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Ty redan under den

ligger uti efterhärm-

General Lamoricière, 

smittande, lika säkert 
ock händelsen med det

mer utmärkt och belönt. 1 November 1830 
utnämnd till kapten, blef han 1833 befordrad 
till major, 1835 till öfverst-löjtriant, 1837 till 
öfverste, 1839 till fältmarskalk, 1840 till ge
nerallöjtnant och 1845 till general och pro
visorisk guvernör af Algier. Hvardera af 
dessa befordringar hade Lamoricière tillvunnit 
sig på slagfältet och förtjent dem genom stän-

General Lamoricière,
Franska Republikens gesant vid ryska hofvet.

Ett af de namn, som Fransmännens krig i 
Afrika gjort ytterst populärt i Frankrike och 
aktad i utlandet, är den tappra krigarens, 
hvars väl träffade porträtt vi här återgifva, 
General Lamoricières, som i Augusti månad 
afgick som franska republikens 
gesant och befullmäktigade mi
nister till kejsarens af Ryssland 
hof.

Född i Nantes 1806, ingick 
Christophe Louis Leon de La
moricière i sitt adertonde år i 
den polyteckniska skolan i Pa
ris och den l:ste Oktober 1826 
såsom offiserskadett i Artilleri- 
skolan i Metz. Utnämnd till 
underlöjtnant 1829 och befor
drad till löjtnant 1830, blef den 
13 Februari samma år beslämd 
för expeditionen till Algier, 
hvaresl hans uppförande" var ly
sande, och der det under lop
pet al 18 krigsår öppnades för 
honom en fortfarande bana af 
beröm.
första fäktningen framför Al
giers portar utmärkte han sig 
på det berömligaste, och stän
digt nämndes hans namn med 
berömmande uppmärksamhet, när 
talet föll på de glänsande va
penbragderna under de franska 
krigsoperationerna 1830—1848, 
han spelade en lysande röl än- 
nu vid slutet af dramans utveck- 
hug genom Abd-el-Kadcrs un
derkastande.

Men sällan blef väl någon of
fner för trogen uppfyld tjenst 

Fängelse-Reformen, 
in.

Eika säkert del är, att det 
onda är 
är detta 
goda.

Detta 
nings-driftens hemlighetsfulla 
process, som redan i kroppsligt 
afseende gifver sig tillkänna i 
gäspningen och dess smittsam
het, men som i själens lif spe
lar en mäktig röl, och der den 
bekanta satsen finner sin rik
tighet :

digt nya hjaltedater. Slutligen kröntes hans 
krigiska bana i Afrika med triumf idel Abd- 
el-Kader, efter en lång kamp, lemnade sig åt 
honom.

Generalens ärofulla röl den 24 Febr. 1848, 
hans sednare, om de ädlaste känslor af fä- 
derneslandskärlck vittnande uppförande, den 
hedervärda andel, han tog i Juni-upprorets 

undertryckande, hans handlin
gar såsom minister, äfven som 
hans uttalade politiska meningar 
såsom deputerad äro ännu i 
hvars och ens minne.

Den 13 Juli 1849 utnämnd till 
utomordentlig gesant och be- 
fullmägtig^d minister vid kej
sarens af Ryssland hof, atteste 
han till sin bestämmelseort, och 
vi betvifla icke, att han äf
ven i denna sin nya ställning 
såsom diplomat kommer att be
vara samma själsadel och ener
gi, som han såsom krigare har 
lagt i dagen.

Scneral ïamorictère. (3îfl<b Horace Srrntt.)
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Kärlek väcker kärlek, förtroende förtroende 
tillbaka.

Allt detta förmår ensamhetshäkte aldrig att 
åstadkomma. Om det ändock icke kan mot
sägas, att det i månget afseende förmår be
vara från det ondes smitta, så hindrar det 
dock i andra afseenden att utbreda det goda.

Men när nu hvarken det gemensamma ar
betet med ålagd tystnad, eller förbrytarens 
totala afsöndring i enskild cell förmår lofva 
ett bättre fängelse-systems fordringar, hvar 
och huru är då den rätta medelvägen att 
finna ?

Det skall blifva den Tyska anden förbehål
let att finna denna medelväg, ja den är till 
en del redan funnen och i användande.

Grundvillkoren äro :
1) Delning af den stora massan af förbry

tare uti mindre sällskaper af 6—10 personer, 
hvilka liksom för sig sjelfva lefva afsöndra- 
de, d. ä. arbeta, äta, erhålla undervisning.

Verkningarne af dessa massornas delning 
har hittills för litet blifvit erkända. Endast 
derigenom förmår man skänka individen till
räcklig uppmärksamhet, utan att nedtrycka 
hans individualitets utveckling, hvars till en viss 
grad fria rörelse är bunden bland sina likar.

Det faller sig ock naturligare och kan äf- 
ven obemärkt af individen sjelf bättre obser
veras. Bland ett mindre antal af sammanlef- 
vande finner den minsta början till en bättre 
anda, som gifver sig tillkänna hos den ena el
ler andra, mer genklang och bifall, under det 
för utgreningen af ett dåligt sinnelag lätt kan 
sättas en gräns, genom enskilda fångars för
sättande, antingen i ensam cell eller blott i 
ett annat rum, hvilket till och med, på grund 
af individualiteten, oftare är af nöden.

2) Förbrytarens afsöndring under natten i 
ensamma sof-celler.

Afväxlingen af ensamhet och saralif är för 
den menskliga anden och sinnet ett lifselement. 
Endast i ensamheten förmår menniskan att fat
ta sig sjelf. Alla de, för hvilka det varit af 
vigt att vinna samvetsfred, hafva sökt ensam
heten, isynnerhet sådana, som haft att kämpa 
mot hat och bitterhet. Bön och ensamhet ta
gas ofta för synonyma. En regelmässig af- 
växling mellan ensamhet och sammanlefnad 
borde ock derföre åläggas de förbrytare, på 
hvilkas inre förädling man bemödar sig alt 
arbeta.

3) Gemensamt arbete utan ålagd tystnad.
Att vid en sådan sammanlefnad talet till 

en viss grad bör vara inskränkt inom en an
tagen husordning, för8tås af sig sjdft och är 
genom ofvanstående bestämning icke uteslu
tet. Vid bestämmande af arbetet för den en
skilde förbrytaren hafver såväl bällringsafsig- 
ten som ock omsorgen för förbrytarens vida
re framkomst, ledande grundsatser att rätta 
sig efter. Men i alla iall är det nödvändigt 
.att gifva honom ett fullständigt och ansträn-

Ilinstreradt Söndags-Magasin.

gande arbete, på det att han må kunna an
vända alla sina krafter, äfvensom att låta ho
nom känna arbetets värde, hvilket således ock
så är i stånd att gifva honom ett tydligt be
grepp om värdet af en sak, hvarigenom akt
ningen för andras egendom får ett kraftigt 
stöd. Beviljas nu derjemte en arbetsförtjenst,
— men som icke bör bestämmas efter arbe
tets mängd, utan efter arbetarens flit —, så 
skall intresset för arbetet i och för sig af sig 
sjelft undantränga hvarje onyttigt och stö
rande prat.

Ett slående bevis för sanningen af denna 
sats anförer Burchardt, f. d. direktör för straff
anstalten i Staugardt — numera föreståndare 
för straffanstalten i Sonnenburg — i sin års
berättelse för 1828: ”Intet förbud binder de
ras tungor och dock skall man på salarne — 
der ofta 60 fångar äro samlade — aldrig 
höra ett ljudligt ord, uppsyningsmannen må nu 
vara tillstädes eller icke. — Den trägenhet, 
med hvilken hvar och en drifver sitt hjul till 
det gemensamma målet, är för stor för att en 
obetydlighet skulle låta sig höra, och i denna 
ansträngande verksamhet uthärda dessa men- 
niskor villigt från första till sista solstrålan.”

Också här verkar gemensamheten i arbete 
mjcket på arbetslusten, som utvecklar sig i 
täflan.

Hafva vi med dessa mera yttre vilkor lik
som gjort marken fruktbar, så kan först

4) fråga blifva om anden, som har att 
genomtränga hela anstalten.

Fängelseföreståndarens hufvudsakligaste be
mödande bör framför allt gå ut på att vinna 
förbrytarnes förtroende. Men dertill utfor
dras nödvändigt

a) att han har en verklig kärlek för och 
medlidande med brottslingarne, och detta kan 
åter endast hafva sitt ursprung från en djup 
insigt i den menskliga viljans naturliga be
skaffenhet, som förefinnes till en viss grad sig 
lik hos alla menniskor.

Föreståndaren ■— i egenskap af uppfostrare
— bör veta, att menniskan icke är född fri,
men att hon endast är född till frihet och alt 
denna emancipationsprocess är så svår att ge
nomgå, att det endast lyckas för få — här 
på jorden — att endast i någon mohn hinna 
målet ; ty det förekommer här vid lag trenne 
frågor, naturanlagen, andliga bemödanden, __
menniskans vilja — och yttre förhållanden. 
Endast der, hvarest alla tre förena sig i ett 
mål, bör det utomordentliga väntas, så väl i 
det goda som onda. Lastens natur är ingen
ting specifikt, men beslår blott uli ett för 
starkt framträdande uli en själfull verksamhet, 
som lika väl förorsakar sjukdomen — själs— 
störingen — som förbrytelsen. Således beslår 
ockreriet i det urartade goda anlaget för det 
naturliga förvärfssiniiet, girigheten i det ur
artade anlaget till sparsamhet. ”Om en med
född håg genom någon Jijernans oregelmässi-

__ (III årgången 

ga utbildning, skulle för framtiden underkufva 
hela det andliga lifvet, så är det -— hos yng
lingen — ändamålsenligt, att utrota ett sådant 
frö och åtminstone inskränka dess utveckling. 
Denna moraliska gymnastik med hjernan bo
står ej i annat, än densammas retelse och öf- 
ning från en motsatt sida af de fel man har 
att bekämpa. Man erinra sig den lection, som 
den gamla kardinalen Rechelieu meddelade sin 
systerson Fronsac. Denne visade honom med 
stolthet frukten af sina besparingar. ”Hör 
hit,” ropar Rechelieu till en bonde, ”detta skän
ker Herr v. Fronsac dig.” Och dermed lät 
han den med guld fyllda börsen falla i den 
fattige mannens sköte. En sådan erinran hjel- 
per mer än alla föreskrifter och läror.

Man måste emellertid icke tro, att af det 
ur detta åskådningssätt framstående milda be
dömande af förbrytaren, nödvändig skall föl
ja ett tadelvärdt mildt behandlingssätt. Om 
man förut i förbrytaren förbisåg menniskan, 
så vore det nu lika så orätt, att i menniskan 
förbise förbrytaren. En kärlek, som vill för
bättra, saknar aldrig det djupaste allvar, från 
hvilket den utgår. Mycket vackert säger D:r 
Scheve : ”Lekande blifver ingen förd till dyg
den. Den sjuke behöfver ofta bäska läkemo- 
del. Men under det förbrytaren, vanligen i 
den smärta, som straffet beredde honom, hit
tills icke såg något annat än den starkares 
makt, i det han med tandagnisslan bugade sig 
för densamma, vill den sjuke genom°förbät- 

tringssystemet förr ellor sednare ingå i läka
rens plan och således göra den sanna för
bättringen möjlig.” Har föreståndaren stält 
sig på denna sanna ståndpunkt, så skall det 
för honom blifva lätt att vinna förbrytarnes 
förtroende, om han vinlägger sig derom

b) att han lär att känna deras individua
litet.

”— — Denn auf Individualitet
Ganz allein die Schöpfung steht.”

När domaren är nödsakad, att fälla samma 
dom öfver särskilta karakterer, hos hvilka 
graden af inre brottslighet kan vara ganska 
skiljaktig, så är detta något holt annat under 
fullbordandet af det ådömda frihetsstraffet, der 
förbältringssj ftet intager första rummet. Hvar
je enskilt person röner en särskild behand
ling, afpassad efter hans individuella tillstånd. 
Hvarest det finnes olika hjerte- och sinnelag, 
der behöfs ock olika behandlingssätt. Här 
gäller det, att utspionera hvarjo enskild per
sons egendomlighet och derefter inrätta be
handlingssättet. Der hvarest detta individu
ella behandlingssätt utgår från en sann för
barmande kärlek för den olycklige, der skall 
det icke förbittra, på grund deraf alt dess 
basis är rältvisa. Visserligen beror åter allt 
detta på föreståndarens personlighet, utan hvil
ken ändamålet med förbättring i straffanstal
terna aldrig skall ernås.

c) Al individualiseringchs princip framgår



N:o 17) Illustreradt Söndags-Magasin. 131

wkså straxt grupperings principen d. v. s. 
blandningen af fångarne i mindre grupper ef
ter individuella åsigter, enligt hvilka enskilda, 
i och för sig icke elaka personligheter af fån
garno alls icke kunna passa tillsamman, under 
det att de i en annan blandning af personli
ga elementer ganska godt kunna passa, och 
till och med befordra den goda anden i ett 
annat rum.

d) Ännu mera skall slutligen förestånda
ren vinna förbrytarnes förtroende, om han ic
ke allenast behandlar detta som enskildt än
damål, utan äfven begagnar det som ett me
del till de öfrigas förbättring.

I hvarje enskild grupp bör man derföre 
trakta derefter, att en högaktad andlig me
delpunkt bildar sig, hvarest till och med den 
enskildes minsta kraft icke blifver utan afse- 
ende. Ilvar och en skall gifva sitt bidrag 
till det helas ändamål.

Samma grundsats, efter hvilken förbryta
ren uteslutes från det borgerliga samhället, är 
också gällande i straffanstalten. Det sedligt 
dåliga skall finna sig tillbakastött och känna 
sig illa till mods i förening med de bättre, så 
att det icke har något annat val, än att an
tingen aflägsna sig eller att inskränka sig till 
ensamheten,

Att detta är möjligt, bevisar ett exempel 
af fängelset i Düsseldorf^ hvarest tillfölje af 
den mernämnde huspredikanten Schmidts väl
signelserika verksamhet den goda andan blef 
på ett af rummen så mäglig, att fångarne sins 
emellan författade en stugordning, enligt hvil
ken spel, schackring, svordom, träta o. s. v. 
blef belagd med straff. För hvarje nykom
ling blef stugordningen uppläst och förpliktel
se ålagd att hälla den. Snart ansågs det,så
som en belöning att blifva insatt i detta rum, 
och den goda andan blef här så kraftig, att 
husets förvaltare skickade de tredska, som ic
ke kunde omvändas på andra rum, till detta, 
all den stund deras händer här blefvo bund
na. Men man får härvid ej förbise, att allt 
detta åstadkoms genom prostens personliga in
flytande.

5) Men slutstenen till det hela bildar här, 
så som öfvcrallt, förbrytarnes religiösa be
handling. Denna får man söka att enligt mång
faldig erfarenhet göra så otvungen som möj
ligt och i samtalsformen lämpa sig efter de Cll_ 
skilda omständigheterna och individualiteten.

(Slut härnäst.)

iehemed Ali.
(Forts, o. sl. fr. föreg. N:r).

lian stod alltid rak och brukade, — nå
gonting ovanligt hos Turkarno , — gå af och 
an på golfvet i sina rum. Ilan var enkel i 
dfägt och renlig till sin person. Hanvarhäf- 
**&> upprigtig och öppen samt kunde icke lätt 
dölja sin vrede. Han älskade med ömhet si

na barn och lefde i skötet af sin familj fritt 
och otvunget. Han spelade gerna biljard, 
schack, bräde och kort. Under sina sednare 
år blef han mild och mensklig samt förlät i 
allmänhet de svåraste fel. Mehemed Ali ville 
gerna eftcrlemna ett ryktbart namn och fästo 
mycken uppmärksamhet icke allenast vid det, 
som man tänkte om honom under hans lifstid, 
utan äfven vid efterverldens omdöme. De Eu
ropeiska tidningarno öfversattes reguliert för 
honom, och han var mycket känslig för alla 
angrepp mot sin person. Ilan var alltid verk
sam, sof föga och var uppe föro solen. Han 
mottog dagligen sina ministrars berättelser, 
dikterade svaren ooh öfvertygade sig ofta per
sonligen om de förbättringar och förändringar, 
som vidtogos. Vid 45 års ålder lärdo han sig 
läsa. Helst studerade han historien, isynner
het Napoleons och Alexander den Stores.

Han talade endast Turkiska, förstod Ara
biska, men talade det ogerna. Han var ingen 
sträng Muhammedan och frågade aldrig efter 
Ramadar-fastan. Han tolererade alla religioner 
och förtjenar derföre så mycket mer beröm, 
som Turkarne i allmänhet äro bigotta. Han 
var den första Muhammedanska furste, som gaf 
de christna verkligt beskydd, upphöjde dem 
till de högsta värdigheter och bland dem val
de förtrogna vänner. Han var lika fri från 
vidskepelse som han var tolerant och böjde 
sig icke under sina trosförvandtors fördomar.

Med sina hustrur och slafvinnor hado Me
hemed Ali 16 barn, af hvilka fem, tre söner 
och två döttrar nu lefva, nämligen Seid Pa
scha, amiral öfver Egyptiska flottan, född 1818; 
Halim Bey, född 1826 ; Mehemed Ali Bey, 
född 1823; Nazleh Kanum, född 1797, enka 
efter Defterdar Muhammed Bey; Zeinab Ka
num, född 1824 och gift 1845 mod Kiamil 
Pascha. Halim Bey har vistats i Paris och 
der blifvit uppfostrad.

Mehemed Alis andra son, näst Ibrahim 
Pascha, var Toussun Pascha, född i Cavalla, 
som eflerlemnade endast en son, Abbas Pa
scha, nuvarande vicekonungen. Dennes far dog 
af pesten i lägret vid Damanhour 1816.

Mehemed hade älven i Cavalla med sam
ma hustru en tredje son, Ismael I ascha, som 
dog under kriget i Snenaar. En annan son af 
Mehemed Ali, Hussein Bey, ledd 1825, dog 
1847 i Paris, dit han blifvit skickad for a't 
uppfostras. Mehemed Alis 12 bröder och 2 
systrar äro alla döda. (Alt. I ost.)

Sachsiska Schweiz.
(Forts, o. sl. fr- föreg. N:r).

Djupare ligger Rosenbett, Mönchsloch, el
ler Vakttornet, ruinerna af den gamla rölvar- 
riddarborgen Rathen. Härifrån ser man den 
stora Gåsen, Kamelen, Lammet, Honigslein och 
Feldslein, den lilla Gåsen och Munksfenen, So- 
dalcn, Getryggen och Buttcrmilchslöcher, be

synnerliga namn, men som oförgätligt inspreg- 
la sig i minnet, när man engång sett föremå
len. 4 id foten af Bastei vid Elbostranden 
ligger Rathens tullhus, hvilket äfven tjenar 
till värdshus och anlöpningsplats för ångbå- 
tarne, hvarmed vi ock kunne hafva återvändt 
till Dresden, om vi icke föredragit att ytter
ligare besöka Ottowalder- och Liebethaler- 
grund med Lochqvarnen, hvarest Weiseritz 
bildar vackra kaskadeller. I Ottowalderdålen 
bildar Teufelsgrund, Teufelsküche och Zschir- 
re, en efter den deri nedstörtande bäck upp
kallad bergsklyfta, en mycket romantisk an
blick, under det Lohmener slott, till hvilket 
man uppstiger på 96 steg, skänker en högst 
piloresk utsigt.

Den,. som icke har mer än två dagar till 
besök i sachsiska Schweiz, ville vi råda, i- 
synnerhet om han är i damesällskap, att resa 
på ångbåt till Hcrniskretschen, bestiga Pre- 
bischthor, gå öfver det lilla och stora Vinter
berget till Kuhstall och från Lichtenhainer— 
vattenfallet, hvarest vagnar finnes att tillgå 
om afton, till Schandau och blifva der natten 
öfver. Följande dagen besöker man Brand, 
Hohenstein, Hockstein, Amselfallet, Bastei, Ot
towalder- och Liebelhaler-grund — och man 
har sett de vackraste punkter, som i sin mång
fald företräda hela sachsiska Schweiz. Kan 
man deremot oflra en längre tid på denna 
hänförande nejd, så gör man bäst uti att ta
ga utgångspunkten från Schandau, besöka 
Zahngrund, ”hohe Liebe” med härlig utsigt, 
Schrammwände, Gutbierwände, den sublimaste 
fjällbyggnad i sachsiska Schweiz, med en af 
de dristigaste fjälltrappor. Klipporna vid Jor
dan- eller Korenzloche äro mycket sköna. Vid 
ett vattenfall kommer man Öfver ”Höllen” 
till 1<alkendalen. I närheten af Falkenstein 
besöker man ”ostrauer Scheibe,” som är der- 
igenom märkvärdig, att man icke någonstädes 
här kan so ned i något djup, utan öfverallt 
endast do uti en krans sig förbindande top
parno af de omliggande bergen.

En annan dags' vandring gör man i rigt- 
ningen af Zschand eller i nejden af Kalten
berg och Kamnitz. Kaltenberg erbjuder en 
i hög grad tillfredsställande utsigt emedan 
det härvarande panoramat omfatter Erzbergel, 
Sachsiska Schweiz, Iser- och Riesenkamm,’ 
afvensom Milleschauer- och Teplitzer berget,1

På Elbes venstra strand har man de märk
värdiga punkterna Zschirnstein , Zirkelstein, 
hvilken genom en hålväg är mycket svår att 
bestiga, Papststein, Pläffenstein, Langhenners- 
dorls vattenfall, det vackraste i Sachsiska 
Schweiz, änskönt det endast återgifver i mi
niatyr det schlesiska Kochelfallet, Rauenste- 
narne, med en vacker utsigt öfver Elbe till 
Wehlen —■ så skulle vi kunna fortsätta att 
nämna ännu hundra punkter, hvilka alla löna 
mödan alt besöka, om man har tid dertill. 
Men del minsta antalet al dessa punkter äro 
besökta och naturen måste erbjuda ersättning 
för allt annat.

Vi hafva på detta sätt genomvandrat hela
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Amselfallet. Lochqvarneu i Liebethaler dalen.
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blinken finner man i så präktiga exemplar, att 
man icke nog kan förvånas öfver, hvarföre 
man icke finner denna palmlika buskväxt i vå
ra moderna trädgårdar.

Innevånarne äro, äfven i de böhmiska de- 
larne, af Tyskt ursprnng, derföre finner man 
färre slaviska än tyska namn och öfverallt 
vänliga ansigten, förekommande menniskor och 

renliga hemvist. Vi kunna derföre med godt 
samvete tillropa alla, som hafva ett par dagar 
att afse på en vederqnickelse-resa : Upp till 
det Sachsiska Schweiz hvar och en, som un
der den kortaste tidrymd vill köpa den störst
möjliga förnöjelse.

Sachsiska Schweiz, som innehåller omkring 
13*4 qudratmil, hvaraf T/2 kommer på Sach
sen och 6 på Böhmen. Bergen bestå för det 
mesta af sandsten, som dels brytes till quader- 
och dels till bygnadssten. under namn af pir- 
naisk sten, dels till qnarnstenar och till och 
med till bildhuggarearbeten ; do bestå äfven 
af Basalt, sasom i Böhmen, och öfvergå på 
många ställen till porfyrskiffer.

Bergen äro vanligen betäckta med gran, 
furu, tall, björk och bok, till cch med i de ofrukt
baraste nejder idkas spanmåls- och fruktodling, 
och på intet ställe fattas blåbär, lingon och andra 
skogsbär. För botanikern äro företrädesvis 
de mångfaldiga måssarne af vigt, och orm

Marhrteile. Rathen.
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iy och vigtig uppfinning.
I det jag härmed går att för allmänheten 

offentliggöra en uppfinning, som för nulid och 
framtid torde hafva de mest ingripande resul
tater, får jag anhålla om denna allmänhets, 
hela verldens, odelade uppmärksamhet.

Lika säkert som det är hvar och en Lit
hograf bekant, att Sennefelder är uppfinnaren 
af Lithografien, lika osäkert är det, om en af 
tusende af dem, som begagna sig af denna o- 
värderliga uppfinning, känner denna stora man
nens namn. Så veten då, att denna Sennefel- 
der, en obetydlig och fattig student, hade u- 
tan att hafva råd att fullända sina studier, 
först försökt sin lycka vid theatern och sedan 
uppträdt som dramatisk författare, hvaruti han 
dock icke tycks hafva rönt mycken framgång, 
alldenstund att han, just derföre att han icke 
kunde finna någon förläggare till sina opera, 
blef liksom tvingad att blifva lithografiens upp
finnare. Han ville nämligen sjelf i kopparplåt 
gravera sina skrifter och i vanlig kopparpress 
sjelf trycka dem. Att ett sådant projekt snart 
nog måste stranda mot de många hinder, som 
lade sig i vägen för en ovan gravör och on 
fattig yngling, är inlysande. Född vid sjelf- 
va brotten af de stenar, som sodan fått sitt 
namn efter konsten, hvartill de tjona, hade han, 
för att finna ett surrogat för de dyra koppar
plåtarna, gjort flerfaldiga försök att använda 
dessa, af naturen i skifvor danade, stenar. 
Dock tycktes länge hans bemödanden blifva u- 
tan resultat, tills dess tillfälligheten lät honom 
med en enda blick skåda in uti en upptäckt, 
som skulle blifva af en så stor vigt för hela 
verlden : han hade funnit ett medel att brin
ga en outplånlig massa på stenen, hvilkcn 
kunde mångdubblad återgifvas- Det faller nä
stan i det fabelaktiga, då man erfar, på hvil- 
ket sätt hemligheten blef afslöjad.

Som Sennefelder begagnade stenen såsom 
en kopparplåt och gcnoi» älsning frambragte 
den till aftryck ägnade skrift, så begagnade 
han sig ock för stenen af de medel, som an
vändas af kopparstickaren till beredandet af 
plåtarne. En nypolerad sten låg just färdig 
att prepareras, då hans tvätterska kom för att 
mottaga hans smutsiga linne. För ögonblicket 
utan skrifmaterialer vid handen till uppteck
nande af det till tvätt levrerade, tog han det 
först tillgängliga, och noterade således med 
en bit fet tusch persedlarne pä don oprepa
rerade stenen, för att sedan skrifva det af på 
papper. Dock, då nu den feta skriften en gång 
stod på stenen ville han försöka om den mot
stod ätsningen, det lyckades, och den stora 
hemligheten var funnen.

lllustreradt Söndags-Magasin.

Men härmed hade icke Sennofeldor egent
ligen funnit betydlig lättnad. Den omvända 
skrifningen på sten erfordrade stor öfning, och 
medhjelpare var svårt att få, alldenstund rae- 
thoden var så betydligt skiljaktig från den 
vanliga i plåt ; och hans tid dessutom upptogs 
med att närmare studera den gjorda upptäck
tens användbarhet Han började dåredan, för 
50 år sedan, att göra försök med att öfver- 
föra redan tryckta saker på sten, för att se
dan af dessa taga aftryck. Öfverföringen lyc
kades efter många omständigheter för en del, 
men några tillfrddsställande aflryck fick han 
aldrig. Sedan dess har denna uppgifts lös
ning varit ett oaflåtligt sträfvande för nära 
nog alla stentryckare, men till dato utan 
verkligt resultat för någon utan för mig. 
Redan för 20 år sedan såg jag vid Herr Wint- 
hers Slentryckeri i Christiania ett mycket vac
kert aftryck af en sida af en gammal bok ; 
men han erkände, att det ock inskränkte sig 
till detta enda aflryck, ty vid försöket med 
flera aftryck, utplånades föremålet från stenen.

Af ven jag har gjort flora försök i en sak, 
som i så mångdubbla fall kunnat lätta mitt ar
bete, men utan resultat, till dess tillfälligheten 
för några månader sedan afslöjado denna för 
mig och hela verlden vigtiga upptäckt.

Jag vet icke, huruvida jag i Sverige kan 
väcka nog deltagande för en uppfinning, som 
i sitt resultat innebär de mest förvånande, ja 
ännu ofattliga, fördelar ; men det vet jag, att 
de försök jag hittills gjort, för att fästa upp
märksamheten dervid, hafva varit utan ver
kan, och blifvit af vissa förståsigpåare afvi- 
sade med hån och den förklaring, att det re
dan är en länge känd uppfinning. Mitt svar 
härå har endast inskränkt sig till den frågan: 
”Ilvrföre har då ingen redan begagnat sigderaf?”

Att uppfinningen, ännu i sin linda, har 
många brister, inser jag bäst sjelf; men man 
behage endast att kasta ögonen på de första 
försöken, som framlades för allmänheten i det 
af mig utgifna Illustreradt Söndags-Magasin, 
man jemföre illustrationerna i detta blad för 
Juni månad med dem för Augusti, och åter 
dessa med dem i de sednare utkomna numren, 
och man skall lätt, utan att vara konstkänna
re finna skilnaden; — och konstkännaren skall 
ock upptäcka, huru mycket dessa illustrationer 
allt mer och mer närma sig originalet.

Jag har fästat Auktoriteternas uppmärk
samhet på lättheten att genom denna uppfin
ning efterhärma allt sedelmynt; men dock med 
det tillägg, att jag kan upplysa om sättet att 
trycka sedclmyntet så, att del icke medelst 
detta medel kan efterapas; dock —■ utan att 
vinna afsedd uppmärksamhet.

(III årgången

Jag vill då nu vädja till affärsmännen, 
som kanske icke torde vara så liknöjd om 
man en vacker dag kom och presenterade ho
nom en voxel eller revers från 100 särskilda 
håll i stället för från ett, — och detta kan 
blifva verkliga förhållandet ; ty med samma 
lätthet, som inom 10 minuter en 100 Rdr Ban
kosedel kan öfverföras och sedan i det oänd
liga kan återgifvas, med samma lätthet kan 
jag öfverföra hvarje med ”vanligt bläck och 
på vanligt papper” skrifven sak (en stor lätt
nad för dem, som genom stentryck ville haf
va sin handstil mångdubblad, framför svårig
heten för den oöfvade att skrifva med che- 
miskt bläck på prepareradt papper): men åf- 
von affärsmannen erbjuder jag model att fö
rekomma möjligheten, att på dylikt sätt, för
falska dess handstil.

Man har varit nog artig att tro mig vara 
”för hederlig karl,” att begagna uppfinningen 
till förfalskningar ; men, huru förbunden jag 
än känner mig för komplimangen, så är detta 
icke nog ; ty som hela saken är ett tillfällets 
verk, så är det ock möjligt för någon annan 
Lithograf (för klåparen lika lätt som lör verk
liga konstnären) att komma under fund med 
hemligheten, och det blifver då en stor fråga, 
om det icke då är för sent att ångra denna 
liknöjda säkerhet, som åtminstone visas från 
Bankens sida.

Herr Löjtnant von Gegerfeldt, som nyligen 
hemkommit från en resa i Frankrike och Tysk
land för utbildandet af sina anlag i Lithogra
fien, har försäkrat mig, att den af mig gjor
da uppfinning, ännu för dessa nationer är en 
hemlighet, hvars lösande dock som oftast är _ 
föremålet för deras forskningar, och den yt
terligare uppfinningen, öfverförandet af skrift 
med vanligt bläck, anses för on total omöj
lighet.

Att vilja framställa alla de förmoner, som 
uppfinningen erbjuder, skulle blifva ett lika 
vidlyftigt som kanske omöjligt företag, ty hu
ru många af dessa än framställa sig för min 
blick, så skall dock framliden visa, att det än
dock endast var en ringa del ; jag går endast 
att exempelvis påpeka några enskildheter, som 
bäst torde tjena til' upplysning.

Vetenskapsmannen, som gerna vill fattlig- 
göra sina arbeten genom illustrationer, det va
ra sig figurer, tabeller, kartor eller dylikt, 
men finner att graveringen deraf skulle falla 
honom för kostsam, använder nu i stäilet för
ut tryckta saker eller ock tecknar han dem 
sjelf med vanligt bläck, och x båda fallen fin
ner han de hinder undanröjda, som annars 
skulle fördröja eller rent af hindra hans ar
betes utgifvande.
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Komponisten, Architekten, Topografen haf- 
va samma förmåner.

Fabrikören, Vinhandlaren o. s. v., obero
ende af gravören, välja nu sjelfva sina eti- 
quetter, hvaraf mönster finnes tillräckligt att 
tillgå, och kan sedan i en hast se sina be- 
hofver tillfredsställde, och derjemte till ett 
pris, som icke tåler någon jemförelse med den 
nu gångbara.

Under riksdagar, sammanträden o. s. v., 
kan det första arket af dess förhandlingar va
ra tryckt innan man hinner skrifva det andra 
färdigt.

Bibliotheker kunna få sina rara manuskrip
ter mångdubblade. Gamla verk från Träsnit
tets och Boktryckeriets första dagar kunna å- 
tergifvas i sin ursprungliga form — — jag 
tröttnar, ty fältet är för vidsträckt att öfver- 
fara.

Nu är frågan: Vill Sverige draga nytta af 
denna upptäckt, eller vill någon enskild man i 
Sverige, på fördelaktiga vilkor, bisträcka mod 
medel till utöfvandet af denna uppfinning i så 
storartad skala, som den förtjenar?

Min adress är

€. Petersen,
Lithograf och Boktryckare

i Götheborg.

B>e Förenta Staterna i 
Aord-Amerika.

(Forts, fr. föreg. N:r).
Om våren förena sig glänsande röda blom

mor med den gröna ängfärgen, om sommarn 
pråla Prairierna i blått och om hösten i gult, 
och erbjud en upphöjda förtjusande anblick. 
Otaliga svärmar af sump-och vattenfoglar fly
ga öfver densammas fuktiga yta ; hjordar af 
bufflar genomtåga tusentals de torra sträck
ningarna af dessa slätter. Dessa högslätter 
àro de användbaraste till uppodling och kosta 
på långt när icke så mycken möda, som röj
ningen af urskogarne. Likt guldhaf, i stilla 
majestät, ännu icke vanhelgade af menniskor- 
nas snikenhet, hvila dessa prairier i de stör
sta delar af Nordamerika och erbjuda plats 
för många millioner händers verksamhet. För 
att kunna göra sig ett begrepp om Unionens 
storlek, tänke man sig, att dess gränslinie in
lager 10,000 eng. mil, att dess hafskuster haf
va en längd af 4000 och insjöarne 1200 eng. 
’nil, att en af dess strömmar är två gånger 
så lång som Donau, den största flod i Europa, 
atc Mississippi från sina källor till utloppet i 
hafvet genomströmmar 1690 mil med en ha
stighet och kraft utan jemförelse. Ända till 
Missouri genomlöper han två mil på timman, 

men 4 mil på samma tid, sedan denna flutit ut 
deri. En biflod, Ohio, är 600 mil längre än 
Rben; Hudson är 120 mil längre farbar än 
Themsen. En af staterna, Virginien, är en 
tredjedel större än England. Från Maine till 
Ohio är det längre, än från London till Con- 
stantinopel. Till förbundet höra 30 stater, 
stora som konungariken. När ett nytt land 
räknar 60,000 innevånare, träder det in uti 
staternas förbund och gör utkast till sin för
fattning. Hvilka krafter utvecklar icke detta 
land till sjös? Under befrielsekriget förlora
de det endast på 8 år 2500 skepp och blef 
dock segrare. År 1846 seglade 13,818 skepp 
in i de nordamerikanska hamnarne ; 14,221 
seglade ut. Man utskeppade inländska alster 
för 102,141,873 dollars och utländska för 
11,346,663 dollars. Samma år bygde man på 
varfven 100 tremastare, 164 briggar, 576 sko
nare, 355 slupar och kanalbåtar, 225 ång
båtar : tillsamman 1420 fartyg. Nordamerikas 
fartyg äro bemannade med 105,149 matroser 
och 1781 skeppspojkar.

År 1840 räknade man 4,335,000 hästar, 

14,971,000 stycken nötkreatur, 19,311,000 
får, 26,301,020 svin, och fick 530 millioner ît 
Bomull och 35 mill. % ull, vidare 219,163,000 
fö Tobak, 80,841,000 fö Risgryn, 367,531,000 
Bushel Majs, 155,000,000 'tt socker och omät
liga skatter af hvete, hafra, potatis och dyli
ka produkter. Till Förbundet höra öfver 1000 
millioner akres statsland. Tänker man sig, alt 
de flesta tyska invandrande famijcr uppköpa 40, 
60 till 80 akres, så kan man uträkna för hvil- 
ket omätligt antal menniskor ännu der är plats 
och bröd. Intägten för statsländerier år 1836, 
änskönt man då betalte med papper af ringa 
värde, uppgick till 25 mill, dollars. Odlings
värdet af åkerbruk, handel, manufakturer, berg
verk, skogar, fiskeri uppgick år 1840 till 1062 
mill, dollars.

På alla landets kanaler gingo år 1836 
67,280 fartyg; 1838 hade man i de Förenta 
Staterna 3000 ångmachiner, hvaraf 800 på 
ångbåtar; 350 på jernbanor och de öfriga be
gagnades i fabriker. Den unga staten Ohio 
har flera ångfartyg än i rankrike och på E- 
rie-sjön gå flera än på Medelhafvet. År 182-> 

byggde man de första jernbanor i detta fö
retagsamma land, 1836 voro 1600 eng. mil 
farbara och nu äro väl nära 4000 md fär- 
di , (Slut härnäst).

Paris’ Minnesmärken.
Framför alla offentliga Minnesmärken i det 

lifliga och lefnadslustiga Paris utmärker sig 

kolonnen på Vendome-platsen, hvilken blef 
upprest till minne af segrarna i fälttåget lgQ.5 
under Denons ledning, efter Trajani kojfcnîri' 
Rom. Den är 134 fot hög, 12 fot i djgfcetep 
och beslår af brons, hvilken metall blfeftTjjr- 
gen af de kanoner, som nämnde år eriin^idestj. 
De 378 konstrikt sammanbundna bronsslycke- 
na har Lepère förfärdigat, och basrelieferna, 
som vinda sig från pelarens fot upp till dess 
spets, utgöra enstaka, mästerligt utförda sce
ner ur nämnda fälttåg. På spetsen är ett gal
leri och en kupol, under hvilken Napoleons 
bröstbild stod tills år 1814; efter de Förbund
nes intåg blef denna nedtagen ; men sedan Ju
lirevolutionen smyckas pelarens spets med den 
store fältherrens staty, som allmänt gifvit den 
namn af Napoleonspelaren. Den blifverhvar- 
je år den 15 Augusti en föreningspunkt för 
alla kejsarrikets vänner, hvilkas antal, såsom 
bekant är, icke är ringa i Frankrike.

Vid den vestliga horizonten, på en höjd, 
till hvilken de elysæiska fältens hufvudallé 
förer, omgifver det blåa himmelsdoket, såsom 
med en gloria, det stolta kapitelet af Tri
umfbågen I’Etoile. Napoleons geni födde och 
lät utföra denna storartade tanke. Ursprung
ligen bestämd att, på romerskt vis, bereda en 
triumf åt de hemtågande segrares ära, lär kej
saren i hemlighet hafva smickrat sig med, att 
en gång, som det stolla Britannias besegrare, 
intåga i Paris genom sitt båghvalf ; men en
dast hans katafalk drog derigenom, då hans 
lik, åierfördt ur engelsk fångenshap, jublande 
hälsades af många hundra tusen menniskor och 
fördes till Invalid-hotellet. Femton år förut 
lyckönskade Paris’ statsråd, vid det, då ej 
fulländade monument, hertigen af Angouleme; 
han kom tillbaka från Spanien, sedan han ge
nom vapenmagt åter satt den otacksamme Fer
dinand på detta lands thron ; och denna sorg
liga seger blef af smickrare stäld vid sidan af 
slagen vid Marengo, Austerlitz, Jena, Eilau, 
och segraren prisad som den största af tids- 
åldrens fältherrar. Dock, på hans hufvud, som 
den gången smyckades med lagerkransen, tryck
te Fransmännen ett år sednare törnkronan och 
förbannelsen. På triumfbågens inre väggar 
aro alla de slag upptecknade, hvilka Frans
männen, efter sitt förmenande hafva vunnit, 
äfven som namnen på alla franska krigshjel- 
tar från nyare tiden. Må gerna detta minnes
märke, ostridigt ett af de skönaste i Paris, för
kunna Frankrikes krigiska ära för efterverl- 
den, om blott ingen lefvande trinmfator nå
gonsin kommer att tåga genom desshvalf! —
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Triumfbågen 1’Etoi'e framför Nevillybarriéren i Paris.
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