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C. Peter Aine Lùh. Inr i wehebory

in, och

ket de lyckligen nedfirade sig. Dessa driftiga 
män, hvilkas bemödanden det lyckades, att utom 
räddandet af flera menniskolif, äfven bärga en 
god del af de marknadbesökandes egendom, 
helte Lönner och Wiserner ; äfven en modig 
quinna, fiskaren Springers dotter, nämnes så

som synnerligen driftig och oförskräckt vid 
räddningsverket.

En väfmästare, som just var sysselsatt alt 
bringa sina varor i säkerhet, öfverraskades 
till den grad af floden, att han i ordets sanna 
bemärkelse hvaiken visste ut eller

H:o 26.) Utkommer krarjeSSndag kl- »f.m. GÖtheborg d. 23 Dec. 1849. Pris Hr 7, år 2: 24 B:co. (01 årgången

j,et 4en»,ni«tt in «inter) »dtjrenb bo Uefurfdjwemmung om lo ..
”Herrenmarkt” i Nürnberg under öfversvämningen d. 15 Jan.

öfversväinniik^en 1 Nürnberg 
d. 15 Januari.

(Forts, o. sl. fr. f. N:r).
Först vid middagstiden lyckades det flera 

behjertade mäns ansträngningar att närma sig 
de olyckliga och tillkasta dem ett tåg, vid hvil- 

II II IMtl

i’-'

!»BK9 I
IP.RÛ.

K
Hl

g■



Illustrerait Söndags-Magasm.c- o (IÏÏ årgången

måste blifva stående fem timmar i vatten på 
»ya hospitalsbron, tills en båt kunde komma 
honom till hjelp. Han hade två kamrater i 
sitt lidande, permillerade soldater ur härvaran
de garnison, med hvilkas tillhjelp det lycka
des honom att bärga varor till flera tusen 
guldens värde, som strömmen förde med sig 
från marknadsplatsen. Han påstod sig kunna 
hafva räddat mycket mera, om endast en båt 
hade stått honom tillbuds. Dessa djerfva män 
iulemnade allt det räddade till auktoriteterna, 
för att tillställas egarna.

Tyvärr kan denna redlighet icke berömmas 
hos alla dem, som befattade sig att taga hand 
om de bortflytande varorna. Många ufgingo 
frän den grundsatsen, att deras rätt till dessa 
varor icke kunde bestridas, all den stund de 
hade räddat desamma ur vattnet med egen 
iifsfara. På ”Allerwie.se, ’ vid den lilla Wei- 
denqaarnen, på ”Deutschherrnwiese” och i syn- 
aerhet vid Doos och Schiegling utöfvades 
strandrätten med mycken oförbehållsamhet, dock 
hörde man, alt auktoriteterna allvarsamt låtit 
eftersöka de på detta vis bortkomna saker och 
redan fått många tillbaka.

Sedan vattnet tisdags morgon åter hade 
afrnnnit så mycket, att förbindelsen fullkomli
gen var återstäld, genomtågade tusentals ny
fikna och deltagande staden, för att besigtiga 
den anstälda skadan. Hvilken ryslig anblick 
erböd sig icke nu för de förvånade ! Det sto
ra flertalet af varulager och hvalf i den öf- 
versvämmade nejden var i ett helt och hållet 
förödt tillstånd, och skadan på de bortförda 
varorna nästan oberäknelig. Elementets rys
liga våldsamhet efterlemuade öfverallt ohygg
liga spår. Mellan ”Schleifersteg” hade vatt
net lagt en stor trästam på sådant sätt tvärs 
iifver gatan, att den helt och hållet spärrades, 
ty stammens ena ända hade rännt in i dörren 
hos bundtmakaren Jahn och dea andra hade 
instött dörren i huset gent emot. I Lobenho- 
ferska huset sökte man länge, sedan floden 
gått tillbaka, efter en kopparkittel, som slutli
gen återfanns i en skorsten på undra botten, 
dit dea blifvit uppdrifven af vattnet, 
alla trädbroar förstördes, till och med Max- 
bron, som är af sten, skadades så betydligt, 
att den i längre tid icke kunde begagnas. II- 
tf>m statens förlust uppskattar man de enskild- 
ta lidandes till 300,000 fl-, och hela skadan 
till minst en half million. — Det funnos hand
lande, som ledo en förlust i varor af 10—12000 
fl., men ändock icke på så kännbart och smärt
sam t sätt som många andra, privata och nä- 
ringsidkande i smått, hvilka nästan förlorade 
allt. En fattig hyrkusk misto sina båda hä
star — allt, som han kunde kalla sitt — silt 
enda förvärfsmedel. En al dessa hästar hade 
sjelfbevarelsedriften fört upp på en bräcklig 
trappa, hvilken gick isönder under honom, sä 
att han föll tillbaka i floden och drunknade. 
Den andra slog i dcdsångsten hål på väggen 

i stallet och fastnade deruti med halfva krop
pen, så som man om morgonen fann honom 
död. Det arma djurets égaré stod sedan vid 
stalldörren och framvisade det för de nyfikne 
mot en frivillig gåfva.

Huru kärleken till egendomen ofta öfver- 
stiger den till lifvet, visade sig i mången scen. 
En fattig fru öfver 80 år kunde man endast 
med största möda få ur sitt öfversvämmade 
rum, hvaruti hennes säng och några få obe
tydliga saker simmade omkring, ilon stod i 
vatten till midjan och den ögonskenliga under
gången afskräckte henne icke från räddandet 
ai sin lilla egendom. - — Dylika bilder fram
födde sig i sådan mängd, att man skulle.trött
na vid alt anföra dem alla.

-•—O-ZT''; Xfe CTjf -

De två anonymem.
(Forts, o. sl. fr. föreg. N:r).

”Nej, då vet jag icke, hvem jag skall bju
da dig ! Hugo Schwartz, han talar icke mån
ga ord.”

”Räknar du honom bland mina tillbedja- 
re ? Men så blås då icke tobaksröken i an- 
sigtet på mig menniska, jag blir så rysligt 
varm.”

Julius kastade sin pipa ofvanpå Augustas 
brodergarn, sprang fram på golfvet och bör
jade skratta af full hals. ”Det är icke annat 
än lögn alltihop, Augusta; jag vet icke mera 
om vår anonymus nu än förrut.”

”Gud hvad du är grof, Julius, att sitta på 
detta sätt och ljuga för mig!”

”Jag ville blott fånga dig, nu vet jag, hvad 
jag ville veta.”

”Det Var icke vackert gjort af dig,” sado 
Augusta halft gråtande, ”vi hafva alltid varit 
så goda vänner.”

”Ja ! vi hafva varit goda vänner, ”sade 
nu brödren allvarsamt, och klappade henne på 
den hvita nacken, ”Du är min käraste syster. 
Lovise är väl god och förståndig, men hon är 
så fasligt fin, man törs icke närma sig med 
sin pipa på inånga alnars distans, och Gud 

fa på golfvet. Nej ! vi två harmoniera bäst, 
vi se icke så noga pä småting.”

”Men hvarföre skall du då drifva så rys
ligt med mig, när du håller af mig ?”

”Ser du min kära syster, jag ville endast 
lura ut hemligheten ur ditt hjerta, för att det 
skulle få plats att hysa min. — Jag har nå
got att förtro dig, Augusta.”

”Du vill då inbilla mig en ny lögn ?”
”Nej, Gud vare lof att det är sanning, se 

på mig Augusta, tror du väl nu, att jag Hu
ger ? Jag är förlofvad.” —

”Du Julius. De! är då icke möjligt.”
”Det var besynnerligt. Hvarför skulle ic

ke jag kunna vara förlofvad. Jag har ålder 
och utsigter, och jag är dock i sanning icke 
eller af stock och sten.”

”Men jag har alls icke märkt något för
spel —”

”Ja! ser du, det var en bedröflig paus 
mellan ouverturen och pjesen, jag trodde mitt 
hjerta skolat pausera —”

”Men, hvem är det då Julius? Du ka» 
dock väl tänka dig, huru nyfiken jag är.”

”Det är den härligaste flicka på Guds grö
na jord, — Anette Schwartz.”

”Hugos syster?”
”Precis.”
”livad säger papa om det, Julius?*

Han säger alls intet; ty han vet intet 
Det var först i går afton, och Du måste va
ra den första, som fick veta det; pappa kom
mer väl att tycka, att hon är något simpel 
isynnerhet modren, men han är nu en gång 
så innerligt god, och jag har något gyckel 
att proponera, som skall sätta honom i så 
godt lynne, att han gerna låter mig äkta vår 
huspiga.”

Lovise kom hem, hon uppvisade sina upp
köp för systern — samtalet var slut.

Ändtligen slog den lyckliga stunden, då 
Theodor fick sin examen. Till Hugos, ja nä
stan till sin egen förundran erhöll han bästa 
karaktér. Theodor hade ett godt hufvud, då 
han blott ville begagna det, och han var säl- 
,an förlägen för svar. Vännerna tillbragfe 
aftonen hos Dorns i munterhet och glädje , 
Theodors skål tömdes med ljudlig jubel. A- 
netto var redan justisrådets favorit och Au
gustas intima vän.

”«/ag undrar hvad morgondagen vill brin
ga,” sade Theodor, då han lado sig. Don 
fragte bref från den samma oläsliga handen :

”Högädle Herr kandidat .Mynter ! Jag af- 
lägger härined den hjerlligaste gratulation till 
den lyckliga utgång af Eder examen. Jag 
Lado lofvat bringa den mundteligen; men "ara- 
la menniskor hafva siua egenheter, jag ön
skar heldre att träffa samman med Er på lan
det, än i staden, der är dot mindre qualmigt 
Jag ger mig derför härmed den äran inbjuda 
Er till en tarflig middag på Bellevy i mor
gon, och so.n jag gerna vill göra Er dageu 
behaglig, så anhåller jag äfven, att ni; på mi
na vägnar, inbjuder justisrådet Dorn med fa
milj, och Er vän Schwarz med moder och 
syster.

Anonymus.”
”Död och pina ! del skall blifva syperbt, 

Hugo ! Hvem det dock i all verlden kan va
ra, —- jag måste åter tänka på mamsell Hög, 
då jag läste de orden: ”der är det mindre 
qualmigf;” det liknade på ett hår. Gud be
vare oss från åska i morgon. Det är sannt ! 
det är Dorns födelsedag! gifve Gud de nu 
icke ville ialla på alt blifva hemma för den 
skull ; de hafva nu så många presenter till 
honom. Vi måsto följas åt Hugo, så gå vi 
först till din moder, och så få vi Anette med

Nästan hjelpe den, som i sin distraktion kom att spot-
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oss bort till Dorns, hon förstår så väl att 
ordna allt.”

Bjudningen antogs och följande morgon 
höllo två hollsteinska vagnar utanför justis- 
rådet Dorns port. Sällskapet hade samlat sig 
der.

”Se nu äro vi ju fyra till hvarje vagn 
»ade Dorn ; ”Vi tu, fru Schwarz, såsom de äl- 
sta, måste sitta i en hvardera, för att haf\a 
tillsyn, så kan ungdomen fördela sig, som den 
vill.”

Alla, med undantag af Hugo, stormade till 
justisrådefs vagn, alla ville vara hos den mun
tra, vänliga mannen.

”Nej, nej, barn, det går min sann icke an, 
några måste öfver till frun också. Lovise ! 
tag du Theodor med dig, se så ! sätt du dig 
på sätet hos mig, Augusta, jag får väl icke 
taga Anette från Julius !”

Det var ett skönt väder; sällskapet valde 
att fara Strandvägen, Det var tämligen tyst 
i den ena vagnen, Lovise var aldrig pratsam, 
Theodor teg i förväntans oro, och Hugo hade 
väl sitt att tänka på, hans ögon följde främ
sta vagnen. Fru Schwarz var den muntraste. 
Det var ett behagligt afbrotf från hennes dag
liga göromål, att göra en sådan tur. Dessu
tom är det ofta de gamla, hvilka, liksom bar
nen, glädja sig mest på resor. Deras lifs 
bravurscener äro utspelade, de fröjdas åter 
vid småsaker. Dock hade fru Schwarz stän
digt blott ett och samma thema för sitt tal. 
Åtl denna väg, strandvägen, var vackrare än 
vägen från Roskilde, hvarpå af en eller an
nan svarades — Ja.

Det var en sökendag, ”Dyrehavstiden” ha
de icke börjat, det var derför rätt roligt på 
landsvägen.

”Jag tycker det är så tyst derborta i den 
andra vagnen,” sade Augusta, ”vill du sjunga 
en sång för oss, Anette ! så kanske de stäm
ma in med. Det bringar harmoni emellan 
oss.”

”Ja, det tycker jag om,” sade justisrådet.
”Holla! I godt folk der bakut!” ropade 

Julius, ”Nu sjunga vi, den vi lärde i morse. 
Låt oss icke sakna din second, svåger Hugo! 
Anetto börjar. Die Dörner sind keine Sang
vögel; men vi måste dock vara med i dag. 
Nå Anette !”

På lutande fjällspets en törnbuske står, 
Som smekes af tidiga strålar ;
Förvånade vandrarn på rosenblad går, 
Som jorden med färgprakten målar.
O ! törnbuske strö dina rosor hän, 
Till våren så får du ju nya igen.

Och aldrig dess törne sen såra oss kan, 
Dess plats är så högt ifrån jorden, 
Derunder går gerna hvar vandringsman, 
Uppå den grönskande jorden.
Skönt är det alt utsända glädje och tröst, 
Osh smärtan blott gömma i eget bröst.

Utsände vi äro från klippans topp,
I törnbuskens skuggor vi lefva,
Och bedja, att ofta från mognade knopp
Se blad på vår väg nedersväfva.
Ja! strö btott o, Dorn ! dina rosor ut
I evighets vår får du nya till slut.
Tack! tack! barn,” sade justisrådet, med 

tårar i ögonen. ”Detta har väl du smort 
samman, mäster Julius?”

”Åtminstone får jag taga skulden! på mig.” 
svarsde Julius och sneglade på Anette. ”Det
ta är i alla fall ett hastverks arbete.”

”Och just i min smak, min son, enkla ord 
ocli en rask melodi.”

Då sällskapet ankom till Bellevy, infördes 
det af värden i det för dem arrangerade rum
met, der frnkost var framsatt; men den egent
liga värden, som hade inbjudit dem, var icke 
synlig.

”Har icke han, som bestält rummet, ännu 
anlänt?” frågade Theodor otåligt.

”Nej, ännu icke.”
”Så låten oss gå ut i skogen, Lo vise! jag 

har icke lust till något.”
Paret hade sutit vid pass en half timma i 

skogen och Theodor hade nästan glömt alla 
välgörare för Guds störs!a välgerning, kärle
ken, då justisrådet kom ut till dem och sade: 
”Följ nu med mig, Mynter ! nu har hon kom
mit.”

”Hon ! altså hon!” sade Theodor, ”mitt 
hjerta slog icke hårdare på examensdagen.”

Hon satt på en soffa och hade svart si
denkappa, hatt med svart slöja, som var ned
dragen för ansigtet och en hvit näsduk i han
den. Theodor kunde icke få någon annan i 
sina tanker än Magdalena, men huru kunde 
hon hålla ut med så mycket på hufvudet ? 
Han väntade, att hon skulle tilltala honom, 
men nej. ”Ni f.r göra er uppvaktning, ”sade 
justisrådet

Theodor närmade sig, han tog hennes 
hand.

”Tillåt mig,” sade han, ”att kyssa den hand, 
som så moderligt har fört ..... fy för tu
san! hade jag icke så när kysst Hugo på han
den.”

”Ett skämt kan förnärma, Hugo! till och 
med af en vän, det kan komma alldeles i o- 
tid!”

Justisrådet skrattade, så att han måste 
hålla på sin mage. Hugo kastade kappa och 
hatt af sig. Alla de andra stormade ut

”Blif icke vred, Mynter!” sade slutligen 
justisrådet. ”Hugo Schwarz är i verkligheten 
Er hemliga välgörare, och denna maskrad är 

min skull.”
”Och medan vi i dag äro ute på upp

täcktsresor,” sade Julius, ”så tillåt mig fram
ställa den nya poeten för sällskapet. Ilan tog 
en lagerkrans, som Anette höl bakom sig, 
och satte på Hugos svarta lockiga hår. ’ —

”Går det nu ett ljus upp för Er?” fråga
de justisrådet.

Theodor gick bort till sin vän.
”Jag vet icke hvad jag skall gö ra vid dig 

Hugo !” sade han. ”Jag kundo kramma dig 
platt af tacksamhet, och jag kunde slå dig 
platt af förargelse öfver din förbehållsamhet 
emot mig.”

”Då måste du rikligt hålla medelvägen; ty 
jag är flat nog öfver allt detta väsen. O 
tacksamhet brukar ingen tala, då man motta
ger gamla utestående fordringar, och din för
argelse får du tysta ned, när jag säger dig, 
att det hade varit omöjligt för mig att skrif- 
va ett ord, om det icke hade skett i den dju
paste hemlighet.”

”Och hvem har då upptäckt dig?”
”Ser Du ! min enda förtrogna och till en 

del min medhjelpare blef förlofvad, och hvad 
kan en flicka förtiga för sin älskare ?”

”Har din systers täcka hand skrifvit dessa 
kråkfötter, som du uppdukade ?”

”Nej ! dem har min goda mamma skrifvit 
utan konst, det är hennes naturliga handstil.”

”Det var underligt, att jag icke gissade 
på dig, vid alla de goda förmaningarne. Men, 
huru kunde jag tro, att du hade penningar?”

”Ni får dock icke tänka allt för illa om 
min otrohet,” sado Anette. ”Hugo tillät mig 
sjelf förnöja vår goda fader sålunda efter han« 
smak på denna hans födelsedag. Ni skulle ju 
likväl veta det.”

Alla slojade och fröjdade sig; endast Au
gusta stod ensam vid ett föns'er och skref 
några bokstäfver på rutan med en diamantring.

Hugo närmade sig. ”Den anonyma poeten 
kunde nog hafva lust att erinra Mamsell Dorn 
om ett visst gifvet löfte,” sade han, ”men han 
är en vän af friheten, och — änskönt det 
skulle utgöra hans lifs högsta lycka, att detta 
löfte uppfyldes, så får det endast ske frivil
ligt.”

Augustas röst darrade, men hennes öga 
fästade sig dock med hänryckning på Hugo, 
då hon svarade :

”Poeten får ursäkta mig, jag kan enda»t 
skänka honom min djupaste beundran och min 
högsta aktning, min kärlek tillhör för länge- 
se’n en viss Hugo Schwarz.”

”Augusta !” —
”Na, nå ! hvad står på,” ropade Julius, i 

det han hoppade fram. ”Ingån I nu åler en 
öfverenskominelse ?”

”Ja, en för tid och evighet,” svarade Hu
go, och slöt Augusta i sina armar.

”Nu så Gud välsigne dig, du dubbla svå
ger och dubbla anonymus, för dig får jag 
tömma fyra glas. Lovise I Du får se till mid
dagsmaten i dag. Augusta är i tredje him
meln !”
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Tnunelbrön öfver Conway 
och Menaikanalen.

De Tunnelbroar, soin ingeni- 
ören R. Stephenson byggt, för 
att leda jeriibanan frän Chester 
till Holyhead öfver Conway och 
förena ön Anglesey med fast
landet, äro i nyare liden säkert 
de märkvärdigaste bevis fill hvil
ken höjd af vetenskap och djerf- 
het i plan en byggmästare kan 
hinna. Kedjebroar egna sig ej 
som man vet för jérnbanans ra
ska rörelse pâ grand af skak- 
ningarne, som sjelfva byggnads
sättet förorsakar. Att slå pe
lare i floden, skalle vara att hin
dra skeppsfarten, om man an
vände för många, eller man ut
satte sig för faran alt gifva bå
gen en spänning, som skulle öf- 
verstiga klokhetens mått 
kanske sjelfva möjligheten, 
måste derföre antingen
sig tanken på att föra en j 
bana från en strand till en an 
nan, eller uppfinna ett medel 
som förenade kedjebrons nöd
vändiga djerfhet med säkerhe
ten hos broar af slen eller gjut- 
jern. Detta var den uppgift, 
som R. Stephenson hade att lö
sa och till hvars lösning han 
uppfann Tunnelbroarne.

Hän uppdrog åt H:r Fairba
irn från Manchester utförandet 
af mångahanda försök, som må
ste föregå sjelfva byggandet af 
det dristiga verket. Då alla för
beredelser voro fulländade skreds 
till sjelfva byggandet, och vi se 
nu det ena jätteverket under 
stora framsteg, medan det andra 
redan står färdigt framför oss; en 
ern och gjutjernmassa af 412

fots längd, 14 fots bredd, 25 
fot 6 tum i diameter, och 22

3 ’/2 tum hög på båda ändarna 
Utan att vidare utbreda oss 

de techniska enskildheter
denna Tunnelbro, som för 
rsta «Wien af våra läsare skul

le vara utan intresse, hänvisa vi 
till vår afbildning, hvilken gif-
ver ett begrepp om läget, hvar- 
uti Tunnelbron reser sig. Ett 
gammalt slott dominerar mod 
sina ruiner floden och landet . 
icke långt derifrån börjar Tun 
nelbron vid f ten afgamlahalf- 
förstörda torn och på andra 
stranden inträder ett jättelikt 
murverk i floden, hvilket före
ställer en borg med tinnar och 
murkransar och tjenar till att 
mottaga den andra ändan af 
Tunneln.

Men Tunneln blef icke förfär-

George Stephenson.
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Byggandet af Tunnelbron på Menai-kanalen.

digad på den plats, den för närvarande inne
har; man valde en landttunga omkring 100 
fot närmare hafvet, som går in i Conway, och 
der på en ofantlig bädd, dels pä fastlandet 
och dels på pålar i floden, uppförde man en 
fullständig jernhytta, ångmaschiner, hammar
verk och kopparsmedjor, hvilkas högljudda 
slammer redan på afslånd tillkännagaf att der- 
städes, såsom genom trolleri, en fabrikstad ha
de uppstått. I hela tolf månader hvilade ham
maren icke en timma, ångmaschinen utsände 
oupphörligt sina rökhvirflar i luften, tills den
na moderna Leviathan, befriad från sina ställ
ningar och hvilande på orörliga grundvallar, 
var fullständigt färdig. Men dermed var ar
betet ännu icke slutadt ; ty den 413 lot lån
ga och 1300 tons tunga bron befann sig 100 
fot i horizontel rigtning från sin bestämda 
plats; lodrät måste hon tillryggalägga 20 24 
fot; för att slutligen komma på sin hviloplats. 
Men huru röra denna massa, huru häfva den
samma till denna höjd ?

Vetenskapen låter icke hindra sig för en 
sådan småsak. Archimedes begärde blott en 

de, hvilkas tillsyn var anförtrodd åt vatten- 
byggmästarnd1 Eastron och Amos. Pressante 
höllos af ofantliga jernbjälkar, som voro in- 
bragta uti pelarnes murverk ; deröfver befann 
sig en annan gjutjerns bjälke omkring 18 fot 
från den förre, vid hvilken den var befäst ad 
med tväiKe skaft, hvilka voro bestämda att 
föra den öfra delen af kolfven.

Presscylindern hade 3 fots diameter t tan- 
till och endast 1 fot 8 tum innantill. Kolfvar- 
ne hade 18 tums diameter, och vid deras spets 
befann sig ett gjutjerns tvärstyckc ined tvän- 
ne hål, genom hvilka de starka uppstignings- 
kedjorna skulle dragas. Dessa kedjor voro af 
jernbläck, hvarje ring hade 6 fots längd, i'/> 
tums tjocklek och 1 tums bredd. Hvarje koW 
satte två af dessa kedjor i rörelse medelst 4 
små hjul och hade 6 fots höjning, och på det 
sätt, att, då tunneln tillryggalagt detta rum af 
6 fot, vände pressen tillbaka till sill normal- 
stånd och höjningen började på nytt. Rörel
sen fick den af en ångmaschin, hvars k^Uvar 
hade en höjning af 16 tum. Det vigtiga. « 
stycket af förberedningen var emellertid en lir-

stödjepunkt, för alt bringa jorden ur dess 
plats. Stephenson lekte med svårigheterna 
och öfvervann dem.

Den 6 Mars 1848 bragte man vid ebbtiden, 
sedan bädden blifvit skild från fasta lan
det, vattenfylda pontons under Tunneln. Vid 
flodens återvändande tömdes vattnet, medelst 
ett maschineri, ur pontonerna, hvilka omärk
ligen höjde sig; snart berörde deras flata bord 
tunnelns undra yta ; floden steg ständigt hö
gre, öfversteg underbäddningen . häfde tillika 
pontonerna och tunnelbron och märkbart sim
made under åskådarnes tusenfaldiga bifalls- 
yltringar, hela apparaten långsamt till brope- 
larne, som skulle upptaga tunneln, hvilken på 
sin spets bar i triumf herrarna George och Ro
bert Stephenson, Brunei. Rendel, Fairbairn, 
Bidder, Franck Forster, kaptenerna G laxton 
och Moorham och byggmästaren Evans. Slut
ligen hann densamma medelst kedjor, som voro 
fästade vid ankarbojor, till pelarna och den 
måste nu upphissas.

Vid båda ändarne af bron voro två äng- 
maschiner och två hydrauliska presser uppstäl- 

li:o 2fl.)
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ten cylinder, som stod i förbindelse med pum
parna och hvars inre diameter utgjorde % 
tum. Kraften, hvars ledare denna lilla cylin
der var, utgjorde 1296 tons; men då brotun
neln icke vägde mera än 1300 tons, och blott 
hälften af denna vigt var att höja, så var det 
tillräckligt att båda presserna endast utveck
lade en kraft af 650 tons.

Företaget lyckades, så som ingeniörerna 
hade förutsett ; den ofantliga massan reste sig 
majestätiskt och lade sig med ändarne på de 
murade stöden. Dessa ändar hvila på 80 par 
jernrullar, hvilka sammansättas af en staik 
bläckram ; sjelfva tunneln bäras till en del af 
gjuljerns bjälkar, som hvila på 12 sextums 
kanonkulor, hvilka tjena den svåra massan som 
hjul, för att den efter väderlekens inflytande 
kan utvidga och sammandraga sig; hvilket har 
frambragt den tanken, att af brotunneln, me
delst behörigen anbragta ziffertaflcr, göra en 
jättethermometer.

Tunnelbron öfver Conway var den frsta 
af detta slag; inom kort komma Engländarne 
att se en annan i ännu jättelikare proportio
ner, nämligen bron öfver Menat-Kanalen. Af- 
ståndet från ena stranden till den andra ut
gör 1833 fot, största höjden öfver det lägsta 
vattenståndet 24o fot. Tannelbron skall upp
bäras af tvänne stöd och trenne pelare, hvar- 
af en blott vid ebbtiden kommer att befinna 
sig i sjelfva kanalen.

Murverket till broslödet på Anglesey är 
redan färdigt och ställningarna uppslagna. de 
hafva 143 fots höjd och 173 fots längd. Den 
första pelaren, också på Angleseys strand, 
skiljes från stödet genom ett utrymme af 230 
fot, som upptagit af ställningar till 98 fots 
höjd, och hvilka innehålla omkring 70,000 ku

bikfot timmer.
Midt under Menai-kanalen befinner sig klip

pan Britannia, på hvilken reser sig en pelare, 
som skall erhålla en höjd af 240 fot; den är 
lika långt från pelaren på Anglesey och den 
på Cornarvon, nämligen 460 fot från hvardera 
och komma ändarna att bära fyra tunnels. 
Dessa äro 58 fot längre än de öfver Convay 
och tre fot högre; mankan derföre tänka sig, 
att det kommer att fordra ett ännu större ar
bete, för att bringa den samma på ort och ställe.

Man har beräknat, att det sammanlagda 
innehållet af det nödiga murverket kommer att 
utgöra 1,400,000 och trädet till ställningarna 
450 000 kubikfot; till tunneln kommer att för
brukas 10,000 tons smide-och 1400 lons gjut- 
jern. I närheten har bildat sig en stad af 
mer än 89 hus, och snart skall det otroliga 
ske, att i en svindlande höjd öfver de största 
linjeskepp skall ett jernbanståg röra sio.

Till slut några ord om
deorg^e Stephenson.

Den 12 Augusti förra året dog jernbans- 
väsendets skapare, den första stora förbättra- 
ren af Locomotiv-ångmaschinen, Georg Ste
phenson, en man, som förrådde en mäktig ori
ginell anda i allt, hvad han företog. Han föd
des den 9 Juni 1781 i en liten by vid New
castle af de fattigaste föräldrar i den sämsta 
klassen. Som pojke arbetade han vid ångma- 
schinen i ett kolverk. Sednare steg han i det
ta verk gradvist till uppsyningsman, och snart 
gjorde han sig fördelaktigt känd genom för
bättrandet af kolforslingen. Liktidigt med 
Davy uppfann han säkerhetslampan, hvarföre 
han erhöll en silfverbägare och tusen guinéer. 
Denna summa bestämde han, såsom han också 
genast offentligen förklarade, till sin sons upp
fostran. Bekant är historien om hans anlägg
ning af den första jernbanan mellan Stockton 
och Darlington, äfven som den emellan Man
chester och Liverpool, som de första, hvilka 
begagnades till ångvagnar. Och från denna 
dag, på hvilken det första af Stephenson byg
da locomotiv för första gången for på denna 
bana, daterar sig det jernbansväsende , som 
har ombildat verldens förhållanden. Anskönt 
Stephenson, törst såsom man hade lärt sig sj elf 
allt hvad han visste, ja till och med att läsa 
och skrifva, gjorde han dock vid alla tillfällen 
ungt folk uppmärksamt på, att icke försumma 
någon!]lägonhet att t llegna s g fördelarne af 
vetenskapen. Vid en stor festmåltid, som en- 
gång gafs till hans ära, berättade han öppet, 
alt han, i början af sin bana, hade ora aftonen 
efter dagens arbete, reparerat ur, för att för- 
tjena så mycket, att han kunde hålla sin son 
i skolan. Vid slutet af sin lefnad sysselsatte 
han sig företrädesvis med åkerbruk och gjor
de många till en del fullkomligt lyckade för
bättringar i alt bringa jorden till ökad frukt
barhet; man tror till och med, att hans död 
förorsakades af de fuktiga osunda dunster, som 
uppstego från de befruktande medel, hvilka han 
försöksvis använde i sina drifhus.

Salomon de Cans.
Salomon de Gaus, den egentliga uppfinna

ren af ångmaschinen, öfver hvars lefnad högst 
litet har blifvit öfverlemnadt åt efterverlden, 
hade det olyckliga ödet, att i Paris inspärras 
såsom vansinnig, rimligtvis just på grund af 
sin uppfinning. Detta tycks bestyrkas af föl
jande bref, som Marion Delorme skref till Mar
quis de Cinq-Mars, daterad Paris den 3 Febr. 

164”xMin kära d’Effiat*), medan Ni förglömmer 

•i Heinrich Coifïier de Ruzé d’Effiat, Marquis de Cinq- 
Mirs var hemligen förmäld med Marion Delorme. 

mig i Narbonne för nöjena vid hotvet och 
glädjen öfver att kunna motarbeta kardinalen, 
lefver jag, enligt eder önskan, för att göra 
eder engelska Lord, marquien af Worcester 
till behag, eller föres mycket mera af honom 
från det ena märkvärdiga föremålet till det 
andra; dertill väljer han alltid sådana, som 
erbjuda ett allvarsamt och sorgligt utseende, 
talar litet, hörer mycket uppmärksamt på och 
ser på dem, som han frågar, med sina stora, 
blå ögon, som om han ville gissa till deras 
tanker; föröfrigt är han aldrig belåten med 
de erhållna förklaringarne och tager ingen 
sak från den sidan, som man berättar den för 
honom.

Som bevis på det ofvan sagda vill jag om
nämna det besök, som vi tillsamman gjorde 
i Bicétre och hvarest han påstod, att i en för
ryckt hafva upptäckt ett stort geni.

Rasade icke denna förryckte fram och 
tillbaka, så tror jag, att eder marquis skulle 
utverka hans frigifvelse och taga honom med 
sig till London, för att från morgon till afton 
få ostördt höra på hans galenskaper.

Då vi gingo öfver gården, hvarest dårar- 
ne hefinna sig, och jag mera död än lefvande 
hängde mig fast vid marquisen, såg jag bak
om ett jerngaller ett fult ansigte, som oupp
hörligt skrek med hes röst : ”Jag är icke ga
len, jag har gjort en upptäckt, som kan för
skaffa landet rikdom, om man endast ville brin
ga densamma till användande.”

”Hvad har han då upptäckt,” frågade jag 
vår förare. ”Ack,” sade denne, höjande på 
axlarne, ”det är något ganska enkelt, nämli
gen nyttjandet af kokande vatten-ånga.” — 
Jag började skratta. — ”Denna man,” vidblef 
uppsyningsmannen, heter Salomon de Caus och 
kom för fyra år sedan från Normandie till 
Paris, för att för konungen framlägga ett verk 
öfver sin uppfinning, medelst hvilken mankan, 
enligt hans förmenande, sätta quarnar, vagnar 
och skepp i rörelse och uträtta ännu tusen an
dra besynnerliga saker.

Cardinalen (Richelieu) affärdade denna narr, 
utan att vidare höra på honom, men de Cans 
lät sig icke häraf afskräcka, utan förföljd# 
herr cardinalen öfverallt, till dess slutligen 
denne Lief ledsen vid hans enträgenhet och lät 
innespärra honom i Bicétre , hvarest han nu 
befinner sig sedan 3'4 år och ttllropar hvar- 
je främmande, att han icke är galen och att 
han gjort en värdefull upptäckt. —

Han har till och med skrifvit ett verk öf
ver sin uppfinning, hvaraf jag just är i be
sittning.

Lord Worcester, som alldeles hade för
sjunket i eftertänka, lät bringa till sig boken,
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kort derefter åter bort ;

icke kunde komina vidare ; min vän

men med honom hafven 1 
århundradets största ge-

stora branden ; då 
elt så stort före- 
efter vanligheten, 
byggnadens ulfö-

åsi- 
raed 
sin

gö-

ville lemna min vän allena, så påstod han, til! 
min stora förundran, att det gick mycket väl an.

(Slut härnäst).

— men d'öd ! I detta enda ord ligger hela 
verldens smärta, en hel evighets förtviflan 1 
Död, hon, som jag älskade som min skydds- 
engel ! Den röda läppen blek och matt, kinden 
kall, ögat brustet, hjcrlat utan lif! Död! Låt 
mig gråta, broder! låt mig gråta!”

Mina tröstegrunder voro förgäfves, och det 
bästa jag kunde göra, var, att af tiden vänta 
hjertsårets läkning, detta sår, som min vän ha
de erhållit genom förlusten af sin englalika 
fästmö. Jag hade känt flicken ; hon var hans 
kärlek värd ; hos henne stredo själ och kropp 
om skönhetens företräde ; hon hade med ett 
ord varit ett praktexemplar af Tyska flickor, 
ren som liljan, trogen som ögats sfjerna, kär
leksglödande som Orientens ros. Underrättel
sen om hennes död hade öfverraskat min vän 
på resan, som vi i sällskap hade företagit ge
nom Tyrolen. Med kunskapen om hennes död 
.kunde han ej hållas tillbaka ; han ville ännu 
en gång se henne som lik, och ögonblickligen 
tillsade han om poslhästar, för att ila till Salz
burg der lian lemnat sin älskade. Mina före
ställningar voro förgäfves, och så fann jag 
mig i det ounvikliga och vände tillhaka med 
honom.

Med vindens hastighet hade vi tillrygga- 
lagt vägen från Botzen till byn Elma och be- 
funno oss numera icke långt från gränsen, som 
skiljer Tyrolen frå Salzburg. Det var mellan 
klockan elfva och tolf pä natten , då vi an

lände till den nyss nämnda lilla byn. Vi skif
tade hästar, och i full fart gick det åter fram
åt. På en half mils afstånd från byn stjelpte 
vagnen — - ena hjulet hade gått sönder. Po- 
stiljonen förklarade med exempellös flegma, 
att han 
suckade, och jag svor.

”Fort !” ropade slutligen Robert, ”fort till 
nästa station, der taga vi en annan vagn/!”

Natten var regnig, den nära skogens tallar 
knarrade vid vindens skakning, och på afstånd 
ljöd det som brusande ai vatten.

”det bästa är att
kan låta reparera ska- 
natten ville ombesörja 
en dugtig drickspenning, 
kunna vi fortsätta vår

En gåtlili händelse^
Af Jos. Aies- Médis.

’Den hopplösaste smärta gråter på graf- 
varna ; lifvets öde kan man aftvinga dess of
fer, dödens öde är obetvingeligt icke en gång 
dess häl är sårbar ! Ilvad är otrohet mot död? 
Hade hon varit otrogen sin kärlek och mitt 
hjerta, hade jag föraktadt och förgätit henne 

och sedan han läst några sidor, sade han : 
"Denna man är ingen galning ; i mitt land ha
de man cfverhopat honom med rikdomar istäl
let för att innespärra honom. — För mig till 
honom, jag vill tala med honom.”

Man förde honom in ; men han kom strax 
tillbaka igen, mycket nedslagen och försjunken 
i eftertänka.

”Nu inser jag, att han är förryckt,” sade 
han, ”olycka och fångenskap har för alltid 
beröfvat honom hans sinnens bruk ; I hafven 
gjort honom galen, 
också tillintetgjort 
ni.’ —

Vi begåfvo oss 
men sedan dess talar eder Lord icke om nå- 
<rot annat än o:n Salomon de Caus.

Adjö min kära vän Heinrich, kom snart 
tillbaka och bevara eder vänskap för mig

Marion Delorme.
Det i ofvanstående rader meddelade bref 

är icke allenast för lefnadsbeskrifningen öfver 
den hederlige och kanske just der!öre o- 
lycklige de Caus, utan äfven för ångmaschi- 
nens historia ett vigligt dokument, i det det
samma bidrager betydligt till att beröfva den 
man äran af uppfinningen, hvilken på ett oär
ligt sätt tillegnadt sig densamma och som alla 
hans folks skriftställare i deras national-ego
ism hafva tillskrifvit honom. Den, som sökte 
att göra de Caus’ idé gällande som sin, var 
just Eduard Sommerset, Marquis af Worcester, 
densamma, som det meddeladebrefvet omnämner. 
Han meddelar i sitt verk ”Hundrade uppfinnin
gar” (the Scantling of one hundred Inventions), 
utgifvet 1663, hela de Caus’ apparat i del vä
sentligaste, men med bifogande af ännu äldre 
erfarenheter och till en stor del alldeles fal
ska och grundlösa anmärkningar. Den nyaste, 
kritiskt rättfärdiga tiden, har fråntagit honom 
hedren af denna uppfinningen ; med fullt 
dosättande af nationalfordom har till och 
en Engländare, Robert Stuart, vetat, i 
”ångniaschinens beskrifvande historia” att 
ra de Caus’ fullständig rättvisa, och samti
digt har genom Argos bemödanden den länge 
misskände blifvit anvisad den rättvisa plats i 
historien, sem honom tillkommer.

Den nya Stads-vatteïiliosuste» vid 
SSofäBcssEiurg-jsorÉ g ESambswg'.
Denna vattenkonst, belägen omkring en 

half mil från Hamburg, är en så storartad och 
nyttig inrättning för staden, alt vi icke kan
na underlåta att egna den några ord.

Dess läge är beräknadt på att rena vatt
net, hvilket på så stort afstånd från staden 
är mycket renare, än del kan vara närmare 
densamma, hvarest 186,000 innevånare och en 
stor mängd främmande icke litet bidraga till 
dess orenande, medan ebb och flod nära nog 
sträcker sig till halfva afståndet af närvaran
de anläggning. Tre stora afloppsbäcken, hvar- 
a> våra läsare se en del på vyn, tjena till, 
att den sand och andra (unga ämnen, som Elb- 
vattnet föror med sig. der afsätla sig, äfven- 
som mycket annan orenlighet af lättare natur. 
1 byggnaden till venster om det höga tornet 
befinna sig tvänne stora ångmaschiner, hvilka 
jemt fylla dessa bäcken; medelst en annan 
ångmasenin uppdrifves vattnet till tornets höjd 
och defigenom erhåller del den [nödvändiga 
tryckning, för att. oaktadt det stora afstän- 
det från staden, icke allenast fylla ett bäcken 
på den högsta punklen af vallen, utan äfven 
drifva ett springvatten i midten af bäckenet 
till 30 fots höjd. Från detla häcken gå der-, 
på ledningarna genom hela staden, så alt ver
ket förser innevånarna med deras vattenbehof 
till och med i de öfversta våningarna. Med 
denna anläggning kan man hoppas, att en 
brand, sådan som den under do falala fyra 
dagarne, från 5 till 8 Maj 1842, icke mera 
torde komma i fråga, då hvarje elsväda strax 
vid dess utbrott kan släckas. Anläggningen 
beviljades genast efler den 
emellertid kostnaderna för 
tag betydligen öfverstego, 
det förslå anslaget, så gaf 
rande anledning till mången obelåtenhet; dock 
beslutade rådet och borgerskapet verkets full
bordan. Dess välgörande verkningar förbe
hållas framtiden, och kanhända skola äfven 
andra städer öfvertygas, huru mycket det ge
nom en dylik anläggning göres afseende på 
Là.san och afvändandet af stora olyckor. Ta

ga vi i ögonsigte, hvilka kostnader do gamla 
och särskildt Romarna hafva användt på vat
tenledningar, så påtränger sig oss den föröd
mjukande känsla, huru långt vi stå tillbaka 
för de stora gamla i att tillfredsställa ett af 
de första lifsförnödenheterna.

”Omöjligt !” ropade j 
vända om ; postiljonen 
dan ; om han under 
denna sale, så får han 
och i morgon bittida 
resa !”

Efter mycket ventilerande gaf min vän slut
ligen efler ; vi vände om, knackade på värds
huset, och begärde ett rum med två sängar. 
Värden gjorde en fortrellig grimas och sva
rade, att några sådana icke voro lediga, dili
gence—passagerarna hade tagit dem alla i be
slag, dock, menade han, två mindre rum med 
en säng i hvardera, stodo^lilireds.gjom herrar
na ville hålla tillgodo. Ånskönt jag ogerna 
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Den nya vattenkonsten vid Rothenburgsort.

den 30 December. C. 1’etertenn Officin, 1SVJ

Illustreradt Söndags-Magasin,
som med nästkommande år börjar sin QerdC ärgäng*, fortsattes äfven 1850 med ett 

nummer om 8 sidor hvarje Söndags morgon i samma stora folioformat som de sednaste sex 
m&naderna innevarande år.

Prenumeration emottages på rikets alla postkontor mot 4 R:dr 24 sk. för helt och 2 
Rdr 24 sk., allt B:ko för halft år, utom halfva postförvaltare-arfvodet, då utgifvaren bestrider 
andra hälften vid härvarande postkontor. Götheborg i December 1849.
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