A mplexatur ßercora. Hon häller fig vid frac
ken. 

ibid. Mihi ßercora luxus. Tråck år min vålluft, 
ibid. Non pafcitur cadaveribns. Hon åter intet as. 

p. 83. Tnndamns dum calida incus. Låt ofs fmida 
medan Stådet år varmt. 

p. 84, Surtve. Det år ljufligt. 
p. 85. Paulatim. Panlatim. Småningom. Smånin

gom. 
ibid. Quid fupra candelabrum ? Hvad fkulle då (ke 

pä Ljus - ftaken ? 
p. 86. Nunc pipio. N11 begynner jag at pipa. 
ibid. Dum coaxo tumefco. Jag fvåller up då jag 

koaxar. 
ibid. Anitno dum animor. Jag tiplifvar då jag up-

lifvas. 
p, 87. Labnntur nitidis , fcabrifque tenncius bavent. 

De falla ned på det foin ar flått, men hänga 
faft vid det fom år fltrubligt, 

P.S7« 
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p. 87. Nafcentes tnorimur, finisque ab origine pendet. 
Vi dô då vi födas, och flutet beror på bc-
gynnelfen. 

. p. 8g. Mobilitate viget, virtfque acqutrit eundo. Det 
har beftånd af fin rörlighet, och famlar kraft 
under fit gående. 

p. 89- Ponderibus librata fuis. Den hålles i vigt af 
fin egen tyn gd. 

p. go. Dum flagrat fragrat. Det lu cktar ljufligt un
der brinnandet. 

ibid. Et fcopus Of fcopulus. Hon år et mål och til
lika en ftöte-klippa. 

ibid. Veni, vidi, vici. Jag kom, jag fåg, jag vann. 
p. 91. De Ï ar dore 1'av dire. Des driftighet kommer 

af des brinnande. 

ibid. Ut potior, potior. Jag lider på det jag må fî 
komma vid elden. 

p. 92. Per it ut vivat. Han dör på det han må lefva, 

ibid. Parva magnit, magna parvis. Jag år liten 
för de ftora, men ftor för de fmå. 

ibid. Nec citra, nec ultra. Hvarken åt ena, eller 
åt andra fidan. 

ibid. Omnibus Unus. Hon år en för alla. 
ibid. PercuJJiis elevor. Jag uphöjes då jag flås. 
ibid. Omnibus nutti. För alla och för ingen, 
ibid. Omnibus omnia. All ting för alla. 
ibid. Si defer ar, efferar, Om jag tryckes ned, fi 

lyftas jag up. 
ibid. Morior dum orior. Jag dör då jag uprinner. 
p. 93. Velox orior morior, Skyndfanjt födes jag ock 

dör jag. 

O p. 93. 
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p. 93. Morior ut oriar. Jag dôr på det jag åttr må 
komma up. 

p. 94. Majores donee fnper em. Jag växer til clefs jt» 
ma hinrtä ôfver de ftôrre. 

ibid. Non fufficit Orbis. Ringen förflår icke. 
ibid. Splendet in orbe decus. Prydnaden lyfer midt 

i ringen. 
p. 95. Occidit alignes. Han har dräpt ormarne. 
ibid. Officio mihi officio. Jag gör mig fkada med 

min tjenft. 
p. 96. Acuimus, aeuimur. Vi hv.Yffe och v i hvâffas. 
ibid. Stringimus dum /bingimur. Vi klippe då vi 

klippas. 
p. 97. Ccelefies tempérât iras. Hon (Kilar himlens 

vrede. 
ibid. Cuftodiunt non carpunt. De vackta, men ploc

ka intet. 
ibid. Pejor fuperius quam inferius. Han år vårre 

där åfvan , -ån hår nedre. 
ibid. Advigilant fatis. De beftyra om mennifkor-

nas öde. 
p. 98- Non cemuntur £if adfnnt. De fynas icke,men 

åro dock tilftådes. 
ibid. A te mihi fe/o flamma iy ardor. Af dig alle

na har jag eld och hetta. 
ibid. Splendet non ardet ab illo. Han får af henne 

ljus men icke hetta. 
ibid. De mea a/bedine durit as. Af min hvithet kom

mer myi hårdhet. 
ibid. Se fußinet ipfa. Hon upråtthåller fig fjelf. 

p. 99. Oûûf (psÇEi v\oi\ yciÅyjytjv. Den forer med 
fig ljus och ftillhet. 

p, ioz. 
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p. loi. Mis amores fon Reales. Mina kå» leks-tan
kar är Kunglige. 

p. 103. Si ceteris addnr. Om jag l%ges till de ôfriga. 
ibid. Nlimine reguntur. De ftyras af Gudomlig

heten. 
ibid. Lumim reçunt. De ftyra med fitt ljus. 
p. 104. Ignens eß ilJis vigor, & cceleftis nr i go. De 

hafva en eldig kraft, och et himmelfkt ur-
fprung. 

ibid. Difperfa col/igit. Hon famlar det fom år 
kringftrôdt. 

ibid. Colle El a difpergit. Hon kringftrör det fom 
ar famladt. 

p. 105. Fr angör non ßeftor. Jag bry tes men bôjes 
icke. Fie El or non fr angör. Jag bôjes men 
brytes icke. 

ibid. Non fufficit. Den ar otillräcklig. Sujficit, 
Den âr tilrâcklig, 

p. 106. Major en fu finar. Han ar ftôrre vid flutet 
af fitt lopp. 

p. 107. De tni Amor mi canto,. Af min kärlek kom
mer min fång. t 

ibid. Indicat non auget. Hon utvifar men ökar 
icke Majeftätet. 

p. 109. Ad Infveta ferorJag ftråfvar til något 0-
vanligt. 

p. no. Nulla dies ßne line a._ Ingen dag utan något 
ftrek. 

p, 114. Agcre Qy pati fortia Romannm f/7. Ät up-
föra fig och lida med tapperhet, hor en: Ro
mare till. 

O z p. US'. 
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p. 115. Una hirundo nen facit ver. En Svala gör 
ingen Som mar. 

ibid. Virtutem forttma pr emit. Lyckan förtryc
ker Dygden. 

ibid. Fortuna nunquam fimpliciter indulgtt. Lyc
kan gynnar ald rig utan förbehåll. 

ibid. L'amour trouve moien. Kårleken hittar pä . 
utvägar. 

p. 121. Otnnia vincit amor. Kärleken ôfvervinner alt. 
p. J23. 7acuijfejuvat, nocet eJJe lucutum. Det gagnar 

at tiga, men fkadar at tala. 
p. 124. Aut ßlentium, out minus, Antingen tiga el

ler blifva (kuren. 
ibid. Se perdit qui fe qiiarit. Den fördårfvar fig 

fom tycker fö r mycket om fig fjelf, 
îbid. Périt qui fe quterit. Den går förlorad, fom 

tycker för mycket om fig fjelf. 
ibid. Allues non ablues. D11 kan tvätta men icke 

aftvåtta honom. 
p! I25. Vivi t poft funera virtus. Dygden lefver ef

ter döden. 
ibid. Alterius non fit gui /uns effè poteß. Den mi 

icke beftå af andra , fom kan beftâ af fig fjelf, 
p» 12g. Volunt non valent. De vilja gerna, men för

må intet. 
ibid. Ajfluunt fed t ff unlit. Det flyter till, men fal

ler undan, 
ibid. Incendit quocunque incedit. Han fatter alt i 

brand hvar han tager vågen. 
ibid. In bénéficia vtncficiuttt. Det är «1 förgiftad 

vålgerning, 

P- 12$> 
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p. 128. Vhi crimen, ibi difcrimen. Hvar brott âr, 
dår år fara. 

p. 129. Ubique Leo. Alleftndes Le jon. 
ibid. Et major Jafone vindex. Större Seger-Herre 

an fjelfva J afon. 
ibid. Units non fitfficit Orbis. E11 verld förflar ic ke, 
ibid. Manet ultima ccelo. Den lifta Cronan vantas 

i Himlen. 
ibid. Non alio Pegafo. Utan någon annan Pegafus. 
p. 330. Erit altera mevces Lönen blir antingen at 

fegra eller dö. 
p. 13t. Virtute duce, comité förtum. Dygden leder 

med Lyckan i följe. Fortuna duce, comité 
pecunia. Lyckan leder med pengar i följe, 

p. 132. Dens dat cui vult. Gud gifver ät hvem han 
behagar. 

ibid. Deo c•? viSiricibus armis. Med Gud och lyck
liga vapn. 

ibid. Salus publica, falus wea. Den allmänna väl
färden år min välfärd. 

p. 133. Ali i s inferviendo confmnor. Jag fortares un
der det jag tjenar andra. 

ibid. Nititur in ardua virtus. Dygden lyftar fig 
up i fvârigheter. 

p. 134. Ovoé /uoi, «AAX Kctr/uw. Icke för mig, 
utan för vefîden. 

ibid. Quo magis gelât, hide clavior elucet, Ju 
mer han fryfer, ju kla rare lyfer han. 

îbid. Et tuetur & ornat. Han ikyddar och pryder, 
p. 135. Vt profint aliis . De arbeta för andras nytta, 
ibid. Sno fe rehire firmat. Hon fåfter fig med fin 

egen ftyrka. 
0 3 p. 135* 
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p. 135. Fukit ty ornat. Den ftôdjer och pryder, 
ibid. Afpice, crefeam. Se pä m ig, f à tager jag till., 
ibid. Oh cives fervatos. För det mina medborgare 

blifvit fr.lfade. 
ibid. Anna Sveciœ. Sveriges värn och vapn. 
p. 156. tiex fi'icvld n fcit. Konungen vet icke af nå

gon gadd. „ 
ibid. ÇontraBïs ve/is. Med ind ragna fegel. 
p. X58 Profunt inter dum qua nocent. Ibland kan 

det gagna, fom eljeft ar fkadligt. 
p, 159. Ratio ultima Regum. Den ytterfta utväg, 

fom Konungar g ripa till. 
ibid. Antea nocumenta, nunc amicitite documenta. 

De voro förut värktyg at (kada med ; nu äro 
de tekn af vånfkap. 

p. 140.lgnefcit non iiquefcit. Den hyfer eld, men 
fin tlter dock, icke. 

p. 146« Borgia Ccefar erat fa&is, cf nomine Cafar : 
Aut nihil aut C afar, dixit: utrwnque fuit. 
Borgia var Cxfar i gerningar, och Csefar i 
namnet. Han plägade fäga : Antingen Cafar 
eller intet,. Det hände at han var båggedera.. 

I I L  Te c k n e n s  B e m ä r k  e l f e .  

Mine egne Fôrfôk i Sinnebilds-Konften, äro i XJt-
tydningen oj ver Samlingen på det fåttet med 

teckn åtfkilde, at af hvad jag uptän kt, betyder 
© Figuren. 
(£, Ôfverfkriften. 
Q (£• Sinnebilden hel och Kallen^ 

IV, Det 
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IV. Det fråmfte Kopparßyckets 
ut tydning. 

' I 'ill at i förfta åfickten kunna göra L:1faren nS-
-®- got nöje, har jag pä fjelfva Titul-bladet ve

lat lemna något betydande fill des eftertanke. 
• 

I FÖRSTA FALT ET,  E)I utgå ende Sol, fom be
tecknar Ctfterlanderna ; af hvilken Egyptifka Pyrami
derna beßralas , fom bete knar at Sinnebilds - Konftcn 
likfom hirftammat från det landet. Helicons eller Par-
najfens Bergshågder, fom åro Vishets -Nymfernas 
hemvift, fynas pä långt håll och ifrån dem Eu ut
flygande Pegafns, till at utmärka Grekeland, där
ifrån all Vitterhets - Konft fig utbredt. 

I ANDRA FÂLTET,  En nedgående Sol, fom 
beteknar Vefterlånderna, och i fyenerhet Italien, 
Frankrike och Spanien, dår denna Konften blifvit 
bragt till fin fullhonilighet : liviika Riken utmärkas 
med deras på hvar fin Sköld utfatte Hnfvud-vapti. 

Ôfverft emellan bägge defle fälten, kommer 
en farna ur fkyn med en Baßin, på hvilkens Skärp 
det Sven/ka Va net vifar fig, och utblåfer Sveriges 
åra öfver defs tilvåxt i Konfter och Vitterhet, 

I TREDJE FÂLTÊT föreftålles Apollos Citra 
på et Altare ; och ôfverft ur en ftrålande fky fynes 
Årans Tern e l, fom beteknar belöningen för den, 
fom med Ikicklighet kan röra Apollos Strånge-fpel. 

I FJERDE FÂLTET fer man allehanda Tecka 
af Konßer och Vet enfkaper, fom betyder at Sinne

bilds-
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bilds - Konften ur dem alla hämtar fina ämne».' 
Dar foreftiilles ock En bunden Satyr, fom bemär
ker , at Satyran bör vara tucktad och bunden i def-
fa Vitterhets Stycken. 

Emellan defie fälten är en Devife a f Savedras, 
fom fôreftâller En bvit Målar -Duk pâ fin flâl/ning, 
och till öfverfkritt : AD OMNIA. Prêt à tout. 
Tjenlig til alt, Hvarmed beteknas m en Ik liga fôr-
ftândet, fom år beqvâmt, at emottaga och behålla 

hvad flags lärdom och intryck, fom genom 

Pag. I X .  Imprefe, lås Im prefa. 

- - 104. lin, 6. ftjernorna, las mennifkorna. 

andras undervifning dar 
inpräntas. 

Lâfaren behagar ratta, 

m 
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105. Il faut pen ett er au 

lu point entrer. 

10 6. Par/a c an/tance et 

par le trairart 

107. Toujours debout. 108.1/en de tuen/ p/u<s 
clair etp/u<i ardent. 



110. Elle eftren.unue pur 

111. Elle c/t le(jere et de 
j)eu de chiree. 

112. Il fcaitleé cjarDer et 
j'en, ab[tenir-\ 







/•/Ila//! etireifx par ce 
menu' Jon/ il plait. 

QSJËxgrs 

XXIX 

113. Tant pour L\paj/e 
ijtte pour 'iwenir 

le*s nourrit et' 
lej protege . 

115. Sa 
paroitre phu grand 



YYY 

117. Le qerue [rirtnorttc 

le<i difficultés . 

118. A tncjttre ijue lotit e/i 

ju/te tt equitable . 

119. Semper idem . 12.0. Il n 'eft peu pojfiblt 

dele retirer. 
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121.11 ti ' apprendra pi-
mat j a/auffrir. 

I22.1le<st ifloricux d e bril
ler par l'un et par l'autre . 

124. Ce qui e/tl'cm e/t en 
me me tenu nutJiMe. 

123. A chacun ce qui 
lui appartient. 

j_  
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12 J. Utile attajibien 
ifi( a q re alle. 

126. S 

lit J J:n. otuerriantce y/ti 12 8. La fru depend du 
if nue c ce (jui tu-i'ttiiA commencement'. 

rien . 












