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undervisning samt stadfästat nämnde fackafdelnings arbet
ordning.
Såväl fackafdelningen för kemi och bergsvetenskap
fackafdelningen för mekanik hafva framställt förslag om ä
dring af sina arbetsordningar därhän, att, beträffande inva
ledamot af föreningen, hvilken vid K . Tekniska högskoh
aflagt fullständig afgångsexamen från respektive fackskolo
äger, efter egen anmälan, såsom själfskrifven ledamot ingå
fackafdelningen. Fackafdelningarnes såväl i detta som i någ
andra fall ändrade arbetsordningar hafva af styrelsen blif
fastställda.
Från Kemistsamfundet har framställan gjorts om åväg
Svenska Teknologföreningens allmänna möte bringande af en gemensam tidskrift för Kemistsamfundet,
kemiska sektionerna i Upsala och Lund samt Svenska Te
den 31 mars 1894.
nologföreningens fackafdelning för kemi och bergsvetenska
Mötet, som ägde rum i föreningens lokal, öppnades af I likhet med Kemistsamfundet har styrelsen för sin del anse'
styrelsens ordförande, öfveringeniör A. Ahlsell, som, med hän- att en dylik gemensam tidskrift vore synnerligen önskvär
visning till i allmänna tidningar införda annonser, efter häm- men då de af Kemistsamfundet för vinnande af detta ~
ställan t i l l Föreningen, förklarade detsamma vederbörligen framställda villkor ej kunnat obetingadt antagas, och då Kemis
utlyst. A t t såsom ordförande leda mötets förhandlingar ut- samfundet å sin sida icke ansett sig kunna antaga det
styrelsen uppställda motförslaget, har frågan för denna gå
sågs professor J. Wiborgh.
Därefter upplästes styrelsens berättelse för år 1 8 9 3 , så- måst falla.
Från Dansk Ingenierforening, stiftad den 1 mars 188
lunda lydande:
»med det Formaal at fremme et kollegialt Forhold mell
de danske ingeniera-, havde den videnskabelig-teknis
Till Svenska Teknologföreningen.
Uddannelses Betydning og i det Hele varetage Ingeniarstand
Styrelsen för Svenska Teknologföreningen får härmed af- Interesser», har till styrelsen inkommit skrifvelse, däri Svens
gifva berättelse öfver förvaltningen af föreningens angelägen- Teknologföreningen anmodas att träda i förbindelse med fö
nämnda förening; och har styrelsen i sitt svar härå b i t r
heter under år 1 8 9 3 .
Under nämnde år hafva i föreningen invalts 71 nya det i sagda skrifvelse framställda förslaget om utväxling
ledamöter, däraf 45 t i l l Första och 26 till Andra sektionen. tidskrifter äfvensom med anledning af från Dansk Ingeni
Under samma tid har föreningen, så vidt kändt är, genom förening utlofvadt tillmötesgående mot svenska ingenio
döden förlorat följande ledamöter, nämligen: ingeniören F. A. förklarat sig med nöje skola tillhandagå medlemmar af Da
Lilljekvist, Bollnäs; baningeniören F. Rosentvist,Vexiö; eleverna Ingenierforening med råd och upplysningar vid deras besö
vid K . Tekniska högskolan K. F. J. Bondorff och G. W. C. Sverige.
Det inlägg, som från föreningens sida kunnat göras
Myrberg, Stockholm; arkitekten Karl Johansson, Göteborg;
grufingeniören B. Santesson, Filipstad; disponenten N. Feters- underlättande af medlemmars besök vid utställningen i Chica
son, Stockholm; ingeniören E. B. Bosceus, Stockholm; ingeniören har varit anförtrodt åt härför utsedde kommitterade.
E. Th. Boberg, Eskilstuna; ingeniören O. Offrell, Brooklyn; 50-tal ledamöter hafva begagnat sig af de legitimationsdisponenten W. Wcndin, Gyttorp; eleven vid K . Tekniska introduktionskort, som föreningen utfärdat, gällande såväl
högskolan H. Grut; ingeniören E. Flach, Mörsil; ingeniören svenska som öfriga ingeniörsföreningar i Nordamerika. M
E. Ottergren, Chicago; eleven vid K . Tekniska högskolan A. kännedom om den välvilja, hvarmed samtlige föreningsledamö
G. Fröberg, Stockholm; ingeniören E. L. Broomé, Mullsjö; blifvit bemötta i det fjärran belägna landet, är det en
ingeniören E. 8. T. StorcJcenfeldt, Stockholm; ingeniören C. L. plikt för styrelsen att göra sig till tolk såväl för dessa 1
Nobel, Zürich; ingeniören J. Wenström, Vesterås och ingeniören möter som för föreningen i dess helhet och härmed uttala el
E. A. af Klint, Stockholm. Dessutom hafva 11 ledamöter uppriktigt och hjärtligt tack t i l l alla dem, som främjat Svensl
utträdt ur föreningen, nämligen 8 af Första och 3 af Andra Teknologföreningens och dess medlemmars intressen under m
ställningen i Chicago, sommaren 1 8 9 3 .
sektionen.
Från K . Kommerskollegium hafva inkommit åtskilliga be"
Stadgad årlig afgift har erlagts af 1 1 1 7 ledamöter,
rättelser
angående med understöd af allmänna medel företag»
213 af Första och 9 0 4 af Andra sektionen. Antalet ledaresor
i
främmande
land för att efter bepröfvande genom töf
möter, som erlagt årsafgift för a l l framtid, utgör för näreningens
försorg
af
trycket utgifvas, och har styrelsen öfveP
varande 2 3 .
till Teknisk Tidskrifts respektty
lämnat
nämnda
berättelser
Sammanträdena inom föreningen hafva utgjorts af: 2
redaktörer
för
att
pröfvas
och
därefter i sin helhet eller delvi»
allmänna möten, 26 sammanträden inom Första och 10 inom
intagas
i
tidskriften.
Andra sektionen samt 46 sammanträden inom fackafdelningarne,
Då den med år 1893 vidtagna förändringen af Teknis»
nämligen inom fackafdelningen för mekanik 8, för elektroteknik 6, för husbyggnadskonst 16, för väg- och vattenbygg- Tidskrift, nämligen dess utgifvande i fyra fristående serier»
nadskonst 7, för kemi och bergsvetenskap 6 och för teknisk visade sig medföra ett godt resultat, beslöt styrelsen att före '*
utgifvandet efter enahanda plan äfven under år 1894, hvilke*
undervisning 3 sammanträden.
På därom gjord hemställan har styrelsen godkänt bil- förslag af föreningen antogs å allmänna mötet i novemWj
dandet af Svenska Teknologföreningens fackafdelning för teknisk månad.

nande af elektrisk arbetsöfverföring med särskild elektromotor
för hvarje verktygsmaskin eller i vissa fall för en grupp af
maskiner kan vinna en i ekonomiskt hänseende fördelaktigare
drift, oafsedt fördelen af, att de farliga och skrymmande remtransmissionerna därigenom antingen helt och hållet eller
delvis försvinna.
Föredraget illustrerades af ett stort antal ritningar öfver
arbetsmaskiner, anordnade för direkt drift medels elektriska
motorer.
*sg®!®s-

Föreningens
den

den 1 januari.
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ekonotnislca ställning

31 december.

år 1893.

den 1 januari

den 31 december.

Tillgångar.
793
19 661
1ÍJ81
1 500
1 384

25 652

H 066
1 120

Skulder.

Kassabehållning
Kapitalräkning
Obligationer
Inventarier
Bibliotek
F ö r l a g af b ö c k e r ...
Diverse fordringar ..

15 705 53
14 253 10
269 19
16 517 98
17 695 66
5 387 59
700
32 923 53
1
19 661 25 25 318 03
33 048 76
2 163 20
2 215 4 II
11 153 07
2 163 20
2 000
i 000
1 311 05 14 464 12 2 445 85 6 772 26 Byggnadssamfundets donations2 429 71 6 675 11
2 504 92
1 14318
2 563 2 0

—

—

! 1 42 287

Summa kronor

40 839 2 6

—
—

07

Föreningens

40 839 26

Utgifter.
1 100
2 767
12 895
3 000
2 216
13 267

Inträdesafgifter
Terminsafgifter
Irsafgifter
Teknisk T i d s k r i f t : offentliga a n s l a g .
prenumeration
annonser
Räntor
I r s a f g i f t e r f ö r a l l framtid
Öfriga inkomster
Frän fonderna disponerade m e d e l :
A l l m ä n n a fonden
Sandeilska f o n d e n
Byggnadssamfundets donationsfond ,

985
400
831
1 452
163
16

Summa k r o n o r

16 762

18 482

2 216

1 631

H y r a och omkostnader.
Diverse omkostnader
Teknisk Tidskrift: Tryckning och papper...
R i t n i n g a r & Planscher ...
Författarearfvoden
Redaktionsomkostnader
Expeditionsomkostnader
Diverse utgifter
Afskrifningar
Fondernas ö k n i n g :
Byggnadsfonden .
Reservfonden ....
Polhemsfonden .,

Gottfr. Boberg

C. O. T. Ortenblad

Räkenskapsförare.

Kassadirektör.

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till närslutne
tablåer såväl öfver föreningens ekonomiska ställning vid årets
början ocli slut som ock öfver föreningens inkomster och utgifter under det sist förflutna året. Hvad särskildt rör i n koraster och utgifter för Teknisk Tidskrift, så hafva dessa i
betydlig grad öfverstigit de belopp, som i den af föreningen
fastställda budgeten blifvit beräknade, men detta beror nästan
uteslutande på den glädjande omständigheten, att Tidskriftens
annonsverksamhet i väsentlig grad ökats. Äfven har genom de
ökade inkomsterna tillfälle beredts redaktionen att i väsentlig
grad tillgodose Tidskriftens respektive afdelningars behof af
text och planscher. I öfrigt har den fastställda budgeten icke
i någon nämnvärd grad frångåtts, utan de i densamma beräknade summorna öfverensstämma i det närmaste med de
bokförda. Föreningens allmänna fond har visserligen under
t minskats, men detta har hufvudsakligen varit beroende
$ utgifter för det slutliga ordnandet af belysningen inom
föreningens lokal samt inköp af diverse inventarier och gjorda
afskrifningar.
a i e

Stockholm den 14 mars 1 8 9 4 .

Styrelsen.
Vidare upplästes följande

Revisionsberättelse.
Undertecknade, vid Svenska Teknologföreningens allmänna
den 29 sistlidne november utsedde revisorer, få härmed,

4
2
11
4
1
5
3

897 65
776 57 7 674 22
808 33
109 45
763 50
643 81
596 76 26 921 85
371 18
2 467 03 2 838 21
1 177 68
400
82 20

—

Summa kronor

39 094 16

Stockholm den 14 februari 1 8 9 4 .

o t e

42 287 07

inlcomster och utgifter år 1893.

Inkomster.

3

Summa kronor

1 659 88
39 094 16

Granskad och rätt befunnen.
C. J. Binnquist

Bndolf S. Enblom

Gustaf

Hallberg

Revisorer.

efter verkställd granskning af Föreningens räkenskaper och
förvaltning för år 1 8 9 3 , afgifva följande revisionsberättelse.
Det gångna årets ekonomiska resultat kan med skäl
kallas tillfredsställande, i synnerhet då man tar i betraktande
de betydliga kostnader, som varit förenade med utgifvandet
af Teknisk Tidskrift i dess nya, väsentligt förändrade och utvidgade form. I budgeten för året beräknades utgifterna för
Tidskriften belöpa sig t i l l kr. 8 200 utöfver motsvarande
inkomster, och har denna beräkning visat sig så nära
öfverensstämmande med verkligheten, att skillnaden endast
utgör kr. 238,90.
A t t denna skillnad ej blifvit större,
oaktadt utgifterna med icke mindre än kr. 7 521,85 öfverstigit de beräknade, har berott på den gynnsamma omständigheten, att annonsinkomsterna uppgått t i l l den oväntadt stora
summan af kr. 13 267,26. Arets tidskrift har alltså kostat
Föreningen ofvan angifne kr. 8 4 3 8 , 9 0 under det att motsvarande kostnad för år 1892 belöpte sig t i l l kr. 4 205,37.
Den större uppoffring, Föreningen sålunda under året fått
vidkännas för tidskriften på grund af dess ändrade utgifningssätt, kan dock ej anses för hög i förhållande t i l l årgångens
ansenligt ökade storlek och rikare innehåll.
Inträdes-, å r s - och terminsafgifter hafva tillsammans
uppgått t i l l de beräknade, eller i det närmaste samma belopp
som föregående år.
Sammanlagdt belöpa sig inkomsterna för året till kr.
37 462,37

och

utgifterna t i l l

kr.

39 0 9 4 , 1 6 , fördelande sig

de sistnämnda på följande hufvudposter:
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Direkta utgifter
Afskrifningar
Ökning af fonder

K r . 34 967,25
»
2 467,03
»
1 659,88
Summa K r . 39 094,16.

A f skillnaden, kr. 1 631,79, hafva Sandellska fonden och
Byggnadssamfundets donationsfond på grund af särskilda beslut
fått vidkännas tillsammans kr. 179,si och Allmänna fonden
återstoden, kr. 1 452,45. Denna nedsättning af fondens kapital
har sin orsak 1 de ofvan angifna, rätt ansenliga afskrifningarne,
hvilka blifvit gjorda å inventarier, bibliotek och boklager,
och, då dessa afskrifningar visat sig vara välbetänkta och t i l l räckliga, innebär resultatet icke annat än, att Föreningens
tillgångar beräknats med ökad säkerhet.
Den ofvan angifna fondtillökningen fördelar sig stadgeenligt sålunda:
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Därefter föredrogs ett från Första sektionen inkommet förslå»
t i l l ändring af §§ 22 och 23 af föreningens stadgar, rörans
nedsättning i vissa fall af inträdes- och terminsafgifter f
ledamöter inom Första sektionen. P å af styrelsen däro
gjord hemställan beslöts, att denna fråga skulle bordlägga,
tills en närmare utredning hunnit vidtagas, samt upptagas
sammanhang med andra å bane varande stadgeändringsförslag]
Ingeniör A. Leffler höll därefter det utlysta föredn
get om

Ett och annat från Chicago-utställningen,

„
j utställningens storlek så var den amerikanska
ing
ungefär lika stor som hela det af andra nationer
«ntag utrymmet. ^ dessa senare var Tysklands utställ' störst, och sedan kom Frankrikes, men därefter började
redan tala om Sveriges. Den tyska byggnaden hade
Kat 100 000 doll.
Ordningen inom utställningen var mönstergill, likaså
nligheten. En vakthafvande kår, kallad Columbian guards,
" engagerad dels för att tillse ordningen, dels ock för att
lillhandagå besökande med råd och upplysningar. Denna kår
tcjordes delvis af män med kunskaper och bildning, rekryterade från skolor och universiteten
Att utställningen vann i allmänhetens gunst bevisas bäst
f de siffror, som ange antalet besökande från månad t i l l
månad. De voro nämligen under maj 1 050 0 0 0 , juni
•? 675 000, juli 2 760 000, augusti 3 515 0 0 0 , september
¡ 700 000 och oktober 5 000 000, eller fem gånger mer än
under den första månaden.
Hvad som förorsakade det mesta bekymret under utställningen var brandförsäkringen och juryarbetet. Brandförsäkringen var ställd på en ömsesidig uppsägning af 5 dagar,
hvilket naturligtvis förorsakade osäkerhet. Försäkringsbolagen
voro försiktiga med anledning af ofta förekommarde eldsvådor.
Mest fruktade man lösdrifvare, s. k. »tramps». Efter utställningens slut gingo de omkring ocb tände på endast för ro
skull. Innan juryarbetet kunde börja, förekom mycket bråk
och oreda och långt uppskof, hvilket förorsakades af, att planen
for det hela, sättet hvarpå juryn skulle arbeta, ej blifvit t i l l räckligt utarbetat i förväg, och de respektive jurymännen fingo
vänta en rundlig tid, innan de kunde erhålla definitiva order
om sättet för sitt arbete. E t t nytt jurysystem, olika mot
det vid föregående världsutställningar använda, tillämpades
här, det Thatcherska systemet, så kalladt efter dess upphofsman, mr Thatcher. Efter åtskilliga modifikationer framträdde
slutligen detta system i ett skick, som visade, att det samma
ej var så förkastligt, som man först ville hålla före. Principen var i hufvudsak den, att tryckta blanketter, upptagande
namn, nummer, afdelning m. m. för de utställda föremålen
utdelades, å hvilka jurymännen öfver. sitt namn skulle inskrifva
de olika »points of excellence». Rörande jurymännen och deras
kompetens hade mr Thatcher uttryckt sin synnerliga tillfredsställelse med de krafter, man för detta arbete lyckats förvärfva
från Sverige.
r a l l (
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en

na
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u

Omdömena om Chicago-utställningen hade varit myclj
olika; ofördelaktiga af dem, som besökt densamma under förgl
tiden, då intet var i ordning, och då det hela mera var
utställning i packlårar, och fördelaktiga af dem, som kom
t i l l Chicago först frampå sommaren, då utställningen ted
Byggnadsfonden
K r . 1 177,68
sig i ett ordnadt skick.
Reservfonden
»
400,00
En hårdnackad strid hade utkämpats mellan de städel
Polhemsfonden
»
82,20
som täflade om att förvärfva utställningen, särskildt mel!
New-York och Chicago, och hvad som afgjorde saken till
Summa K r . 1 6 5 9 , 8 8 .
senare stadens fördel, var i hufvudsaklig grad dess energis
I öfrigt få vi hänvisa t i l l styrelsens tablå öfver För- uppträdande och den stora penningesumma, som bland dej
eningens inkomster och utgifter och ekonomiska ställning vid affärsmän genast subskriberades för att bilda en garantifonj
Sedan Chicago härvid afgått med segern, kände |
årets början och slut, hvilken tablå vi granskat och befunnit
stolthet och lokalpatriotism inga gränser, och i öfvertygeM
i enlighet med hufvudboken.
Räkenskaperna, som äro synnerligen noggrannt och om- af, att, hvad den vill åstadkomma, den också kan genomdrifvi
sorgsfullt förda, hafva befunnits utan anmärkning och försedda satte den härefter som sitt valspråk uttrycket: "I ivill".
Rörande själfva direktionen för utställningen, hade
med vederbörliga verifikationer. Öfver bankbehållningen har
så fördjupat sig i kommittéer, att de utländska kommissarie]
företetts insättningsbevis.
Vid verkställd inventering har kassan visat sig överens- och utställarne hade svårt att veta, hvart de i hvarje
egentligen skulle vända sig. Man trodde, att det skulle lig|
stämmande med räkenskaperna för dagen.
Föreningens tillgångar i svenska statsobligationer hafva närmast t i l l hands att vända sig t i l l »the National Coi
vi granskat i Inteckningsbolagets kassahvalf, där de förvaras mission», men dennes uppdrag var hufvudsakligen endast
jämte kapitalförsäkringsböckerna N:ris 118 102 och 118 103 se t i l l , att de af regeringen anslagna medlen blefve rätt
samt lifränteböckerna N:ris 507 och 5 0 8 , tillhöriga aflidne vända. Eller ock vände man sig till mr Walker Feai
professor Hj. Holmgrens omyndiga barn, — och befunnit allt chef för »the Departement of Foreign affairs», men af ho:
fick man alltid ett undvikande svar, att han ville hänskj
i vederbörlig ordning.
Inventarier, bibliotek och boklager äro i räkenskaperna saken till »the proper anthorities», 0 . s. v.
I betraktande af det virrvarr och chaos, som existe:
upptagna till lämpliga värden.
Styrelsens och förvaltningsutskottets protokoll hafva vi under den första utställningstiden, var det märkligt, att
genomgått och förvissat oss om, att inga utanordningar blifvit hela någonsin blef färdigt. N ä r emellertid allt var i ordni;
ut- som invändigt, tedde det sig ofantligt storartadt. By:
gjorda utan motsvarande beslut.
Lokalens inredning och möblering har under året kom- naderna i sin hvita skrud, sedda så väl i solbelysning soi
pletterats för ett r ä t t ansenligt belopp, hvartill styrelsen varit den magiska elektriska belysningen om aftonen, gåfvo en s
berättigad på grund af det anslag, som redan 1891 för detta slagen anblick.
Man har sagt, att på utställningen ej fanns så mycl
ändamål ställdes t i l l dess förfogande, och har Föreningen allt
skäl att vara styrelsen tacksam för det präktiga och ändamåls- nytt. Hvad kan man då begära i våra dagar att få 9
nyhetsväg, då telegrafen blixtsnabbt sprider kännedomen
enliga skick, hvari lokalen nu befinner sig.
På grund af förestående, och då i öfrigt allt inom för- nya uppfinningar t i l l när och fjärran ? Men menar man ffl'
valtningen utvisar, att styrelsen och sekreteraren med synnerligt nyheter det, som ej förr varit exponerat å en utställning!
nit och omtanke tillgodosett Föreningens intressen, fä vi till fanns mycket af intresse, såsom de Lavals ångturbin, Telau'
Föreningen hemställa, att full och tacksam decharge beviljas grafen, Carborundum m. m., för att nu endast anföra ett
exempel. Och såg man där ej mycket absolut nytt, v a r |
styrelsen för dess förvaltning under år 1 8 9 3 .
förut exponeradt eller ej, så fanns där så mycket mera g'<
Stockholm den 14 mars 1 8 9 4 .
malt af stort intresse. A l l a samlingar voro hämtade fl
Washington
och här exponerade; så äfven den storarti
C. J. Binnquist
Eudolf S. Enblom
Gustaf Hallberg.
samlingen af patent-modeller. Man såg symaskinen före Ho*
På därom af ordföranden gjord framställan beviljades propellern före John Ericsson, skrifmaskinen långt före
styrelsen full och tacksam decharge för 1 8 9 3 års förvaltning mington o. s. v., hvilket allt var synnerligen upplysand
historiskt afseende.
af föreningens angelägenheter.
1
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ligen icke sina pengar tillbaka, men de beklagade sig ej, då
de gått att uppoffra sig för Chicagos värdighet.
Det sociala lifvet inom utställningen spelade en stor rol.
De olika länderna och deras representanter gåfvo lysande
middagar, där man sökte öfverträffa hvarandra i anordningar.
Kommissarierna slöto sig t i l l samman t i l l en förening för att
gemensamt bevaka sina intressen och afhöllo enskilda möten,
vanligen en gång hvarje vecka.
Man kunde nu uppställa den frågan: Hade Sveriges deltagande i Chicago-utställningen medfört de resultat, som man
här hemma väntat och hoppats?
Skälen för Sveriges deltagande voro flere, och det som
oftast framhölls var, att man borde vara med för att ej b l i
bortglömd, när det gällde en täflan mellan världens bildade
nationer. I detta afseende har Sveriges deltagande varit särdeles lyckadt. Den svenska konsten har vid utställningen haft
en alldeles särskild success, öfverträffande allt, hvad man vågat
hoppas, en success, som t i l l och med konstens hemland, Italien
och Frankrike kunnat afundas. I maskin-hallen hade Sverige,
enligt fackmäns utsago, ett utställningsföremål, som kan
väntas mest af alla komma att b l i epokgörande inom maskinindustrien. Den svenska byggnaden med sin samling utställningsföremål, visande Sveriges ståndpunkt i vetenskapligt,
konstnärligt och industrielt hänseende, har varit en plats, där
man med allt skäl beundrat, hvad man sett, och blifvit öfvertygad om det berättigade i ett yttrande, som presidenten för
juryn inom afdelningen för bergsvetenskap en gång fällde:
»We always look to Sweden for quality», eller hvad redaktören för en af världens förnämsta ingeniörstidningar, the
Engineer, sagt: »Näst Krupp har Sverige den vackraste kollektivutställning af järn och stål».

Man tycktes i allmänhet trifvas förträffligt inom den
svenska byggnaden, och skälet härtill torde förnämligast ha
varit den okonstlade, enkla nationella prägel, som karaktiserade allt inom den samma.
Att den svenska byggnaden, och hvad den inrymde af utställningsföremål, gjorde mycket t i l l att skingra vissa dunkla
begrepp om vårt land och dess folk, var man ofta i tillfälle
att se. Byggnaden själf med sina bizarra former och sitt
gammalmodiga utseende, jämförd med den eleganta inredningen
från Stockholms handtverkerier och den moderna industrien,
väckte den intelligente utställningsbesökandens uppmärksamhet
på, att vi äro ett folk med gamla minnen men med moderna
lteklamen för utställningen sköttes på ett utmärkt sätt. lefnadssätt och vanor.
Direktionen gaf å t hvarje land, hvarje stat eller hvarje förening,
A t t den svenska utställningen var allmänt omtyckt, visade
•JO så önskade, en särskild dag, som öfver hela utställningen sig bäst däraf, att byggnaden alltid var så full med folk, som
skulle firas såsom dess nationaldag.
Härigenom uppstod den bekvämligen kunde rymma, och att ej sällan trängsel uppanan om, hvem som kunde uppvisa största antalet besökande stod. P å Chicagos dag och på Sveriges dag strömmade 50 000
Pa sin dag. Chicago slog världsrekordet härvid, och det antal personer genom utställningsbyggnaden, och i rundt tal kan
•okande, som på dess dag strömmade in öfver utställnings- beräknas, att densamma besöktes inalles af 1 800 000 periådet, öfverträffade äfven det högsta antalet besökande på soner, eller 8,6 % af antalet besökande inom hela utställ^ dag vid någon föregående världsutställning. Hvad betydde ningen för hvarje dag, den var öppen.
'ladelfia-utställningens 217 526 år 1 8 7 8 eller Pariser-utAtt de minnen, som blifvit fastade vid den svenska utngens 3 9 7 1 5 0 år 1 8 8 9 , då den förra mer än tre gånger ställningen, ej skola försvinna, kan man ha anledning hoppas
och den senare nära två gånger öfverträffades af Chicago, som
däraf, att man ofta märkt, huru Sveriges deltagande i F i l a pa
sin dag såg 716 881 personer tränga genom portarne in delfia-utställningen och de män, som då, 17 år sedan, voro
"tställ
ällningsområdet. Då steg modet hos Chicagoboarne, förenade med den samma, ännu kvarlefva i minnet hos dem,
o a k t a d e denna dag som. en vändpunkt i finansielt hän- som då sågo den svenska utställningen.
lmt ,
Pl ^
På bättre tider, som skulle ersätta förDet synes i sanning vara hög tid på, att Sverige på
ahi - "
^
de första månaderna. Aktieägarne fingo dock allvar öfverger det pessimistiska tal, som man så ofta hör,
g o n anledning att resa marknaden. De fingo visser- att vi äro för små att täfia med de stora nationerna. Sverige
0ni

llm

s

e

n o

e

a

r

c

0

lu

u n <

e r

i a

e s

