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var må hända icke
någon mer än konsul
Göransson, som anade de
framtida frukterna af de förs ta lyck ade försöken med
den lilla bessemerugnen vid
Edsken." Dessa ord, uttalade af generaldirektör Troilius vid den minnesfest, som
den 18 juli 1883 firades å
Sandvikens bruk, inneburo
till en väsentlig del förklaringen öfver Fredrik Göraossans lifsgerning.
Ty
san nolikt anade Göransson
då

ET

endast

hvad

stort

och

välsignelserikt so m af bessemermetodens lyckliga genomförande skulle kunna härflyta, men han visste det icke;
oc h om han redan vid början af s ina försök kunnat
klart förutse, hvilka stora
svårigheter, som ej bIon han
s jälf utan jämväl hans närmaste vänner genom dem
sk ulle få vidkännas, skulle
må hända till och med hos
honom segervissheten hafva
förbytts i hopplöshet. Men
nu såg han ej allt detta,
han såg blott det ljusa, skimrande målet - oberörd af
mödor, vakor och bekymmer
af allahand.a slag gick han
stadigt sin väg och hann
s lutligen fram.
Vid den tid då Göransson började att arbeta för
genomförande af en fullt
praktisk bessemerståltillverk·
ning, var det ej många som
trodde på en lycklig lösning af denna fråga ,
År 1857 befann han sig, då chef för det stora
handelshuset Elfstrand & C :o, på en affärsresa
i England , Han kom där i beröring med Henry
Bessemer. Man tillbjöd honom då att köpa en
del af det patent å Bessemers uppfinning hvilket nyligen i Sveri ge blifvit u ttaget. Göransson
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insåg det s tora i själfva iden. Han hade visserligen ditintills uteslutande varit köpman och
ägde icke någon teknisk in sikt i järnhand teringen; men som man vid det besök, han då
gjorde i Bessemers försöksve rkstad , förklarade,
att allt gick till belåte nhet, så uppgjordes det
ifrågasatta patentköpet mot vilkor, att B. s kulle
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till Edske mas ugn, som då
ägdes af firman Elfstrand &
C:o, sända erforderliga maskiner och arbetare för utförande af de första försöken
därstädes. Hösten 1857 börjades också där den första
ståltillverkningen efter Bessemers metod.
Det visade sig dock snart,
att en pålitlig, praktisk lösning af frågan - masugnsjärnets förvandling till smidbart stål, därigenom att man
i den flytande massan under
starkt tryck indref en för
reducering af kolhalten lämplig mängd luft - ännu icke
blifvit uppnådd. Resultaten
af försöken blefvo allt utom
tillfredsställande. G, förlorade dock ej modet, utan
fortsatte försöken på egen
hand, efter det att han tillbakasändt de engelska arbetarna. Tack vare de många
vä nner, han ägde, lyckades
han att intressera dessa för
den stora frågan, och då
hans egen firma i den samtidigt inträffade s tora handelskrisen gått öfver ända,
förmåddes några förmögn a
och behjärtade män att försträcka medel till försöken s
fortsättande.
Med skiftande utgång fortgingo dessa under 1857- 58,
men fram på sommaren sistnämda år hade man oaktadt
alla ansträngningar ännu ej
kommit lösningen närmare
på spåren.
Den allmänna
uppmärksamheten hade emellertid blifvit riktad på Göranssons företag, och till
följd af de varma förord, som det erhöl! i en
af då varande bergmästaren Troilius till Järnkontoret insänd rapport öfver försöken , hade
Edske bruks ägare i januari 1858 af nämda
kontor erhållit ett förlagslån på 50,000 kronor.
Dock, dessa penningar toga snart slut, och fram
på sommaren 1858 började Göranssons vä nner
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a tt misströsta om ett företag, som e ndast slukade arbete, tid och pen ningar, utan att trots
alla förändringar i ugnarnas byggnad och arbetets utförande någonting kunde vinnas. Göransson ensam förlorade e j modet.
Kom s~ e n dag, den 15 juli , då likväl till
oc h med han insåg, att försöken snart måste
upphöra, så vida man ej sna rr kom till rätta
med problem ets lösning.
Då föll det honom
in, att han på sista tiden, i full öfverensstämmelse med Bessemers anvisningar, s tändigt
sökt att öfvervinna svårigheterna genom att allt
mer och mer öka bläs terns pression, men att
res ultaten i sam ma mån blifvit allt sä mre och
sä mre. Nu bIer det med e ns klart fö r honom,
att man fö r att få ett godt resu ltat af blåsningen
måste använda en s törr e kvantitet luft på en
gång, äfven om man därigenom s kulle förlora
i tryck . Han beslöt därför att genast lå ta om mura besse merugnen på såda nt sätt, att man
ökade de från blästern ledande inströmningshålens antal och vidd. Med den sålunda för ändrade ugn e n företog man den 18 juli, hans
namnsdag, e n ny blås ning med fullständigt förä ndradt resultat. Stålet blef " kvickt oc h lättflytande", all slagg flöt upp ur detsamma och
slaggfria göten erhöllos. Problemet var löst.
Det är karaktäristi sk t för Göranssons ideella
skaplynne och må hända äfven för den tillförs ikt han hyste till riktigheten af de vidtagna
förändringarna,' att han , so m eljes t sna rt sagdt
natt och dag deltog i alla försök, just den dagen ej var närvarande vid blåsningen. Han
bodde nämligen ej vid Edsken, utan vid det e tt
s tycke dä rifrån belägna Högbo bruk; men då
han på morgonen den 18 juli s tod färdig att
fara ned till Edsken, möttes han af e n skara
vänner och nära anhöriga, som , trots alla de
motgångar han lidit och trots de förluster mä
hända en och annan af dem genom hans ihärdiga försök fått erfa ra, komma att lyckö nska
den alltid lika högt uppburne vännen. Denne
stan nade då hemma i vänkretsen, och då han
följande morgon kom till Edsken kommo hans
trogna medarbetare, sedermera disponenten på
Näs i Norge C. Lundvik och bruksegaren C .
P. Lind berg på Rockes holm , med st rålande an nu hade allt lyc kats.
le ten emot honom Den 18 juli 1858 bildade genom den då lyckade blåsn ingen vid Edsken epok i järnhandteringens historia ej blott i Sverige, utan i alla
länder; ty vid detta oansenliga, i e n undangömd
v rå af världen belägna järnverk timade den
dagen en hände lse, af hvilken alla civiliserade
länders järnindustri sedan dess njutit de rikaste
frukter. Och om äfven de frukter, både han
själf och flera andra under den närmaste tiden
fingo skörda af hans upptäCkt, tämligen länge
blefvo bittra nog, så hade han dock genom sitt
klara, praktiska förstå nd och sin ihärdighet gätt
med seger ur den första, svära pröfningen, och
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den förtjänst, han därvid inlagt, skall ingen tid
kunna honom fråntaga, äfven om järnförädli ngen
framdeles skulle komma att föras in på ett
annat spår.
Det är en egendomlig företee lse, att för
mänskligheten mera betydelsefulla och gagnande
handlingar må ngen gång utförts af perso ner,
som från början stått främmande för det verk,
hvilket blifvit deras förnämsta li fsge rning. Så
var äfven här förhållandet. Hade G . frå n början va rit bruksidkare, skulle han bättre än h vad
nu var faHet kunnat inse de svårigheter, ha n
hade att öfvervinna, och s kulle då må hända
ej hafva gripit verket an.
Nu saknade han
denna tekniska insigt, han var helt och hållet
idealist och bI ef därigenom , utan att s jälf veta
det, på sätt och vis ett vi ttnesb örd om sanningen af den satsen: "segern som öfvervinner
världen är vår tro". Härmed må ej vara sagdt,
att sa kkun s kap är öfverflödig, men, då det gäller
att uppn å stora syfte n, är den ej tillräcklig tron på sanningen af en ide ä r då må ngen gång
för mer. Därför kan det ock i denna realismens
tid vara godt att någon gäng blifva erinrad om
ideens makt.
Under det att G:s försök bragtes till mognad~ hade man i England, Bessemers fädernes land, gjort fruktlösa ansträngningar att för verkliga denna ide. Man hade just där börjat att
misströsta om problemets lösning, då G. dit
öfversände prof på ett, efter Bessemers metod
framstäldt, fullgodt stäl. G:s förfaringssätt så
vä l so m produkterna därar vunno genast allmänt
erkännande i tal och s krift. Någon tid förut
hade emellertid B. uppgjort kontrakt med en
stö rre järnverksägare i Frankrike, att, om den ne först lyckades på ett praktiskt sätt framställa
e tt fullt smidbart och godt bessemerstål, skulle
ha n i ersättning erhålla e n del af det patent,
som B. uttagit. Nu kunde B. visa, att frågan
redan blifvit lyckligt löst af den i järnindustriens annaler dittills okände svensken - däri genom had e B. blifvit detta kontrakt kvitt; men
något reelt erkännande ansåg han sig ej behöfva
lemna den, so m gjort hans ide fruktbringande.
Till verkningen vid Edsken förbättrades och
utvidgades emellertid efter hand. Vid det närbelägna Högbo anlades en å nghammare och ett
knippverk. Så s måningom lyckades man äfven
att blifva herre äfver stålets bearbetning. Det
n ya fabrikate ts kvalitet vann också inom kort
allt s törre erkä nnande både inom och utom lan det, och så uppstod slutligen fråga om anläggning af nya, för tillverkningen bätt re lämpade
verkstäder. Detta ledde till bildandet af Högbo
s tål- och järn ve rks aktiebolag, uppkommet genom
en före ning af Högbo och Edske samt Garpenberg och Horndals bruk äfvensom Nyköpings
mekaniska verkstad, med e tt kapital af 3,600,000
kronor, som till större delen genom då varande
stadsmäklaren i Stockholm J. Holm negocierades i utlande t. Den 15 ma rs 1862 påbörjades
vid Sandviken anläggningen af det nya bessemerverket.
Här skulle dock G. inom kort äter fä pröfva lyckan s växlingar. Vattenkraft till det nya
verke t beräknade man att erhålla medelst en
10,400 fot lång kanal, so m för ändamå le t s kulle
fr~ n Jädraå n ledas ned till Sand viken . An läggningen af denna kanal mötte dock så stora
svå righeter, att kostnaden för den samma, ursprungligen beräknad till 50,000 kron or, slutligen , innan kanalen blef färdig, belöpte s ig till
200,000 kronor, hvarförutom genom dröj s målet
med kanalen s fullbordande ve rkstädernas igångsättande fördröjdes till juli mänad 1863. Ändtligen den 20 aug. samma är kunde också besseme rverket sättas i gång med 2 stjälpugnar
e ll e r "konverter" . En å nghammare om 24
ce ntners vigt var då utförd, och under hösten
sam ma är uppsattes en anna n dylik om 360
centner, äfvensom ett valsverk för förfärdigande
af hjulringa r . Följande å r, 1864, uppsattes en
å ngmaskin om 250 hästars kraft till drifvande
af tven ne för stålblåsningen erforderliga blåsmas kiner. Samma år göt man till stora änghammaren en bottenplåt om 1,000 centners vigt.
Denna spräcktes dock efter någon tid och en
ny plåt om 1,200 centner göts då i dess ställe.
Äfven denna har sedermera spruckit, men hade
e rh ålli t ett så fast läge, att den fortfarande
kan begagnas .
Många och svåra motgå ngar mötte dock
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ytterligare detta slora företag. Sålunda sprang
i febr uari 1864 pistonstången ti ll stora ånghammaren. En ny sådan stång anskaffades från
England men anlände e j förr än i juni samma
år, och äfven denna (samtliga maski ner hade
blirvit levererade från England) sprang efter
ett par veckor. Då hade man visserligen redan
hunnit att uppdrifva ti ll verkningen vid Sandviken så, att en ny pistonstång, til lverkad vid
bruket, kunde i s tället insättas , men under 6 .
månaders tid had e, till följd af dessa missöden,
tillverkningen varit mycket begränsad.
Inom kort skulle likväl Sandviken träffas
af en ändå större olycka. Stadsmäklaren Holm
instälde i december 1864 sina betalningar. De
genom honom negocierade förlags rnedlen mås te
då å tergäldas, något som öfversteg bolagets
krafter. Följder. bier den, att efter å tskilliga
frukt lösa unde rhandlingar Sandvikens bruk, s om
ensamt kostat 2,300,000 kronor, måste på offentlig aukt ion försäljas, hvarvid det af GefleDala hypoteksföre ning inköptes för 390,000 kr.
Sådana motgå ngar skulle ha rva kunn a t nedslå hvar och en annan än Fredrik Göransson .
Det lyckades honom att ännu en gång för företaget intressera någ ra förmögna och företagsamma män, bland dem grossha ndlaren M uren
i Gäfle, och följde n däraf blef, att ett nytt bolag med till en början 500,000 kronors kapital
under namn af Sandvikens järnverksaktiebolag
öfve r tog Sand vikens bruk, där G . sedermera
allt jämt var den ledande anden.
Sedan dess ha r Sandviken å r efter ~ r allt
mer utvidgats tills det s lutligen fått den stora
utsträckning och betydelse, det nu innehar,
alltjämt häfdande sitt anseende som det förnämsta bessemerverket i riket.
Göran Fredrik Göransson, som sålunda till
sist fick se sina långa och ihärdiga sträfvanden
krönta med framgå ng, var född i Gäfle d. 20
januari 1819 och had e således, när han d. 12 maj
efter blott ett par dagars sjukdom gick hädan, n ått
en ålder af mer än 81 år.
Många yttre utmärkelser tillföllo den högt
ansedde indus triidkaren.
Sålunda bIef han,
efter att redan 1865 ha mottagit Järnko ntorets
st9ra guldmedalj, vid konung Oscars jubileum
1897 kommendör med stora korset af Vasaorden och hade just nyligen kall ats att d. 31
maj promoveras till filosofie hedersdoktor vid
Upsala universitet. Den allmänt afhållne gamle
hedersmannen sö rjes närmast af tre söner, den
ene nuvarande chefen för Sandvikens bruk, den
andre chefen för Göranssons mekaniska värk stad härstädes och den tredje kamrerare härstädes, samt af tv å döttrar, den ena gift med
horapotekaren Sebardt och den andra med ingeniör 1Vlagnu sson på Sandviken.

BIDRAG TILL EN FRÖDlNGS=
KARAKTÄRISTIK.
Af Lennart Hennings .

(Forts. o. s I. fr. n:r 19.)

F

har inte gått till problemets möjliga
lösning, stridens upphörande på grund af
människokärlekens genomträngande, han har
stannat vid att erkänna det tvingande ödets makt,
men ser ändå ljusningen i hatets upphörande och
e rkännandet af fiendens mänsk liga egenskaper.
Den genom nästan allt hvad Fröding sk rifvit
skönjbara, optimistiska tron på såväl människoslägtets som den enskilda individens lyckomöj ligheter och goda inre kärna den kommer igen
äfven här. H an se r i okunnigheten om andras
lif och villkor roten till hatet människor emellan, och i denna okunnighet ligger också möjligheten för hatet att kunna räcka. I en annan
formning återkommer denna tanke annorstädes
hos skalden. I den i senare upplagor af "Guitarr och dragharmonika" upptagna "En fattig
munk från Skara" säger han uttryckligen:
RÖOING

"den
som
Den
som

gode han är väl ej så god
själf han tror i sitt öfvermod.
onde han är ej så ond ändå,
sjäJf han tror när kvalen slå."

Där är gräns striden endast skenbart öfvergången i kampen mellan ond och god. Grän-
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Couis

Ro~d'~r~r
<tarte :fJ3lanef)e, '
a;railb \Din See,

"Te l. 4390.

55 Nybrogatan 55

S

\'V

Återförsiiljare·.rhålIa rabatt.

Tel. :4390.

' Ob5~ ! Endast handtvätt. Tvättplatser ut'h yras. -

s.

efter-

Högste d t & 0°

REIMS.
~

**

ARTUR LEF.FLER, Regeringsgatan G.

lBJ.tra IDr\1.

].

kraf, inel. kostnaden, ' för 10 kr.

1900.

32 Regeringsgatan, Stockholm.

•

"Banyuls=Crill~s,(FERPIGNAN)

•

Ett aptitgifvande, magstärkande vin, afsedt för convalescenter och
svaga personer i allmänhet. Rekommenderadt af m~nga hrr Läkare.

mart~1I

Specia/itet: Bo""CltUX- & Bo,u'gognc- "VincI' .

::: ::.:

***
VO

brutit väg för den Sven·
H ultmans Cacao hSkaar Cacaofabrikationen.

Cognac

VSO
VSOP
VVSOP

Dess absoluta renhet garanteras, men förbrukare däraf upp manas enträget att vid köp noga tillse att de verkligen erhålla
Hultmans ,Cacao och icke billigare, uppblandade och förfalskade
cacaosorter af svensk eller utländsk ti ll verkning, hvilka ofta utgifvas för .Hultmans Cacao.

Hultmans fabrikers filial, Riddareg. 10.

Bergqvist & Nilsson

SlutförSäljning . . .
af Velocipeder.
fl.

"SVECIA"

rekommendera sina tillverknin g ar af

Flyglar &Pia"~::~n.
nisbclönadf! i säväl In· so n utlandet.
Senast Silfverrnedall Stockholm'
1891 för mycket goda Flyglar
och · Pianinon.

Med anledning af Cycleaffärens upphörande försäljes under
April och Maj ett parti nya, utmärkt goda Amerikanska V~locipeder,.
i är inkomna, till betydligt nedsatta priser, unde.r importvärde.

Ge0rg

fIi/försäkra i

()(y:ksjåJljörsäkra i

"GOTHIA"
. Regeringsga tan 3.

6 Oxtorget, Stockho lm.

AII:'1. tel. i 4 7 S.

;)3astman.

Rikstelefon 29 00.

STOCKHOL M.

1898: j\ktieegames ufdelrting:

SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET

12 Kungsträdgårdsgatan 12.

kr, 30,000, - .

De

Stockhoim <S> Malmö <S> Göteborg.
Guldmedalj i Göteborg 1891. . -

liftörsäkrades vinst:

kr. 386,213, 5B.

PrisbeJönlng i Chicago 1893.

Ny försäkringssumma

under år 1899:

Asfalt~.

Cement-,

J·O
Vattenkuranstal t
.

ÅTIRGER NATURTROGET VIOLBLOMMANS DOfT.

.i

"Guldkroken"

vid

D:r Arvid Afzelius.

00-

G('11(1fJ1USM1 I Jyt>rife /Or ,Pat;!uml'r!t>?7IfJrOIn
CmJljjosfräm,}(orrlanr!!J!tP9.a5IN!rnolm. "

Stockholm.

Paradiset

D:r Ni,s Wennström,
Stockholm .

~

El."
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Hos alla bokhandlare:

E. B"kow. HOf,. ' , 50.
1,80, kl otband 2,50.

Stilla stunder före den Heliga nattvarden
,f.R. W.ng". Hor,.
.
' 1,50, hollfr. band 2,50
Villkoren förI ett lyckligt
äktenskap
,f B. c: Rodh • . H'''- ",0;" .
.
.
' Jlnt ka11 .. l kr., kloI b .. _, _5.
Äktenskapet', en
/Jok j ör trolofv.~ de, ä~ta makar och föräld~a;, :l.f d:r Martin
Luther _m. fl . H 3fl. 1,2.::>, kart. 1,50, klolb. _, _5.

N:ig ro ,be:raklelse r till IröSt för dem som li d ~.
klot b. _,2.::>.

Solstrålar från himmelen

för mörka s jukrum .
fint band 2,50.

STOCKHOLM.
ELEKTRISKA MOTORER.
ELEKTRISKA BÅGLAMPOR, system Jandus.
130,000 Jandusbaglo.mpor i bruk.
ELEKTRISKA STRÅLKASTARE. Speciellt för ångfartyg.
ELEKTRISKA INSTRUMENT OCH APPARATER.
GLÖDLAMPOR. GLASBRUK.
Illustrerade broschyrer, intyg o. prisuppgifter tillhandahållas
på begäran.
Tf!legra(adrcss: LAVAL, Stockholm

från Sicilien, den så mycket
efterfrågade, finnes ständigt
i lager hos

INNEHÅLL:

I

Th. , Björklunds Söner,
. 20 Regeringsgatan ,20.

Häfl. l kr. ,

HMt. t,50, kar!. 1,15 ,

Fosterlandsstiftelsens Förlagsexpedition, Stockholm.

I
I

STOCKHOLM

1900,

STOCKHOLMS HANDELSBANK

(f· d. aktiebolaget de .l:avals Glödlampfabrik Svea)

Ett. kristligt familjelif, af G. Everard. Häfl. 60 öre, kart. 85 öre, klo lb. 150.
Inflytandets makt. HOf.. 50 0". k' n. 75 M • .
Dag för dag• rard
R.i d med .. afs eende på hva r.dagslifvels fö rh :i llanden af G. Eve ..
. Hafl. 1 kL , kl otb. 2 kr.
Under korset.

AKTIEBOLAGET

8 Arsenalsgatan 8.

MARSALA
n Minnesord till mina nattvardsbarn, 'k~"?
n
. ,,·

Förvaringsfack

De cS:avals -Elektriska )\ktiebolag

NILS BURMAN.

Engroslager i Stockholm hos

3_1 S
_to_ra_ N_yg_at_an_ 3_1.

Uthyras af

I.

(G. 96365.)

~-""

Särskild! ftamhålleso
~
'fÅ
Fyrtornets Fiskbullar.
6..''''
f,J/~
Fyrtornets Hummerpastej.
t\.,...
V/~
Fyrtornets rökta sardiner i olja.
,'J
~
~.J~ Fyrtornets köttkonserver.
~,
~ Fyrtornets Konserv. Legymer &
("
~
Grönsaker.
,
:~ . ~
Fyrtornets jKbon.sderv. Fågel & Vile ra .
Säljas hos Herrar Speceri-, Victualie- & Delikatesshandlande.

ROMAN.

Pris 3 kr.
Ur pressens omdömen:
Den första iakttagelsen man gör
efter att ha läst ett hundratal sidor
i denna bok är att den \'erkligen är
skrifven med ovanligt underhållande
friskhet och oförskräckthet. - Vida·
re ' bör antecknas att förf. ofra vi·
sar s ig som en kraftig naturskildrare: när han talar om cYklonen och
skeppsbrottet eller om en vulkanisk
erupti on på ön, åstadkommer han
s idor" hvilka i bjärt och kraftig färg.
verkan lämna föga öfrigt an önska.
Man kan s ålunda med allt skäl säga att hans bok vi sserligen är lof·
vande, men icke bara lofvande, d en
är eii' blandning äfventyrsrom an och
psykologi , som erbjud er mycket af
intresse och som framför allt al·
drig /Jlir trdkig.
D. N.
. . . boken förtjänar att läsas .
Den är ett djiirft grepp och af myc·
ken originalitet.
Boras T.
Gustaf Jansons nya bok är en
ro bin"onad med rous s eaui s ti sk:l ten'
de ns'er, e n äfvenlyrsbok med mo·
ral. Den har en fab el, som viss er'
lig e~ icke är ny, men ganska s pän·
nande och, åtminstone d elvi s , myc·
ke t väl bcrättad.
- - - skildringen af un de rgii n.
ge n s faso r är gjord med en s tark
och lefv a nde_fanta s i, en förm ap a n
samm:l.nhåll :l., kon centrera och åskåd ·
l iggöra, s om tyda på e n vcrkli g be·
rättartalang. Man f:ir af d es s a s idor
ett ve rkli ghets intryck af lika öfver·
tygande so m gripand e art, intrycke t
af an d et är ett ögonv ittne som berättar hvad han sett och erfari t, enkelt och okonstlad r, men med det uPP'
lefdas o förfa ls kad e patos i s ina ord.
(T. H. i Sv. Dgbl.)
G. & E. Garnano!s fdrlags-A( Ii ~bJlaDJ
Stockh olm .
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Rumbeställningar, prospekt och upplysningar genom Kamrer

Köp alltid
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Vettern.
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S T OCK H O L M

Naturskönt läge. Alla brukliga badformer;
gyttjemassage-bad, tallbarrs bad, nauheimerbad. Dietkurer. Villabostäder. Billiga lefnadskostnader. Musik 20 juni-20 Augusti .
Intendent och badläkare:
För sjukgymnastik och massage:

handlande il. kr.2,25,3.-och4,50 per flas'ka.

(Etablerade xS-46)

'Oilihandlande

I juni - l Sept.

Försäljes af alla'v älsorter ade parfym-
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Gustaf Janson

\).\\y>fiNS TEDT ~ {}.

"Gipsdiel~n till bra .... dfri.a och lätta vägg;~r och bjelklag.
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I bokhand eln utkommen:

Kronor 14,002,400 Kronor
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Marmor- och Gipsarbeten.

G USTAF LINDSTRÖMS BOKTRYCKERI.

Illustrationer:
Fredrik Göran sson.
Vy af Sandvikens jär nve rk.
Fredrik Göransso n vid Sill s krifb ord .
Fru Johann e Dybwod som Kirs tine i Hol·
ger Drachm anns s kådes pel ~ D a n se n på
Koldinghus".
Fr:in konungaparets vis telse i .England ;
konungen och dronningen återvända fd .n
ett besök hos drottni ng Victori a i Wind sor.
Dokum ents · och prydnad ss kåp, utfört il A.
B. Max Sachs' verkSläder eftcr r irninga r
af arkitekt Ferdinand Boba g.
Text:
Fredrik Göransson.
Bidrag lill en Frödings-braktäris ti k. Af
Lennart Hennings (fo r ts. o. slu t).
Johann e Dvbwad. Af Daniel Fallström .
Dagdrifvaretankar. Kåseri af Dick Tllrpin .
Efler to lf år. Berättelse af Maarten JUa artens (forts.)
Till bilderna.
Nya böcker.

