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uppn ådd. Resultaten af forsöken bJervo all t utom
tillfredsställande. G. forlorade dock ej modet, utan
Göran Fredrik Göransson.
fort satte forsöken pit egen ha.nd, efter det att han
tillbakasändt de engelska. arbetarne. Tack vare dc
var ma hända icke nilgon mera ä.n konsul manga vänner, han egde, lyckades ban att intressera
Göransson, som anade de framtida frukterna. dessa for den stora fdl.gan, och dll hans egen finua
af de forsta lyckade forsöken med den lilla i deu samtidigt in träffande stora handelskrisen ~ditt
bessemerugnen vid Edsken.» Dessa ord , uttalade af öfver ända, formåddes llil.gra formögne och behjergeneraldirektör Troilius vid den minnesfest, som den tade mä.n att forstracka medel till forsökens fortsättande.
18 sistlidne juli firades fl
Sandvikens bruk, innebära.
till en väsentlig del forklaringen öfver Fredrik Göraussons lifsgerning.
Ty
sannolikt anade G. da endast hvad stort och välsignelserikt, som af bessemermetodens lyckliga. genomförande skulle kunna. härflyt a,
men han visste det icke;
och om ban redan vid början af siDa forsök kunnat
klart förutse, bvilkn, stora
svtirigheter, som ej bloLt bau
sjelf utan jemväl hans nä.rmaste vä nner genom dem
skulle ra. vidkannas, skulle
mit hända till och med hos
honom segervissheten hafva
forbytt s i hopplöshet. Men
nu sag han ej allt detta,
han sag blott. det ljusa, skimrande malet - oberörd af
mödor, vakor och bekyn::mer
af allalwn da. slag gick han
stadigt sin vag och hann
slutligen fram.
Vid den tid di G. började att arbet.a, for ge nomförande af en fullt praktisk
bessemcrstilltillvel'kning, var
det ej mänga som trodde
pfi en lycklig lösning af
denna fruga. Ål' 185 7 befann sig G., di chef rör det
stora. handelshuset Elfstrand
& O:o! pit en affärsresa i
England. Han kom del' i
beröring med Henry Bessemer. Man tillbjöd honom di
att köp. en del af det patent iL Bessemers uppfinning
hvilk et nyligen i Sverige
blifvit uttaget. Göransson
in s~g det stora. i sjelfva iden.
Hau hade visserli gen ditintills uteslutande varit köpman och egde icke nKgou
teknisk insigt i jernhandteringen; men som man vid
GÖRAN FREDRIK GÖRi\NSSON.
det besök, han di gjorde l
Bessemers forsöksverkstad ,
rörkl.rade, att allt gick till
belliten het, sa uppgjordes
det ifrKgasatta patentköpet mot vilkor, att B. skulle
Med skiftande utg3ng fortgingo dessa under
till Edske masugn! som då egdes af firman Elfstra.nd 185 7-58 , men fram pa sommaren sistnämda &1' hade
& C:o, sända erforderliga maskiner och arbetare för man oakta.dt alla ansträngninga.r ä.nnu ej kommit lösutrorande af de forsta forsöken derstädes. Hösten ningen närmare p§. späl'en. Den allmä.nna uppmärk) 85 i börjades ocksJ. del' den första stliltillverkningen samheten hade emellertid blifvit rig~ad pil G:s fö!'e·
efter Bessemers metod.
tag, och till foljd af de varma. förord, so m det erhöll
Det visade sig dock snart, att en pillitlig, prak- i en af dit varande bergmästaren Troilius till· jerntisk lösning af fritgan - masugnsjernets forvandling kontoret insänd rapport öfver försöken, hade Edske
till smidbart stäl, derigenom att man i den flytande bruks egare i januari 1858 af nämda kont,or erhallit
massan under sta rkt tryck indref en for reducering ett forlagsHln pit 50000 kronor. Dock, dessa penaf kolhalten lämplig mä.ngd luft -- ännu icke blifvit ningar togo snart slut! och fram pft. sommaren 1858
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bÖljade G:s vä.nner at.t misströsta om ett företag, som
endast slukade arbete, tid och penningar, utan att
trots alla. f0rändringar i ugnarnes byggnad och arbetet.s utförande ntlgontillg kunde vinnas. - G. ensam
radorade ej modet.
Kom SfL en dag, den 15 juli, d!\. likvu.l till och
med G. instl.g, att försöken snart m<1ste upphöra, så
vida man ej snart kom till rtitta med problemets lösuing. Da föll det honom in, att han pli sista. tiden,
i full öfverensstämurelse med
Bessemers anvisningar, ständigt sökt a,tt öfvervinua. sv:lrigb eterna genom att allt.
mer och mer öb, blästerns
pression, men att resultaten
i samma. mån blifvit allt
sämre och sämre. Nu blef
det med ens klart fo r honom,
att man for att m ett godt
resultat af bl&sningen mflste
anvii,nda. en större qvantitet
luft pa en gäng, äfven om
mao derigenom skulle förlora i tryck. Han beslöt
derfor att gen:lst Htta ommura bessemerugnen pfi. sfi.dant sätt, att man ökade de
frflu blästel'l1 ledande ioströmningsbfllens antal och
"idd. Med den sfi lunda forän drade ugnen forctog lllan
den 18 juli, G:s namnsdag,
en ny bHl.sning med fullständigt forändradt resultat.
Stal et blef ' qvickt och lättflytande lI , all slagg flöt upp
ur det samma och slaggfria
göten erhöllos. P roblemet
val' löst.
Det är karakteristiskt for
G:5 ideella skaplynne och
ma hända äfvell för den
ti llf'6rsigt han hyste t ill }'igtigheten af de vidtagna.
f'örändringarua, att han, som
eljest snart sagdt natt och
dag deltog i alla f'orsök, .iust
den dagen ej var närvarande
vid bHl.sningell, Han bodde
nemligen ej vid Edsken utan
vid det ett stycke derifdll
belägna Högbo bruk; IDen
då han pit morgonen den
18 juli stod fardig att fara.
ned till Edsken, möttes han
af en skara vän ner och nära.
anhöriga, som, trots alla de
motgångar han lidit, och
trots de förluster ma hända.
en och annan af dem genom
bans ihärdiga forsök fätt
erfara, kommo att lyckönska.
den alltid lika högt uppburne vännen. G. stannade
dfL hemma i vankrctsen, och da han följande morgon
kom till Edsken kommo ha.ns trogna medarbetare,
nuvara.nde disponenten pi Näs i ~orge C. Lundvik
och bruksegaren C. P. Lindberg }Jft. Rocke sholm, med
stritlande anleten emot hon om - nu hade allt lyckats. Den 18 juli 1858 skall genom den dit lyckade
blåsningen vid Edsken komma att bilda. en epok i
jernhandteringens historia ej blott i Sverige utan i
alla länder; ty vid detta oansenliga, i en undangömd
vra af verlden belägna jernverk timade den dagen
en hä.ndelse, af hvilkan alla civiliserade lä.nders jern-
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industri sedan dess njutit de rikaste frukter.

Och

om urven de frukter, både han sjelf och flera andra
undel' den närmaste tiden fru go skärda af hans upptäckt, temligeu länge blefvo biUra lJ Og, sa hade han
dock genom sitt klara, pru,ktiska förstIl.nd och sin
ihärdighet gatt med seger ut' den första, svfira pröfDingen, och den förtjenst, han dervid inlagt, skall
ingen tid kunna honom fritnta ga, äfven om jernförädlingen framdeles skulle komma att föras in pit ett
annat spar.

Det är cn egendomlig fdrcteelse, att för mensklighetcn mera betydelsefulla och gagnande handlingar
mången gling utförts af persone r, som frÄn början
statt främmande för det verk, hvilket blifvit deras
förnä msta Jifsgerniug. Sli yar äfvell hä.r forhii1la.nd et.
Hade G. fdi.n bÖljan yarit bruksidkal'e, skulle han
bättre än bvad nu "ar fallet kunnat inse de svdl'igheter, han hade att öfvervinna, och skull e da ma
h änd a ej hafva gripit verket an. :Ku sak nad e han
denna tekniska insigt, han var h elt och h ll.llet idealist
och blef derigenom, ut.an att sjelf veta det, pa sätt
och vis ett vittnesbörd om sann ingen af den satsen:
»segern som öf,eryinner ,erlden är ydr tro»_ Härmed mil. ej vara sagdt, att sa.kkunskap är öfverfiödi g,
m eu, dJi det gäller att uppn a stora syften, är den
~i tillräcklig tron p1l.. sanningen af en ide är da
m angen gang for m er. Derfol' kan det ock i denna
r ea lismens tid vara godt att n1igon gang blifva erinrad om ideens magt.
Un der det att G:s forsök bragtes til1 mognad
h ade man i England, Bessemcrs fädernesland, gjort
fruktlösa ansträngningar att förverkliga. dennes ide.
Man hade just der börjat att misströsta om problemeta lösning, da G. dit öfversände prof pa ett,
efter Bessemers metod framstäldt, fullgodt stål. G:s
förfaringssätt. si väl som produkterna deraf vunno
gen2st allmänt erkännande i tal och skrift. N1igon
tid forut hade emellertid B. uppgjort kontrakt med
en större je1'llverksegare i Frankrike, att, om den ne
först lyckades pa. ett praktiskt sätt fram ställa ett
fullt smidbart. och godt bessemerstn, skull e . han i' ersätt-ning erhalla en del af det patent, som B. ut.tagit.
Nu kunde B. visa, att fril.gan redan blifvit lyckligt.
löst af den i j erniudustriens annaler dittills okände
svensken - derigenom hade B. blifvit detta kontrakt
qvitt; men nagot reelt erkännande ans3g han sig ej
behöfva lemna den, som gjort hans ide fruktbringande.
Till,erkningen vid Edsken forbättrades och utvidga.des emellertid efter hand. Vid det llärbeltigna
Högbo anlades en S.nghammal'e och ett knippverk. Su.
smftningom lyckades man ufven att bli fva herre öfver
stalets bearbetning. Det nya fabrikatets qvalitet vann
ocksa inom kort allt större erkännan de bade inom
och utom landet, och så uppstod slutligen fdi ga om
anläggning af nya , för tillverkningen bättre lämpade
verkstäder. Detta ledde till bi ldandet af Högbo ståloch jernvel'ksa,hicbolag, uppkommet genom en forening af Högbo och Edske samt Garpenbergs och
Rorndals bruk äfvensom Nyköpings mekaniska ycrkstad, m ed ett kapital af 3600000 kronor, som till
större delen genom cHL varande stadsmiiklaren i Stockholm J. H olm negocierades i utlandet. Den ] 5 mars
1862 på.börjades vid Sandviken an läggningen af det
nya bessemerverket..
Här skulle dock G. illorn kort ater fl pröfva lyckau s vexlingal'. Vattenkraft till det nya verket beriiknade man att. erh1ilJa med elst en 10400 fot· Hing
kanal, som för ändaro iUet skulle fran Jädraån ledas
ned till Sandviken. Anläggningen af denna kanal
mötte dock sa stora svårigheter, att kostnad en for
den samma, ursprungligen beräknad till 50000 kro·
nor, slut.ligen, innan kanalen blef fardig, belöpte sig
till 200000 kronor, hvarforutom genom dröj smalet
med kanalens fullbordande verkstädernas igångsättande
fördröjdes till juli manad 1 863. Ändtligen den 20 aug.
samma tir kunde ocksa bessemerverkct sättas i gan g
med 2 stjelpugnar eller lI koDverten. }l~u finghammare om 24 centn ers vigt var da utford. och under
hösten samma ar uppsattes en annan dylik om 360
centner äfvensom ett valsverk for förfärdigande af
hjulringar. Följande fir l R6 4 uppsattes en il.ngmaskin
om 250 häst.ars kraft till drifvande af tvenne for
stå lbl:1sningen erforderliga blasmaskinel'. Samma år
göt man till stora änghammal'en en bot.tenplåt om
1000 centners vigt.. Den na spräcktes dock efter nagon t.id och en ny pls..t Olll 1200 centner göts då i
dess ställ e. Äfven denna har sedermera Slwuckit, men
hade erhallit ett sa fast läge, att den fortfarande kan
begagnas.
l\13.nga och svåra motgftugar möt.te dock ytterligare detta stora företag. Sålunda sprang i februari
1~64 piston-stlingen till stora finghammare n. Bu ny
sgdan stång anskaffad es från England lllen alllände
ej förr än i juni samma ar, och iifven denna (samtliga maskiner hade blif,rit levererade frll.n England)
sprang efter ett par veckor. Da bade man visserligen
redan hunnit att uppdrifva tillverkningen vid Sandviken sa, att en ny pistonstdng, tillverkad vid bruket, kunde i ställ et insätta s, ID en under 6 manaders

tid hade, till foljd af dessa missöden, tilh-erkningen
varit mycket .begränsad.
InolU kort skulle likväl Sand~ iken träffas aJ en
ändJi större olycka. Stadsmäk laren H olm instälde i
december 1864 sina. betalningar. De genom honom
negocierade förlagsrnedlen mast e da atel'gäldas, n1igot
som öfversteg bola gets krafter. Följden blef den, att
efter iitskilliga fruktlösa underhandlingar Sandvikens
bruk, som ensamt kostat:! 300000 kron or, m1iste pil..
offentlig auktion fÖl'sä.ljas, hval'vid det af Gefle·Dala
h ypoteksföl'ening inköptes for 390000 kronor.
Sii.dana motgft.ngar skulle hafva kunnat nedslå
hvar och en annan än Fredrik Göransson. Det lyckades honom att ännu en gil.ng för företaget intr e~se ra
nB gra förmögna och fareta gsamma män , bland dem
g rosshandlaren Muren i GeBe, och följden dera.f blef,
at·t ett nytt bolag med till en början 500,000 honors ka.pital under lIamn af Sandvikens jernverksaktiebolag öfvert.og San dvik ens bruk) der G. sedermera allt jemt varit den ledande anden.
Sedan dess har Sandviken fil' efter iiI' allt mer
utvidgat.') tills det slutligen fått. den stora utsträckning och bet.ydelse, det nu innehar, och hvarom en
nä.rmare redogörelse finnes intagen ps.. aunat ställe i
detta nummer.
För allt hvad G. under dessa mil..nga, bekymmerfulla, ar verkat fick han den lS sistlidne juli vid den
i det föreg1iende omniimda minnesfesten emottaga det
lifligaste och varmaste erkännande ej blot.t fril..n affärsvännernas och arbetarnes sida utan äfven af m1l.nga,
mii.nga fram sta ende män af olika samhiillsklasscr.
Efter det att han vid detta tillfålle sjelf varmt
tackat ana dem, som med sina penningar ell er rad
och dil.d eller arbetskraft hulpit honom att uppn 1l.
mftlet för hans striifvan, och p;1 sa.mma gang gifvit
till känna, att Sandvikens aktiebolag, till erkänsla for
de r edba.ra tjenstel' arbet.aroe gjort bolaget, beslutit
att ansla 35000 kronor sasom grunclplat till cn för
arbetarue afsedd pensionsfond, och seda.n derefter sällskapet Pro Pat-rias medalj i silfvel' blifvit tilldelad
14 i brukets och 2 i G:s enski lda tje nst varande förmä.n och arbetare, tolkade ll emligen till en bÖl:ian
klensmedsförmannen Tysklind i nllgm m, värdiga ord
samtliga. arbetarncs st.ora forbiudelser t.iU den afhfUlne
husbonden, del'vid han med hän syft ning pli den nyss
fOl'ut verkst.älda medaljutdelningen bland annat yttrade, att om det länder tjenaren till heder .Ltt äras
for trogen tjenst, s.ii är hedern lika. myck et lllä ~ta' -I
rens. Derefter anhöll samme Tysklmd att 3. SlIla
kamraters ,,:ignar ffi lemlla konsul G. ett synligt be-I
vis ps.. deras aktning och til1 sif\~enhet, dervid han till
G. öfverräckte ett dyrbart, synnerl igen smak fullt album
med etsade st§'lpermar och innehlUJandc porträtt af
om kring 100 af brukets äldre arbetare. Grosshandlaren H eckscher fr1in Danmark betygade derefter i
samtlige de utländska agenternes naIDn G. si n aktning för hans förtjenster om jernhandteringen. Efter
honom fl'allltriidde en af de engelska agenterne mr
Edwards och öfyerlemnade till G. en af 41 engelska
jernverksegare, bland dem äfven Henry Besse mer,
undertecknad adress, deruti de, under erkännande af
G:s a.rbeten och sträfvanden i industriens tjen st, hembura honom sin ) npprigtiga och hjertliga lyckönskan» .
Slutligen framhöll generaldirektör Troilius hvad G.
gjort fö r bessemermetodens utyeckling, de forbindelser, i hvilka hela vel'ldens jernindustri stod till honom, samt· de fortjellster, han särskildt inhlgt om
Sandvikens bruk och de del' anstälda arbetarnes bästa.
Under dagens lopp ingingo i öfrigt till G. fran när
och fjerran en mängd telegram, inneb1illande de varmaste lyckönskningar. Och i sa nning, om ll1en sklig
sträf'van ilr värd nÄgot erkännande, .'lä är väl detta
fallet lUed hans. Det är derfol' blott helt naturligt,
att åtminstone fr3.n de enskildes sida ett dy likt erkännande kommit honom till del.
Född den 20 januari 181 g har G. hunnit den
a ld er , dR mannen i vanliga fall bÖljar att längl.'L till
ro. En stor lättnad i sin omfa.ttande verksamhet hal'
han ocks§. st' dan n3.gra ar tillbaka vunnit, i det att
hans äldste son, brukspat.ronen Henrik Göransson öfvertagit de besv ärliga och ytterst magtpfi.Hggand e ytt.re
affärerna for bruket. Annu är dock Fr. Göransson
själen i sjelfva bruksdriften, och den stora utveckling, Sandviken pÄ senare tid er erh§.llit, torde i främsta rummet vara att t illskrih'a hans initiativ.
Flärdfri mera än de flesta Ilar G., foga aktande
p1i sig sjelf, verkat för ett stort mål - böjandet af
vdr jernindustri. Den som handlar sB, den som lefver for ett ideelt syfte, filr ej mätas med den fornumstighetens måttstock, som gör en handlings värde
beroende uteslut.ande af den reela vinst, hon omedelbart lellluar. Nej, ledes ett vid t utseende foretag a.f
en varmhjertad, klarseende man, s3 kan visserligen,
likasom vid Sandviken, den första »bottenplaten»
reuma, men verket skall likväl bestä, och Fredrik
Görall8Sons namn skall lefva i tacksam ll igkom st ännu
da, när det synliga vittnesbördet af hans handlingskraft mtl hända ej mera finnes till.
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Ett haf.
~ag

vet ett haf, l1\'ar> dunkla d.gor brytn .
~ mot klippors nakn n, blodbestänkta stränder,
och m~nget vindkast pli dess falska yta
i mörka djupet störtat folk och länder.
Men plötsligt rann der UI)P en stjerna kl ar,
som mellan dolda skären lyser vägen,
och seglarn, nu ej mer sll. r3dvill, far
i ljus och vet, Iwar hamn en nr belägen.

En gång likväl det stormupprörda haf

skall likt ell sinad källa raskt försvinna,
men upp utur dess bottenlösa graf
en morgon ny med nya solar rinna.
Då strålar ljus, som ingen ana kan,
dB. fins ej död, da fins ej sorg och p13ga,
ty dödens magt med tidms haf fcirS\'ann

och slocknad är all ändlighets fönn8.ga.
Rltdolf H/ärm.

Ingrid.
En berättelse från l:mdsbygdcn af Et'a.

II.
(Forts. fr. n:1" 30.)

Im

lorgoUda gens sol sken lika klar som den fore·
\ gående dagens, men en fi'iskare viud satte
luften i lifiigare rörelse. Klockan yar nu
fem piL eftermiddagen, och vid Brotorp vimlade redan
bröllopsgäster. En stor löfdal var klädd på garden;
utefter granhäcken stodo gungbräden for de gäster,
som ej fin go rum inne i helgdl.lgsstugan, och ,ärdfolket gick omkring och h elsade gästel11a vl:1lkomna.
Brudgummen hade nyss anländt, och sedan han
satt in hästen, drog han sjelf undan vagnen, s3.. att
alla skulle kunna se, huru blank och skinande den
lyste i solen.
Brudgummen val' en storväxt och stark man, omkring fyrtio ar, med rödbrunt llakskägg och ett mycket.
best.ämdt uttryck i sitt ansigte. Allt emellanlit kastade
han en blick bortdt landsvU ge n for att se, om ej herrgiirdsyursten med bruden och alla gästerna. derifriin
skulle sy nas till, men vandrade derefter nppKt glil'den ,
helsade pli svä rföl'äldrarue och skakade hand med allt
folket, som samlat sig kring boningshuset: gubbar
och gummor for sig, medan flickor och gossar mer
och mer jemkade sig samman under skratt och prat..
Slutligen syntes vid krökningen af vägen vagnen
fl'3.n herl'gal'den. En tystnad intl'ädde. Dels ville
man se, om bruden skulle lyckas att forst fa syn pli
brudgummen, en vigtig sak for den framtida lyckan.
Dels skulle man helsa pä inspektorn och hans fru,
bokhlillaren, kammar-Kerstin oeh fl era andra flickor
frlin herrgården, som alla Äk te med bruden. :Men
stor blef den allmänna förvii.ningen, dil. bruden helt
stilla och likgiltigt steg ned ur vagnen, liksom hon
g lömt att med blicken söka brudgnmmen. Då nu
pastorn oeh klocka.ren i det samma anlände, drogo
alla. gästerna sig upps..t manbyggnaden, bruden med
sin mor gick först, och ss.. följde de a.ndra par efter
par.
,

•••
Vigseln hade g3.tt föl' sig p1l. vanligt sätt, traktering bl ef kringbjuden, och dansen var redan i ging.
Brudgum och brud hade börjat den, men hvar g3.ng
de kommo förbi hörnet, der spelmannen satt, höll
Ingrid sitt hnfvud sä nedlutadt, att ingen blick derifrlin hvurken kunde gifvas eller mötas, och väl ,ar
det, ty Erik hade genast de börjad e dansen, fragat
om ingen annan spelman fans att m, samt pamint
Ingrid om, att hon nn var hans hustru.
Under det bruden genomgick den trött.samma dansen med gammal och ung) visste mangen att fortälja
för niirmaste grannen, huru nådig grefven pä herrgfirden var, dlt bruden fore afresan derifrBn visat sig
for honom, och huru han gifvit henne tvÄ tiokronor i
guld att. lägga i sina. skor, hvaraf man kunde förutse,
att det skulle uppstÄ stor välmliga for det unga paret,
men oeksR. hade man att tillägga, att orsaken till glifvan var, att Ingrids far af alla rättarne på det stora
godset val' den. som stod i största gunst hos nådig
grefven.
Bruden hade ändtligell slutat. sina skyldighetsdanser, hvarefter hon gått ut för att hvila sig och saU
nu pä et,t gungbriide mellan bokhallal'en och kammal'Kerstin, som gladt skä.mtade med henne, men hos
brnden förspordes liksom ett arbete att följa. m ed
skämtet, som milngen lade märke till. Men när en
viideril delade hennes slöja~ si att den helt och hället
in snliljde de unga ps. ömse sidor om henne och alla
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omkringst.aende linder högljudt skratt ropade at.t det
nog snart skulle bli ett brudpar till, smfiJog äfven
hon och såg frågande ned p1i dem liksom för att fil.
visshet om, huru vida de 1itmin stone höllo hvaran dra
kära.
Till inemot klockan tu fortsattes dansen. Da bars
bordet. in till dukning; men då Anders sag detta.,
sprang han upp och kastade fiolen till en gamma l
gr3M.rig gubbe, som hela tiden haft sin plats på
bänken bredvid honom.
»8e hur, gamle :JIfins, tag ni fiolen och Ut oss ra
er bästa polska, ty nu må. det vara min tur att ffi
en sväng med bruden. :»
l\Hns drog flagra drag med strtlken, uuder det
Anders gick fram t.ill Ingrid, och dd. l\Uns föll in i
en gammal omtyckt polska, lad e Anders sin arm om
Ingrids lif och de dansade ensamma, sr.. länge polskau varade, omedvetna om alla de blickar, som följdedem, men när l\lilns drog sista draget pli fiol en, slapllte
Anders Ingrid och sade:
»Tack och farväl, Ingrid, nu mli du icke dansa
med nagot manfolk mera i afton, jag går nu llim<l.
farde, .och töserna fil. sjunga, bäst, de kunna, niLr kro nan dansas af dig»; derefter tog han fiol en af l\Hl.os
och gick ut ur rummet.
Bruden stod qvar, der ban sliLppte benn e, och all
fårg hade lemnat hen nes kinder. Hon s[g sig omkring liksom för att komma bort derifdl.n, men då
träffade hennes blick Erik, som med mörknad panna
trädde fram till henne sägande:
»Det var en lång dans, den du nu dansade.»
»Den är slut nu», svarade hon.
»Ja, det var inte för bittida», vidtog brudgummen,
»och med den f3.r också mycket bli slut som förr
varit» , fort.satte han.
:;, J a, det ska ll sä bli», genmälde bruden.
»Ja, det är ock på tiden att sIl. blir; jag har haft
tiilamod med mycket, IDeu jag torde bärn lika stor
kärlek till dig som den der, som gick ut uu, och h,t
mera dertill hvad bohag beträffar att bjuda dig på.»
»Den största lyckan ligger ändå nog uti att man
haller hvarandra kära », sade lHgrid med låg röst.
»De orden kunde du ha sparat pr.. i afton, Ingrid,
lieD nu är du min, och om ett !l.r tänker jag att du
icke vill byta», sade Erik, i det han med en viss
,jelfkär säkerhet lyfte
hufvudet.
»Gud gifve det, Erik, jag vill nog bjuda till hvad
jag kan; sedan far det gÄ, som Gud vill.»
»ViIl du bara det», sade Erik gladt, »s!!.. kommer
det nog att glt galant. Men nu ha alla gått ut, medan
de duka, kom med mig, Ingrid, så skola Ufven vi
ga till de andra», och med ett gladt leende trädde
brudgummen vid sidan af bruden ut till gästerna, som
slagit sig ned utanför boningsbuset för att se på, huru
ett par tjärtunnor brunno pÄ en holme högtiden
till ära.
Klockan fyra på morgoneu voro alla gästerna, till
och med brudgummen, resta. Ingrid, 80m bedt föräldrarne om att f!i behlH1a sin kusin och bästa vän,
Lotta i Skogstorpet, bos sig, gick med henn e upp pa
loftet t.m en liten kammare, hvars fönster vette utILt
~jö n, och som hon i mänga iir bebott_
Dit uppkommen kastade Ingrid af sig brudstliten,
hvilken L otta med största vördnad lade ned i en
ekkista, som till en del redan packad skulle med till
det nya hemmet. Just som Ingrid tog skorna af sig,
rullade gul dpenningarne ur dem .
»Käraste Ingrid, en slidan rikedom och lycka. som
du skall fd J il sade Lotta 1 under det bon pa golfvet.
letade reda pIl. dem.
»Rur kan du tala om det som en lycka, JJotta,
du som sa grant vet., hur det ser ut inom mig.»
:»Ja, vet du, Ingrid, att jag har kn appast kunnat se pfi. dig i dag, sä blek har du varit, och bvar
gång jag tittade bortåt vrÄn och stig, hur Anders'
sorgsna ögon följde dig, när du dansade förbi honom ,
så ville jag bara gr[ta. »
»Tyst, Lotta, tala inte om det der j a ft.on , ty
det kan jag inte höra, men i morgon vill jag beriitta
dig n§.got, som du ej vet, bara du nu g!l.r och lägger
dig. Ser du, det torde hända, att jag i morgon är
för t.rött att l1jelpa mor med allt, som st.!l.r qvar efter
kalaset i dag, och di!. gör du det nog i mitt stlille. »
»Gernn», svarade Lotta. :»Dansen har ocksä gjort
mig sömnig, så det skall nog smaka att fä. gå och
lägga sigj men ska' inte du göra så med ?»
»Jo visst, men jag vill bara sätta mig litet hlir
i fönstret; sjön är nu så lugn och vacker, att jag
tycker jag rigtigt vill fåsta den synen i mitt sinne
nu, när jag sa snart skall lemn a hemmet.»
»Ja, god natt da, Ingrid, men gil. snart och lägg

pa

dig.~

Ingrid kammade ut sitt htlr, som blifvit trassligt
efter kronan och kransen, och när hon af Lottas
djupa andetag hörde, att denna sof, gick hon till
fönstret och öppnade det, satte sig, kniippte i bop
händerna och st.irrn.de utåt. JJuften var [nnu sval,
men solen kastade en guldbro öfver viken, och invid
den upptäckte hon en b§.t, som låg der och dref.

Vid denna syn lade hon kinden mot händ erna och
började gr3ta.
D1i Ijödo några sakta toner frän en fiol och en
röst sjöng:
Hill' kan jo g "O l·f\. nöjder, hur kan jag vom glad,
Då "annen som jag älsknt, den "än som jag tillball,
Som ä.kta "if en annan nu har tngit.
Förr yar hon mig så trogen, förr "ar hon mig så. huld,
Men Ilet är 110fr en annan, som nu dertill iiI' skllld,
Att jag nllen!\ lcmnas i stor smä.rta.
Nu går jag ut i ,·erJden. så fattig och så orm,
Får mer ej vännen skådo, so m f/jrr mot mig "nr "orm,
Nej enSl1.m är jng nu uti min smärta .

I

När sangen var slut, reste sig mannen i båten,
drog upp en näsduk ur sin fickn. och viftnde mot
fönstret, satte sig derefter ned, fattade tl l'orna och
var med nBgra kraftiga tag snart öfver pa den motsatta stranden.
Ingrid hade icke rört sig, icke viftat tillbaka,
men nål' hon såg Anders forsvinn,t mellan tradstam manle, strä ckte hon arm arne efter honom och utropade
snyftande: »G-ud hjelpe mig, nu har jag sett honom
för sista gängen!»
(Forts.)

--------.. --.- ------

Sandvikens bruk år 1883.
åsom å annat ställe af detta. nnmmer (i G. F.
GÖra.nssons lefoadsteckning) bl ifvit omnärodt, börjades anläggningen af Sandvikens jern- och stälverk
for 21 1/ 2 gr sedan. Den plats, der nu de storartade
verkstä-derna. (se bilden sid. 210) äro belägna, likasom
hela det omr[de, hvilket nu "id Sandviken upptages
af kontors- och bostä llshus samt arbetarebostlider, ut·
gjordes dit af en skogbevä.xt vildmark, genomskuren,
det är sant, ·af Gefle-Dala jernväg, men föl' öfrigt. i
det närmaste obruten. Snart sagdt det enda sptlr
af men sklig civilisation, som då i öfrigt fans der, ut·
gjordes af ett bredvid den angriLnsande Storsjön beläget torp. Huru olika ter sig ej denna plats nu
mot da!
Den l .') mars 1862 bÖljade man att fålla skogen
for att bereda rnm Ät det då tillämnade nya bruket,
och nu star det der med sina 2 väldiga masugnar,
sina 4 bessemerugnar med tillhörande bl:'isverk, 10
ånghammare af olika dimensioner, frÄn knipphamma.
ren till den 360 centner tunga gl'ofhammaren, 1 räckverk, l hjulringsvalsvel'k, 2 fin valsverk, 1 traddrageri
och 2 universal valsverk samt, 14 vällugnal'. Verken
drif~as dels med angkraft fdn 14 ångpannor för till
sammans 1000 hästars kraft, dels medelst 9 turbiner
med till sammans 876 hästars kraft. Vattnet till
turbinerna erhålles genom den stora fran Jädra-än
till Sandviken byggda kanalen.
Af dessa verk och anläggningar fnnnos endast en
del, da det stora bolaget, genom bvilket Sandvikens
bruk först anlades, år 1866 gick öfver ända - de
öfriga hafva under de senaste 15 åren efter hand tillkommit; och i jembredd med verkens ntvidgning har
ock tillverkningen ökats. 1r 1869, eller året efter
det att det nya bolaget blifvit bildad t, . tillverkades
vid Sandviken endast 77604 centner stÄlgöt och 22921
centner smidt eller valsadt stal och jern, da deremot
motsvarande slags tillverknin g under 1882 uppgick
till 212564 och 224852 centner. Stå}götstillverkningen var saJedes sistnämda gr nära 3 glinger sil. stor
som 1869, men sli utgjordes ocksIL år 1883 den fasta
arbetarepersonalcn af 657 man mot 123 man år 1869,
hvarjemte man sistnämda är förbrukade endast 22259
läster träkol och 3513G centner sten kol mot 43138
läster träkol och 376339 centner stenkol är 1882.
Utom nyssnämda fast anstälda arbetare sysselsätter
bruket ett ej obetyd ligt antal extra arbetare, för närvarande uppgäende till vid pass 150 stl'cken. ::'Ilen
alla. dessa· s11. väl som den bruket tillbörande tjenstemannapersonalen maste bo pli stället. För dett.a ändamäl har en bel stad af bostäder under dessa 21 år
der blifvit uppbyggd. Det är nemligen ej nog med att
bruket m§ste hysa arbetarn e och tjcnstemännen, äfven
deras familjer mILste der erhäl1a tak öfver hufvudet.
Derför uppg1ir ocksIL nu den vid Sandviken ensamt
för brukets räkning boende befolkningen med qvinnor
och barn till 2147 personer. Men alla dessa familjer
hafva barn i skoHtldern, och för dessa barns undervisning maste bruket draga försorg. Derför har man
ocksÄ der uppfört ett rymligt skolhus med flera stora
lärosalar. Denna byggnad är endast 11 ar gammal,
och likväl llr..ller man nu pÄ att uppföra ett nytt skolhus inlleh[llande 6 lärosalar, men st'.. finnes också vid
Sandviken närmare 400 barn i skol1ildern .
Själavarden npprätthålles vid bruket af en adjunkt
i den församling, till hvilken Sandviken hör, men som
det är Iil.ngt t ill församlinh'Skyrkau, har bruket pIL en
höjd ofvanf'dr arbetarestaden byggt sig eu egen kyrka,
fr!in hvars torn man har en vidsträckt nt.sigt öfver
Storsjön och den närmast omgifvande nejden samt
hela bruket med verkst.äder och öfriga inriittningar.

S

För helsovärdens handhafvande hal' bruket austält en egen läkare, och till betryggande af arbetarefamiljernas existens, i händelse a.f sjukdom, har man
inrUttat en sjukkassa, från hvilken jemviil, i form af
begrafningshj elpl understöd vid död sfall utbet.alas. Till
denna sjuk- och begrafningskassa betalar hvarje fullväxt. delegare en viss, ringa afgift för bvalje månad,
mell erh1iller vid sjukdomsfall l krona om dagen i
understöd. För mindertlriga bet.alas hälften, och de
crhälla i hiind else af behof 50 öre sjukhjelp om dagen.
Arbetarnes bostäder, alla omgifna. af bvar sin
potatestäppa och byggda i en en kel, för alla lika stil,
äro uppförda pli ömse sidor om breda, raka gator utstakade efter en bestämd plan. Hela denna. arbetarsta.d likasom ock al'betarne sjelfva, deras qvinnor och
barn - allt, gör eU intryck af ordning och trefnad,
som man dess värre ej alltid möter på sådana plat.ser,
der en stor mängd arbet.sfolk är boende.
Oeh alla. dessa verkstäder och öfriga. byggnader,
hela detta. verksamma myllrande lif har likasom växt
upp ur jorden in om den korta tiden af 21 1/ 2 :'il'.
Sandvikens uppkomst och utveckling har ett i viss
grad amerikanskt tycke genom den snabbhet hvarmed
Jet skapats af intet. - Af intet! Ah nej, millioner
kronors kapital har der blifvit nedlagdt, hundratusentals dagsverken hafva der af menniskohand blifvit utförda. och mänga, tunga, bekymmerfulla fjä-t har dess
grundläggare der vandrat, men der förut endast val'
en obygd, ligger nu ett af de mest storartade industriella. verk, som vc1rt land eger, och sIL till Yida kan
om detta verk sägas, att det framgätt ur intet.
. Allt, stfil, som framställes vid Sandviken, tillverkas af svenskt tackjern, bemtadt frän Bispbergs, Norbergs och ~eorsåkers m. fl. gruffält, i hvilka bruket
har större ell er mindre andelar_ Stenkolen ti\gas från
England. Träkolen äter anskaffas till största delen
genom köp, emedan bruket har endast 3UOO tunnland
egen skog samt afverkningsrätt på 2000 t.unnland.
Dessa. skenbart ogynsamma. omständigheter lä.ra dock
ej förorsaka Sandviken nÄgon egentlig olägen het, eme·
dan man stält si till att man der kan köpa sit.t träkol särdeles billigt. Sistlidet ilr uppgick bela tillverkningen af bessemerstål inom landet till 1114117
centner - nära. 1/~ af hela denna tillverkning framstäldes vid Sandviken.
Heder fit a.lla dem som genom sin tanke, sitt arbete eller sin förmögenhet bidragit till att skapa och
upprätt.h §'lla detta bern för ordning, trefnad och idoghet, denna källa till rik välsignelse ej blott tör dem
som nu lefva, utan - man mil väl hoppas det jemväl för kommande slågten.

Sommarbilder från Norge.
Af A. C. L.

H öifjeldsanatOl-iet i Gausdal jl/li 1883_

mitt sista bref lofvade jag att skrifva till
dig, när det regnade. Ty att det ofta regnar
i Norge, det hör man ju stä.ndigt talas om.
)1en nu har jag rest omkring bide i det söndenfjeldske och det. nOl'denfj eldske, både i dalarne och pli
vidderne i 14 dagars tid och solen bar lyst oafbrutet,
snart sagdt Mde natt och dag_ Som jag ej vill lemna
dig alldeles utan underrättelser från mig, mr jag väl
nu försöka, hur det g!l.r att skrif"a när solen skiner
frÄn den ljusaste, klaraste nordiska sommarhimmel
och sjelfva högfjellsatmosferen glöder af het.ta.
Denna värme är så ovanlig här nppe p§. rj ellet,
att man ej rigtigt vet, hur man skall förMlla sig
gent emot den. »Uldne kl reder passer bedst på. fjeldet» står det pli sanatoriets prospekter och »klred Dem
varmt og ud en luxus. står det pa. ett tryckt plakat
bland andra goda r!l.d i hvarje rum. 80m en följd
af detta. uppträda naturligtvis alla damer här i mörka
yl1ekliidningar, stidana som mnn i Sverige aldrig är
van att se ens en skymt af om somrarne - men
hur tlngra vi icke alla nu, att vi lemnat bemma våra
lätt.a sommarklä.dningar - ja t. o. m. n:'igon :d uxus»
sknlle ej passat sli illa till sammans med det indolent.a
lif man af värmen tvingas till att föra. Det förnämsta nöjet här - och tillik:t det hufvudsakligast e
kurmedlet är ju eljest att stiga till fjeIls. )Ian
begifver sig ut. i stora partier - 30-40 personer klockan 8, 9 pa morgonen, somliga till bäst" andra till
fots och bestiger nägra af de m[nga fjelltopparne
eller :'1same härom kring, hvilka alla locka med egendomliga och storartade utsigter öfver vidder, fj eJJ ,
sjöar, glacierer och djerfva trotsiga toppar - man
använder tyå tredjed elar af förmiddagen för att nit
upp och den sista tredjedelen för att komma ned
igen t.il! middagen klockan 2. :Jlen den starka värmen gör, at.t lIIa.n ej rigtigt kommit sig i gang llled
dessa turer. Man inskt-iinker sig till att vandra. upp
för Skeidkampen om mOl'gnarne, ungefär en t.immes
stigning till cn egendomligt formad fjelltls, som ligger
ensam och fristaende liksom ditslungad af en ursinnig
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j ette i t idernas morgon. Det är väl ej m ~ nga. kurorter i verlden, som kunna nppvisa en sft. egendomlig
promenadplats som vägen uppför Skeidkampen. pa
andra. ställen tar man sin morgonpromenad i en park
eller utm ed sjöstranden - bär stretar man rätt uppföre i gassande solsken - ej ett träd att söka skugga
under - vägen gilr zigsag, sa att mali, af den pä en
gan g ser flera afsatscr öfver sig - den är för öfrigt
indelad i bvilstatiol1er med numrerade bänkar. De
första dagarne gh man endast. t.ill 2:dra eller 3:dje
bänken, sedan till 5:te eller 6:te och slut.ligen till
den 10:dE>, som stlir högst uppe pa toppen. För
hvarje ny vridning af vägen vinner man nya utsigter
- sjelfva Höifjeldssanatoriet ser slutligen ut att ligga
nedtryckt i en djup dal , nya fj ell komm a fram bakom
dem, b vilk a förut synts begränsa horisonten - stän·
digt nya, skiftande i alla fårgspel friln djupaste svartbUtt ell er mörkgrönt till skinandc hvitt. Här och
der pli. Äsarne blänka bläa vatten, och bäckar leta
sig fram öfver allt mellan remnorna. Und er dessa
h eta dagar hafva dock de a.flägsnar e snöfje ll en blott
sällan visat sig. Värm en hreder en luftig, glänsande
men ogenomtränglig slöja öfver alla kon turer, och man
kan ej längre skilja snöfjellen fran de ljusa., rosaf::irgade sommarskyarne.
Sjelfva. sanatoriets lä ge är i högsta. grad egendomligt. Sch1.... eiz har icke n&got liknande, jag vet
icke om ett motstycke finnes annanstädes iverIden
än i Norge, om ej möjligen i de skotska högländ erna.
Man hör ~tminstone allt·id sägas att dessa egendomliga vidder, dessa. plat&er, som vanligen utbreda sig
miltals högt upp pfi fjell&sarne, äro nfigot för Norge
karakteristiskt. De norska skalderne ha ofta besjungit dem:
Mit Invl:'t.n dsliv har jeg le\-ed ud
H eroppe på vidden bor fri hecl og Gud.

Dernede faml er de andre,
säger hjelten i Ibsens egendomli ga poesifylda dikt
»p a vidderne». 3Ien det iir ~j all a som fö rstll. dessa.
ddde1's egendomliga skönh et. Pli. somliga verkar denna
stora. ödslighet förskräckande, än gslande. En ntländska, som besökt sanatoriet, bl ef t . o. m. sa skrämd,
att hon stängde in sig pa sitt. rum i tre dagar och
grät och vägrade att ens tit.t.a. nt genom fönstret.
Vi ha under denna heta tid varit mycket hemsökta af åskbyar, ja, under de 10 dagar jag nu yarit
häl' ha vi haft aska hua?' dag - och du kan ej tänka
dig hvilka märkliga och storartade sk&despel erbj udit
sig, dÄ man set.t åskmolnen och blixtarn e nnder sig
medan man sjelf lefvat i klart solsken. Föl' nitgra
dagar sedan rasade det vll.ldsarumaste 3.skväder, jag
någonsin sett.. D et 'började n edanför oss och vi sutto
som gudar -uppe i skyn och sÄgo hur det regnad e
och blixtrade nere pIl. jorden. ?Ilen snart nådde ovädret äfven oss - blixt,arne kommo frän 4 olika hfi l1
pli. en gäng - öfver oss och ullder oss, till höger och
venster samma sklidespel. Tor åkte i sin vagn sa
väl der uppe i skyn som del' nere i dalen. Blixten
slog ned pli flera ställen rundt omkrin g oss. Uppe
pi Skeidkampen dödade den ett par getter, i dalen
under oss blefvo flera kor ihj elslagna. Här pa sana·
toriet är man i säkerhet, ty byggnaderna äro försedda
med ett helt batteri åskledare, men. befinn er man sig
piL en fjelltopp, der ett itskmoln drar fram, är man
nog i en ganska farlig belägenh et. D essa st,undiga
flskväder verka emellertid behagligt uppfriskande i
denna värme, hvilken längre ned pli j orde n, pIl. större
afstitnd från skyarne , lär ha varit ytterst tryckande,
enligt hvad de nya gäster, som dagli gen ankomma
hi t frÄ n de lägre regionerna, förtälj a. De gifva ocks1'\.
lit landskapet de mest intressanta. belysningar. )Ian
kan nästan alltid iaktta ga en regnby pa oligon del af
llOrisonten. De fjell, som befinna sig nedanf'öl', li gga
d! insvepta i töcken, under det solen klart belyser de
andra. Nu fl yttar sig mol net, nu ligga de nästa fjelltopparne insvepta, under det de förra lI.ter framträda
för vÄra blickar - nu närmar ovädret sig, vi se allt
klart under oss, medan vi sjelfva befinna oss mi dt
i ett moln. I glir inträffade ett plötsligt och våldsamt omslag i vädret, i det en häftig hage lskur en sadan som jag aldrig sett maken till, drog fram
öfver sanatoriet. De flesta git's terna befunno sig ute
»pä tur », som man kallar alla utflygter här. Några
funno skydd i en liten »hytte», som är uppbyggd pa
toppen af Skeidkampen, jag och ett par andra kom ma
lyckligen in i en säter. Ha gelkornen VOro stora som
ärter, h~rd a som stenar och lade sig i stora hvita.
dri fvor rundt omkring i backarne - temperaturen
sjönk sam tidi gt till 7 grader Celsius - och detta
sedan man h ela dagen haft det vackraste sommar·
väder. Denna föret eelse lär icke alls 't'ara ovanlig
här - äfven de odödl ige, som t.illbringa sitt li f i
skyn ha , som man ser, sina. vedervärdigh eter att utstå.
i\fen du tror kanske, att man är utsatt för att bJifva
törkyld af dessa skarpa temperaturvexlingar. D et
skull e man ju knappt kunna undga, om man mäste
genomgå dylikt. nere pil jorden men luftens renhet
llär gör att katarrher o. d. nä.stan aldrig förekomma.

Och hur lj uflig, hur lifvande och sti muleran de är
icke luften, när skyarne efter et.t sådant v3ldsamt
oväder ater draga bort ocb solen bryter fram. Derom
gÖl' man sig ingen föreställning nere pIl, Bglandet.
Ytterst intressant är det att ströfva omkrin g pÄ
vidden utan bestämdt mål, en käpp i handen, litet
bröd och en vattenbägare i fickan, starka, vattentät,a,
höga skodon pli fötterna - ty det gäll er att litet
emellan vada öfver bäck a,r och at.t giL timt.als pa
mjuka, gungande myrar. Sjelfva vidden best&r aJ en
vflgformig, gräsbeväxt yt.a, begränsad af fjell, som
dock icke synas synnerligen höga, emedan man ser dem
pÄ långt afstlind, och emedan man ju redan sjelf befinner
sig temligen nära t opparn e. Afven horisonten, ehuru
mycket vid, synes lägre än man ä.r van vid - man
är närmare moln en än eljest och den klara luften
ökar illusionen. Ser wan vidden fran en höj d, sel'
den ut som en nästan alldeles jemn yta, men börjar
man en gling att vandra p! den, finner man snart ,
att mau misst.agit sig. Den der sätel'll vid det lilla
fjellvattnet, som nyss tycktes ligga all deles nedanfor
oss - hvart har den tagit vägen ? Åh , den är ju
skyld af den der lilla gröna kullen framför oss. Gå.
vi bara öf~er den , sa ä.ro vi str ax der. Nu äro vi
uppe pa kull en - rigtigt, der ligger ju sätern all·
deles nedanför. Vi gå således ned - här är en myr,
der käppen, som vi sticka ned pli prof, alldeles icke
bottnar - det gäller att hoppa försigtigt pa tufvorna.
Men hvad nu dil.? Rvar är nu sät.ern igen ? Åter
igen skyld af en kulle. På det sätt et kan man få
ga länge upp och ned - upp och ned, innan Dlan
n ~l' det mäl, som från början syntes sIL nära.
Hur det doft ar fran marken ! En rikedom af
blommor växer på högfjell et, och det fö refaller mig
som vore deras farger klarare och bjertal'e än annanstädes. För öfrigt är marken tä.ckt af en- och säljbuskar samt den egendomliga dvergbjörken.
Det är emot, aftonen, vi närma oss sätern. Rvilket
lif här möter oss! Stora hjordar beståend e af tjogtals kor, svin och hästar, hun drata ls far och get.ter
draga sig nu hem&t fr~n sina långa ströft ag öfver
de ypperliga, naturliga betesmarkerna. Säterjäntan
kom mer ut med sin mjölkstäfva alla djuren,
t. o. m. svinen, följa henne so.m trogna hundar, da
hon lockar dem.
Säterjäntornas lif om sommaren har nog ocks§, sitt
behag. De ha visserligen ej sii litet att göra, da
ofta en ensam flicka skall sköta alla dessa stora
hjordar samt dessutom förfärdiga all den ost och det
smör , som sätern kan producera. Ensligt skulle man
ju ock kunna tycka att de ha det, sa längt bort frän
odlad bygd, men, som min vä n Tora pä Svinsllie·
sätern sade: icke är det så ensamt jag h ar
j u korna.
Kreaturen äro deras goda vänner och
jä.ntorna äro enväldiga drottningar i sitt rike, styra
och stä lla pä sätern som de sjelfva vilja utan uägon
som öfvervakar dem.
Om lördagsaftn arn e fil. de
besök af sina vänner nerifr~n bygden och hvar och
en jänta tar väl då ocks1l. emot »gutten sin :& . l\len
Der till bygden komma de ej ofta, om ens någon
gäng pa sommaren. De måste ju alltid finnas der
uppe morgon och afton, da korna komma hem för
att mjölbs, och att gä ner och upp igen piL samma
dag blir vanligtvis mer tröttsamt, än att de ha lust
dermed.
(Forts.)

Utan frimärke.
Romleby &: Km'ön i a!tg. 1883.

Snälla Emma!
R va d hör jag: du är redan mä tt pIl. stockholms·
lifvets alla härligheter och längtar tillbaka till ditt
still a hem! Genui na smästadssjäl - »hvad skull e min
son pÄ galejan?»
Du blir ömfotad aJ att vandra omkring pa mu.e:eerna, dina öron lida af utemusiken, din a ögon af
det ständiga folkviml et, din rättskän sla (och kassa)
af de oundvikliga drickspengarue och din prydliga.
sommaitoalett af trängseln i sparvagnarne : ja, dina
erthel's i
lidanden äro minst lik a manga som salig
lifstiden och - med respekt sagdt icke stort roligare
att fä, del af än de.
Men vet du, hvaraf du egentligen torde lida t.illät mig att misstänka. det?
Jo, af obemärkthetens för dig hittills okä nd a pläga.
Sa länge allt var dig nytt der uppe i den hvirfla.nde
strömmen, t änkte du icke derpIl.; du lefde fullk omligt
utom dig sjelf. Men nu, sedan du sett och hört allt
som fins att se och hÖJa, börjar du B-terkomma. till
din egen lilla. person och dina. vanliga intressen.
I din t.äcka, oförlikneliga stad kan du ej ga. sa
lÄngt som fr~n posthuset till torget utan att uppvaktas med tjogtals vördnadsfulla och vänskapliga bels·
ningar. Böjda ryggar, aflyfta battar och välbekanta
leenden beteckna din väg; torgmadarnerna niga ända
ned i backen vid blotta skymten af din STarta siden-

,.y

kappa, och pli ed ra trottoarcr fins icke en enda stadsbo,
som ej med aktning , ik cr undan fö r din lilla person.
Men i detta Babel, som kallas Stockholm, hur an norlunda! Du kan der vandra fd.n Hornstull till Albano
utan att få en en da helsnin g; det är som om du alls
icke funnes till, med undantag af när du nagon gäng
i hastigheten skuffas ned från trottoarkanten med ett
vardslöst »ursäkta 1» eller när man ut.an vidare gör
dig platsen stridig vid inträdet i en splirvagn ell er
nedstigandet i en bitt, ty vid sB-dana. tillfallen ma vi
komma öfverens om att »norde ns fransmän» föga göra
skäl för sin vackra benämning.
Det kost.ar pa, lilla Emma, medgif det, att sil,
totalt försvinna bland mängden; att kall as »fruntimret» (! ) nar man är van att bland belefvade smästadsbor heta »henn es nad » ; att hvarken ti llfrB.gas hur
man mÄr eller hvart man glir; att betraktas med lik·
giltighet eller att icke alls bli betraktad ... Ja, Stockholm har sina nat,tsidor!
.
Men du ska ll få se att när du kommer hem igen
och med lugn skadar tillbaka pit dessa veckor i hufvudstaden, kan du än dÄ från dem hopsamla blommor
till en vacker millnesbuket.t. Vid våra &r äro int.rycken för svaga att till.1ta oss fullt njuta af nuet. Det
är ungdomens tempus, Vi behöfva samla vÄra erfarenheter och se dem mogna litet, innan vi veta hvad
de allt innebära j vi mfiste se dem pä ett visst afstånd, alldeles som nUr vi h&Ila en bok liLn gt ifdn
våra gamla ögon för att kunna läsa deri. D et är
detta som gör att vi aldrig sli varmt uppskatta sommarns behag som nä,r vi tänka på. dem om vintern;
aldrig sä inn erligt vardera en vä n som sedan vi förlorat honom.
»:L\I elll~ , hör jag dig med skäl afbryta: lI du skulle
ju ge mig en Ronnebybild - IlYal' hal' du den ?ll
Ack, lilla Emma, vackrast är denna i mitt minn e
frÄn fl ydda dagar, Dlen derom lönar sig icke att tala. Vi
skola upprull a den för ditt öga Sl~ dan den nu är, med sitt
planterade torg med springvatten, sina ganska breda,
raka gator med pryd liga tvaväningshus af trä, sin pli
en betydlig höjd tronande, historiskt ryktbara kyrka,
om gifven af en tyst, lindbeskuggad kyrkogård, samt
slutligen sitt fall - vattenfall, förs d r du, hvilk et
likt ett glänsande, gigantiskt skiljetecken afdelar staden frlin Karlshamnsvägen, för att sedan med mildrad
fa.rt och som en civiliserad a fortsätta sin Hird mellan
gränskande höjder a ena sidan - bland dem Snäckbacken - och stadens hus och trädgårdar å a ess andra, tills den efter fitskilliga vackra. och behagfulla
böjningar, ofta mellan de skönaste strandpartier, finn er
sitt mal och sin hvila i hafvets famn.
Bakom kyrkan gömma sig ännu n~ gra. pittoreska
gränder och sm!ibyggen sedan före branden, medan
~i elfva sta den mellan kyrkan och än icke sdr till att
känna igen. D e nya gatorna ha afven fatt nya. namn,
jag vet verkligen icke hvilka, med undantag af ett:
Dygdens sNg, som för sin egendomli ghet fäst sig i
minnet. Inte annat än jag kan förstå, utgöres denna'
llstig » af de forna s. k. MUl1ktrapporna , en sammanställning af begrepp, hvilka icke alltid varit synonyma ... »Stigen», bred och försedd med trappafsatser nu liksom förr, leder omedelbart fran t.orget upp
till kyrkan.
När man talar om ltonlleby, bör man icke med
t.ystnad förbig lI. dess en g&ng så vackra och besökta
»anneX :1>, Snäckbacken, med sina svala, lummiga promenader, sina tyst.a" minnesrika grottor och sin härliga utsigt öfver staden och tl.n . Sedan modets sol
nu för alltid nedgfttt öfver Snäckbackens en g&ng sä.
sköna och rikt befolkade verld, likn ar denna en slocknande vulkan. Det är kallt, mörkt och öde der uppe,
der fordom var ljus och lif. AIIeerna äro förvildade,
gitngarne ovardade och fukti ga, de sköna platserna
tomma. Vä l dansar ännu om söndagsaftnarne den
tjenande ungdomen der uppe, men icke med det lif
och den lust so m törr, d a hundratals eleganta brunnsgä.ster ilskådade dess nöje och intresserade sig för de
vackra blekingsflickorna och deras smakfulla drägt..
Allt det der är nu förbi och lifvet samla.dt vid Bruunen och pi Karön, der man ocksa gjort och gÖl' allt
för dess ' bibeh1illande och utveckling. Man har till
och med varit sa artig att »utplantera » näktergalar i
brunnspal'ken, del' de icke förut hfilJit till, med den
paföljd a.tt en del brunnsgäster varit hänförd, en annan klagat öfver störd hvila och en t,redje (man m§.
hoppas det endast varit en individ) sökt att jaga. bort
orostiftarn e med att kasta sten efter demO). Man
skall vara bra sömnig, gement sömnig för att vilja
jaga bort en näktergal! nUtte ugglan träda i hans
ställe och sjunga föl' den opoetiske individen en yaggsÄng, som bättre anstlir hans skaplyn ne!
Meu hvad ser jag: bB..ten ligger reda.n vid badhusbryggan, fårdig att afgå! Dettil bref måste med.
Allts!!., farväl tills du härnäst hör nagot fdn din
L ea.
tillgifna

- - --
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4 aug. l8S3.

N:r 31.

Min modell.

Till Lloveras teckning }>å. sid. 271.

DJ\wnis lllle fois une mouele qui etuit· plus aniste que
moi» har konstnären skrifvit med käck stil under den lilla
nqvnrell, han med Httt hand lekt fram och SOm han sedan
reproducerat i denna mästerliga kolteckning, der man ej
yet, om man bör mera beundra det äkta. k onstnärliga sätt,
på hvilket hftn fört sina verktyg, eller den smidighet, hvarmed etsnren förstått att återgifva. teckningens drag och låta
dess alla finesser komma till deras fulla rätt.
Det är ett egendomligt behag i ile spanska ruästarnes
alster vår tidning har skaffat sig en förträfflig liten
samling:tf teckningar från Spanien, hvilka vi eftp.r hand skola
införa. Ibland äro dc enkelt och osökt framstäIda såsom i
Madrazzos utkast) gjorda i breda penndrag och utan en enda
linje för mycket, - än behagfullt och f:oligt som pA. Ricos små
torgscener från Venezia eller Paris, - an, såsom i Pradillas
mästerliga . studiehufvuden, på hvilka vi snart nog skola
gifva nllmanhetell ett praktprof, djerft) saftigt och kraft~
fullt, - och ln som i denna bild, mildt och vekt fnlDlstäldt
med den ICIl:lste hand, behagfullt och mjukt. Det satt,
hvarpå mouellens blommiga sidendrägt. f:petsarne och soff~
kudden äro åstadkomna, kan ej lofordas i nog starka ut~
tryck och står v i ~a öfver allt, hvad Yi syenskar i den "agen
äro yana vid. Ar någon intresserad nf att få veta Dhuru
aet är gjordtD, så kunna vi upplysa om, ntt figuren är
tecknad på grått papper uf samma ton, som bakgrunden
ällllU har, och att :lila ljusa toner blifvit utskrnpnde med
en nn knif, medan de mörkare blifvit isatta. med kol ell er
krita.
J ose Llovel'a, bördig från Reus i trakten af Barce~
lona, var i sin ungdom apotekslärling men råknöe händelse.
Yis en gång att, komma i FortullYS väg, och följden deraf
bIef, att yngli ngen utbytte apoteket mot Barcelonas målar·
akademi. Man nämner Francisco Gop. som hans förebild
såsom aqvarellmålare; hans förmåga iut på ett stilfullt sätt
ano rd na sina modeller motsvaras värdigt af det utsökt be~
hllgfulla sätt, på hvilket han vet att flira sin lätta pensel
och, som vi här se, iifven sitt ritstift och sin rndcrknif.
Originalet till den nf oss nu återgifnn bilden tillhör
konungen af Spanien.

- ---Charad.

Då den "ä.l <lige yiking drog hän öf"er yäg,
Styrde djerft mot mitt fÖI'sta sin färd,
Var mitt hela hnns mål och i styrkan hans rätt
När han drog till mitt andra sitt svärd.
Sjelf så mulen o('h mörk som den tid honom fMt
Sågs han kampa sin blodiga lek,
Tills en ljusning i öster bebådat uen dag
Da flir frid och fOrsoning han vek.
J -l1S.

--------0--00-------tt fo lks historia rör sig icke i cn cirkelgitng utan
langs en spiral stigande eller nedittgäende,
allt efter de handlingar folket sjelf öfva.r.
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Literaturanmälan.
»Senilia 't; . fliktn' })å jJl'osa af Iean TwrgJnieff.
Ett nytt arbete föreligger af den gamle Turgenieff,
ej allenast R.ysslands utan hela den modern:t skolans
frä,mste skriftställare. Turgenieff, som Dlan vid de
nedslående underrättelserna om hans helsotillst1i.nd ."tn·
sag tillhöra det förflutna och af hvilken man ej vän·
tade en rad mera, 'furgenieff, som med skarpare blick
än nägon skildrat. sin samtids Ryssland och som med
mera djup än nagou - Ibsen kanske undantagen skildrat sin samt.ids menniskor.
Det är ej heller ett genomfordt diktverk, denna
den gnmle ska ld ens af.:ikedshelsning. Det är en mängd
strödda nnteckn ingnl', hugskott, skizzboksblad. Det
är, som titeln lyder, öfversatt pa svenska: en gubbes
tankar, men en snillrik gubbes.
Tjusande och äkta ryska. naturmalningar och folk·
skildringar, dju!)a spörsmal i sagoform, skarpt satiriska.
tankar och sYidande piskslag, omvexla nd e llled roman·
tiska drömmerier, med poesier pa prosa. Der finnes
sagan om Gumman, det förkroppsligade ödet, som
d"ifver mannen fram mot hans graf, tills han börjar
ana OJ·ad och sätter sig ned ----. för att se, huru grafven i ställ et börjar flytta sig allt nii.rmare honom, eller den om barmhertigheten och tacksamheten, som
träffades pfi. en fest hos Gud fader och bada s3go
mägta. besvärade ut, ty d e hade aldrig förr varit i
hvarandras sällskap. Der finnas ocksa bitnr, sil.. karakterist.iska for Turgenieffs uppfattning och framställnings·
konst, att svårligen nägon annan än han kunnat
skrifva dem. Till dem räkna. vi forutom teckningarna.
af ryska bönder och rysk natur it.ski1liga vemodigt
ironiska hugskott, sadana som» Vän och fiende» · eller
't;Du hör asnans dom » och andra tankedigra och tankefostrande små skizzer. Dit hör »Dumhufvudet», berättelsen om honom, som ända icke var s!l. dum, han
som, sa snart han hörde nfigou eller nggot. berömmas,
genast. hade den invändningen till hands, att sagesmannen m1i.tte yara. efter siu tid, dit han kunde rosa
det, som ju var uppenbart dåligt, - och som fick namn
om sig som ett praktigt hufvud) en stor talang och som blef högt ansedd för sin oyan liga krit.iska.
förmåga.
Ett litet stycke, »Bönen », är sä rskildt märkligt:

NY ILLUSTRERAD TIDNING.
»Hvad holst en lllenniska beder Oill, alltid ar det om
ett under. HVUlje bön gal' ut pil. ungef<il' följande:
' Store Gud, laga att t.yå gånger tvii inte är fyra'. »
Men kan da ocks1t en personlig, lefvande konkret
Gud laga att tva gan ger två inte är fyra?
Hvtuje troende är skyldig at.t svara ja. Han är
ocksa pligtig a.tt söka öfvertyga sig sjelf derom.
Men om nn fornuftet uppreser sig mot en sådan
orimlighet?
Da fär Shakspeare kOlUma hOllOill till hjeIp: »1\ler
fins i himmel och pa jord, Horatio,'t; o. s. v.
Men om man i sanningeus namn skulle göra invändnin gar häremot, sä beböfvel' man blott upprepa
den kända frågau: »Hyad är sanning?» - - För älskare af verkligt skaldskap bli dessa prosadikter en synnerligen kär bekantskap. Den store skaldens
vänl1er, som följt hans bana ända fran »En jägares
dagbok», fran tjusande naturmålningar och i storslagen het oöfvert.räffade in bi1lningslekar (» Visioner»), som
lärt att älska hans oöfverträffade qvinnot.yper och beun~
dra hans karaktersteckningar, som följt honom genom
hans lika. sanna som djupa samhällsskildrin gar fran
Ryssland, - de kuuna ej utan rörelse i Senilia lyssna
till den B.ldl'ige skaldens visa tankar, ljusa minnen,
vemodiga men likväl aldrig omanliga klagan.
Han som sjelf star vid grafvens port, han rädes
ej for den, - »i lifvet hoppas vi alltid pi morgondagen, i döden uppllör tänkandet af sig sjelft ».
För hans fordringsfulla blick synes lifvets dagar bort·
nötta. och de spår, de lemna efter sig, af foga djup.
Men han tänker sig ända gerna ti llba.ka till det
flydda, da hans Rysslands nuvarande blott väcker
sorgsna tankar - och af han s minnen ha vi här ett
litet urval, gående frfin ett varmt klappande hjerta
och derför också. trängande till hjertat.
Senilia, är troget och ledigt öfversatt direkte fran
ryskan - ej som Turgenieffs föregående arbeten från
franska el1er tyska - af Alfred Jensen ooh hal' utkommit pa hrr H.obel't Almqvists och J. WikselIs förlag i Upsala, en ung firma, bvars hittills synliga alster
tu.märkt sig för ett synnerligeu vIl.rdadt yttre.
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uppränning leda handlingen fram.H utan teatereffekter,
enkelt som lifvet är, sa hal' författaren ännu åtsk illi --t
att lä ra. Hans roma.llcr äro skrifna. för den publik,
som ej blifvit allt för bortskämd genom hallS lands·
män Daudet, Goncourt och Zob.
G-g N.

•
Minneslista för juli 1883.
1.

2.

3.
Il.
Il.

15.
11.

18.
24.
29.

Öppnades den i anledning af s\'enska boktryckarkons_tens 400·årsfest i Stockholm anordnnde utställningen_
Oppnades konstutställningen i !{jöbenhanl.
Kantrade i G1asgow det stora ånO'fartvget Daphne "id
f:tapellöpningen - 100 personer o""mkommo.
Börjades landtbruks- och industriutställningen i Öl'ebro.
Nedbrann Torpshammars trämnssefnbrik.
Stort nykterhetsmöte i Hagaparken.
Konungen och drottningen afreste till Sofiero.
Firades på. Sandviken ett 25~årsjubileum med anledIJing af bessemerstål tillverkningens införande i Sverige.
Stötte monitorn Tordön på grund och sj[jnk i Slätbaken.
Ytterst svår jordbäfning pa Isclda.

Dödslista för jUli 1883.
Bedoir.~,

E., ingeniör, t i Norrko»ing d. 19, 39 år.
Ewe1'l6" .F. A., generalkonsul, t i KjObenhavn d. 4, 84 år.
Grundtv~g, Sv., dansk professor, t i !{jöbenhavn den 14
591.
'
Hultman, G.; bruksidknre, f. d. riksdagsman t i Källmo
den 29, 81 år.
'
Jerichau., A, dansk bildhuggare, t i Kjöbenh:wn den 25,
67 ål..

Nauckhojf, C. B . G., friherre, f. d. Ofyerste t på SkUlsta i Urland d. !.I, 80 år.
'
Noren, A. O., f. d. audiWr, t på Essträrdet i Vestergötland
d.4,83år.
""
SödeJ'man, Fr., violoncellist, t i Stockholm d. H , 46 år.
Wennberg, Ft·., f. d. rektor, t i Hudiksyall d. 2, 76 år.

--------+-------R. S.

Uppgift SOO. Af

lliillionen . Parise/'}'oman af Jules Clal'eUe. Öfve1'sättning. Fr. Skoglwuls förlag.
Jules Claretie, teat.er- och romanförfattare, konstkritiker och tidningsman, är en af det yngre Frankrikes
mera. uPPlllärksamllinde skriftställare, en af dem, som
i sina bcrä.ttelser gifva bi ld er af samhä.llet och sam·
tiden, af seder och oseder hos folkets olika klasser.
Hans »Monsieur le ministre » blef bade som roman
och som teaterstycke ganska mycket upplUärksammadt
i Frankrike, och »Le million», som nu foreligger i
svensk öfversät.tnin g, har Ufven utgätt i mera än
tretti o franska upplagor. CJaretie skildrar hUr börsmänne n och deras spel om dessa millioner, som äro lif,ets
I mål, visar huru hederl iga män blifva förvandlade till
brottslingar, då guldet bländar deras syn, ger goda
bilder af vår tids nervösa, jägtande hf, »som liknar
en resa med kurirtfig, der man icke ser nfigonting af
landskapet, och der man har fem minuter pä sig att
intaga sin middag vid en buffet». Hvar och en af
de s1i. olika köpmännen, från den englagode Oli'rier
(samma ädle bokhällare, som spökar i Björnsons
»Fallit, och i andra böcker) och till den f. d. fastnillgsfcingen, är korrekt och llatursant tecknad, bäst
kanske konstnären Louis, hvilkens öf\'ergang från fattig
till rik och det sätt h varpii hau vä ljer om sin skatt,
då. han en gang nära nog motvilligt vunnit den, hör
till bokens allra bästa del, och bland damerna,
som äro förträffliga typer för den moderna parisiskan,
framst!l.r i synnerhet den svaga Genevieve, som är
verkligt god och kärleksfull , dä hon blir älskad »med
gyllene omhölje» men som under nödens tid ej har
så fasta grundsatse r utan nära nog förebrar sin man
att han ej vill rikta sig genom ett ursäktligt finansielt
skälmstycke.
Claretie har ännu ej lagt bort sin j agt efter effekt,
Ilan har ~in ej lärt sig att 19t.a personernas sinn elag
bestämma deras gernin ga r, hans komposition är ytterst
noga af\'ägd och hopfogad med sg mycken konst, ntt
man snarare tänker sig de olika scenerna uppforda
pa en teater än verkligen genomlefda. Ty det kan
ej nekas, att det är mycket. »teater» i hela den
»spännande» skildrin gen och allra mest i upplösningen,
der all t bli!' sa. godt och vä l, der de botand e molnen
skingras och sk ådespelarne dra andan efter fö rtviflade
ansträngningar att hälla. sig uppe, der de älskande
paren få h'Vurann och välsignas af flick ans fader alldeles som i femte akten af komedierna, del' likväl
gubben ej plägar dö, som han gör här och bvilket
ocksä i sjelfva verket är nä stan onödigt. Likväl är
handlin gens gan g följdrigtig och ej allt för osannolik,
fastä n flera enskildheter äro vitl mycket anordnade.
Det psykologiska elementet, som ju äfven är det hufvudsakligastc, är ganska lyckad t·, och mer än en
skil drin g fean Paris har stark lokalfårg. Som till
Yissa delar en intressant tidsbild och en god stud ie
af meuniskosinnet har Millionen sitt 'Värde, men hvad
'Vidkommer förmggnn att mala enkelt. att ur en osökt

Svart.
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C

D
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D
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H

Hvit.
Rvit gör matt i fyra drag.

-----

8refvexling.

(Ny köping). R. 799.
Uppgiften 790 ar afren löst nf Linderdahl samt af
P. B.
R. S.
E. H-n.

Det h e li ga korsets berg i Colorado.

Huru mycket som än blifvit skrifvet om Amerika och dess
natur, erbjuder det dock en mängd hittills föga klinda företeelser af underbar storhet och prakt. Et,t nytt bevis härpå
lem nar ett nyligen i Tyskl:tnd af Fr. v. Hellwald utgifvet
illustrerad t arbete: DAmerikaD, i hvilket den lä.rde geogra.
fen lemnar läsaren en lifl ig skildrin g af detta lalld. Sär.
deles målande är hans beskrifning öfver Colorado. IUu.
strationern a äro i hög grad egna de at t gifva en föreställ.
nin g om landets natur. Den bi ld vi å sid. 274 meddela,
visar lidet hcliga. korset.s berg», en af de många egendomliga
naturföreteelser, hvarpå. dett..'\ land iir så rikt. DEburuväl D,
alger förf, »berget ar mycket lä.grc lin de omgifvande.fjell.
topparne, är det dock den valdigaste af dem alla.. A en
brant klippspers, der ej ens snön kan få något f;~ste, har i
lä.nge sedan förgångna tider öppnat sig en bred lodrät klyfta,
so m på en tredjedel från dess öfre iinde korsas af en kortare tvargående rentnn.. Båda dessa klyftor iiro året om
fylda med aldrig smaltan<le snö, så ntt de på afstånd se ut
som ett blänrl.ande hvitt kors, lIpphiLngdt pa bergets sida
- häraf benämn ingen 'det heli ga korsets berg', hvilket
namn fjellet erhöll af de spaniorer, som, framträngande j
dessa vildn, ödsli ga, nf en våldsam naturrevolution sönder·
sli tna trakter, först fingo sy n på det ur molnen framskrm·
tande berget med dess båda, i aftonsolens glans strålande
klyftor».

Från den literära och konstnärliga verlden.

Den illu strerade katalogen öfver Munchenerutställningeu
innehåller en ma.ngd mestadels förtraffligt utförda teckningar,
som gUrn en god föresIäIlning om konstverkens art och
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Ilen konstrigtning, i
hvUken de gå. - och
ett ståtligt prof på den
hOj d, till hilken etsningen - trägravyrens
utrotare - blifvit upp<lrifven i närvarande
stnnd. Loefftz' teckning 1>Pie t~D är ett
gliLnsande exempel på,
huru känsligt och vackert en kolteckning
kan återgifvas, utan att
den som hittills behöfver llöfversftttasD åf en
träsnidare. Bla nd bil derna märkas Pradillas, J anssens och Defreggers uppmä.rksam made tnftor, samt flera
af de spanska mästar nes eleganta. komposi tioner. Af nordbor bidraga Grönvold , W ergeland, Clemence Nielsse n och Sinding, samt
Nordgren ,
Rellqvist:
(D Disputationen mclla n Ola us P etri och
Peder Gallell), Odelmark, Bengt Nordenbergocb Jeann a Bauck.
Bland t1e utst.älda.
ulj emå lningarna ha vi
riiknat 20 svenska, deribland 3 af '\Vahlberg,.
2 nf Gegerfelt och en
af Hagborg (DKyrko gården i TourvilleD,.
som var på. årets parisersalong). Flera
r:dlo}' från P a ris ha
ännu ej anlän lit och ty
viirr ej k un nat upptagas i katalogens första..
upplaga.

ha m innehåller nära.
h undra teckningar efter
utställningens arbeten,
hvaribland man likväl
saknar fl ere af de mest
uppmärksammade. Ar
svenskarne ha herrar
Albert Berg, Eggers~
Frid, J ungstedt, Lundström oeh Alfred Nyström lemnat teckningoar efter sina arbeten.
Bland dansk arne mä.rkes Kröyers porträtthyst
af Alexander
Ki ella nd
och fler a ,
l:mdskap och genrebilder, mestadels för träffligt utförda i zinketsning nf F. H endriksen .
Vi äro i tillfä lleatt snart kunna meddela ett par prof.på.
katalogens teckningar.

• • •

Ha sselbergs ståtli gn fontän, hvars hufhufvudfi gnr DL a semensell prydde årets
pari sersnlong, ä r nu aftäckt i Brunnspa rk en i
Göteborg.

·

rikiske
arkitekten,.
bland hvilkens arbeten
mä.rkes Votivkyrkan i
'Vien, ett af -vår tids
ädlaste byggnadsverk,.
atled den 14 juli. Ferstel, som un der det fijr sta. skedet af sin h3na
helst klädde si tt snilles
skapelser i gotiskskmd ,.
har äfl'en rest flem
praktbyggnader i renässansstil. såsom uni versitetsbyggnaderna i·
Wien och fl.era museel~
derstädes .
Han ya.
född 1828 i Wien.

Daniel Hiort, Joser
Julius VeckselIs storslagna dram, ett af den
unga finska literaturens bästa kon stve rk ,..
ar öfversatt till ryska.
språket, - något som
sll11:m ifrågakommetmed arbeten på svenska.

• • •

Arkitekten Th eofillt,gHansen f yl de den 14juli i 'Yien sitt sjuttionde å l', ett föremål
fOr stora hedersbetygel ser fdm medbroder och
l flrjungal'.
Professor
Hansen är af norsk
häl'koOlSt D,en född i
Kjöbenhavn.

• •

Ibsens

D Gengan-

geJ'eD är under inöf!liug af det Lindhergska salIskapet för :ut
uppfuTas i Kjöbenhnvn.
Herr Lindberg kommer
att återgifn\ Osvalds
roll och fru WinterHj elm har åtagit sig
;ltt som gä.st utföra Helene Alviugs svåra.
men ytterst tacksamma.
parti.
Nru' skall stock holmspubliken få. se
Gellg'<\ngere uppföras?
Fru Elise H wasser är
ju ännu
si n fulla
kroft.

•

• • •
of

H ellcb'iksen

..

F rån Z. H~ggströms Förlag s.
expedition Ilar utkommit:

JAG

MARIE COLBAN.
Med förf. tillåtelse fritt öf"ersatt från
norskan .
Pris: 2 kronor.

Till salu finnes.
I Bokhandeln, hftd il. 9, bndn il. 10 kr.:

Svensk·Fransk

ORDBOK
af

C. J. B. BERNDTSON.
AUDITÖ~

CARL HELLBERG
Advokat och praktiserande Jurist
(Boutredningar, RäHegångar, Inkasseringar).

STOCKHOLM
13

DET HELIGA

KORSETS

BERG

I

Storkyrkobrinken 13
(Thules hus).

COLORADO .

.
Från z. Hreggströms Förlagsexpedition har utkomm it:

.8TOC:KHOLM.8

LElVER Genom tvifiets natt. ENSKILDA BANK.

. Berättelse
uf

•

Alexander K iel/mul
har utarbetat en dramatisering af Garmaa
&: Worse, som med
sinn. åskådJi gtskildrade
ypperliga. type r och
sina omvexlande upp träden bOl' blifv!\ af
stl.rdeles god verb.n
på. scenen . Kongliga
teatern Hir ha öppnat
nntlerhandlingul' mc{l
förft\ttaren om att få.
\\ppför3. stycket.
Z.

herr F.
utgifna
katalogen öfver konstutställningen i KjöbenDen

• ,

H eim-ich von F erstel, deu berOmde öster-

•

•

N:r 3 1.

Skild ring af ett s j ä l s lif
nf Raphael.
Öfversättning från franskan af
K. Åbe rg .
Pri s : 2 kl'. 50 Gre.

Inauslri-&~onslulslällningen
i Kristiania
är öppen hvarj e dag intill 30 Sept.
Separatutställning af fjäderfän midt
i Juli oeh nf landtbruks- och mejeriprodukter från 18 till 28 September.
(G.8<U 4.x8.)

Madeira
skepp. af V~ ABUDARHAM & FILHOS
Madeira pr Original-but. Kr. 2.60.
D:o
D
D
D
1> 2.10.
I lå.dor h. 12 but. fritt emballage.

Upp- och Afskrifn in gsränta
t1'e procent.
D epa si t i o n s r än ta.
fy"r a och en half procent.
Vexeldiskonto
fem, procent.
KreditivriLnta
fem och en half procent.

•

Billiga illustrationer.

samt·

direkt importe rade af

CHARLES BACKMAN
16 Vesterlånggatan 16,
Generalngent föl'

Förr och Nu, ärg. 18701879, Arbetarens Vän, Arg.
1880, Barnens Vän, ärg. 1880
uthyras för det i förhållande
till bildernas beskaffenhet
ytterst billiga priset
3 ö're D -centimeter.

C. A. LINDGREN' &. CO.
Vinhandeln, B)'unl~el;e)'(J8to)YJ 13,
I ngång: 2 Stom Vattu(Jatan 2 .

Stockholm.

Z.I!"ggslrömsFörl.gsexpedition

Z. HJEGGSTROMS FORLAGSEXPEDITION. -

F ö rsäk rin gs-Akti ebolaget

~t(ANl)lA
I STOCKHOLM
mc(ldeinr
Llffo rsäkringar,

Lifräntor ,
Kapitalförsäkringar m.m.samt
Brandförsäkringar.

Utländska Vin-, Cognac- &
Ny Illustrerad Tidnings ·Byrå:
Whisky-Firmor.
Telefon-N:r 345.

Träsnitt stockar eller
klicheer ur tidskrifte rna

Illustrationer ur Ny Dlustrerad Tidning, ärg. 1877
-80, uthyras för ö-D öre 0 centimeter.

.

ÄKTA HAVANNABELGISKA CIGARRER,

Storkyrkobrinken 13.

Kristinehamns

Praktiska Hushållsskola
öppn3s l sept. och l nov. efter
en DY: och utvidgad plan.
Två kök med olika. göro må.l för
finare och tarfligare hushåll, anordning af mi ddagar, supeer, sexor,
uppköp af matvaror, kalkyler, före·
drag i olika matbel'edningssätt m. m.,
slöjd, räkning, skrifning m. m. Full stä.ndiga upplysnin gar om såväl
Hushåll sskolan som Praktiska Skolnns
alla afdeln. genast mot post porto.
(G. 7490 xS.)
P. Joh. Bäckman.

.

IVAR HJEGGSTROMS BOKTRYCKERI.

I11us tra, ti a ll er:
G. F. GCiransson. - Sandvi ken s bruk.
- Min modell. Etsning efter en kol·
ritnins: af J. Ll overn. - Del helig a
korsets berg i Co lorado. - Text:
GCiran Fredrik GÖran5son. - Ett haf.
Poem nf Rudolf Hjärne. - Ingrid.
En berättelse frAn landsbygden ,f
Eva (forts.). - Sandvikens bruk år
IB83. , Sommarbilder från Norge.
At A. C. L. (forts.). - Ulan frimärk e.
Af Leo.. - Text till bilderna . - Charad.
- Literaturanmälan. - Minnes· och.
dCidsli sla fCir juli. - Schack. - Från.
den literära och konstnärliga ver!den .

IllIl ehA11:

