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Lifvets Saga.
Liten stump jag sjunga vill,
Och till amne vill jag taga
Lifvet och dess gamla saga,
Ty den kan jag utantill.
I var barndoms paradis
Fa vi namnam utaf mamma,
Kolt och byx, och med detsamma
Alfabet och tupp och ris.
Af magistern med lineal'n
Far man knapp och l&nga lexor,
Blir student och g&r pa sexor
Och tar slutligt kameraln.
Men'skans frarutid 8,r fordold,
Odets djup kan ingen loda:
N&gra vagar aro go da,
Andra g& for bin i v&ld.
En blir kopman med avance,
En blir bankrutt och forlagen,
En gar embetsmanna-vagen,
Tar lektion i preference.
En blir satt p§, domarstol,
En far lager omkring pannan,
En blir doktor, och en annan
Blir en hund pa basfiol.
En
En
En
En

gar in vid ranteri,
blir lansman och formogen,
far arfva hela hogen,
blir fast for slottskansli.

En
En
En
En

blir statsrad, en traktor,
som erkebiskop slutar,
gor piller, en gor strutar,
blir branvinskontrollor.

En
En
En
En

blir ingenting, belt lugnt,
blir knekt och far en froken,
som biskop mar som goken,
f&r svalta som adjunkt.

Aren g§, i tripp och traf,
Blommor vissna hela knippan:
Tiden star med pudervippan,
Innan man vet ordet af.
Ar man nackstyf, blir man mjuk:
Lifvet bar sin egen skola.
Bast som unga vi oss sola,
Ha vi ryggvark och peruk.
Jubel- eller jammerrop,
Lyckans mSnsken, eller nedan —
Nar som doden kommer sedan,
Gor ban narr af alltihop.

E. S—dt.

42 ar, men under en tid af 34 bar man sett, eller
rattare hort honom pa Stockholms allraanna platser
och i dess omgifningar, ty vid 8 ars Alder gaf ban
sin forsta solokonsert pa Carl XIILs torg. Han ar
den moderniserade och foradlade filikrommen, ban ar
den genuina folkviolinen. Berofvad ogonens ljus, eger
ban det finaste musikaliska ora. Att blott en enda
gang ha hort en nausikalisk komposition, det ar nog
for honom; han exequerar den pa p ogonblicket och
ban exequerar den med en rental i tonen och ett
uttryck i foredraget, som aro beundransvarda. Han
hor t. ex. Verdis »Miserere» i dag och han spelar det
i morgon. Han ger konserter i solbadd, regri och
snoyra och alltid med samma sakerhet, fardighet och
smak. Hans instrument ar ingen stradivarius; men
ingen stradivarius skulle utharda sa manga vadervexlingar ocb strapaser som blinda Kalles viol; den ar
icke nagot bortskamdt b a r n j g u d vete om den nagonsin
varit kladd i fodral. Ingen ma tro att det blott ar
dansmusik och s. k. slagdangor sora blinda Kalle
spelar. Bekant med hela den klassiska musiken, medfoljer han lika troget den moderna, och han gor rattvisa at alia mastare, alia skolor. Blinda Kalle bar
alltid statt mycket val bos hrr ledamoter af kongl.
hofkapellet och flera an en af dem ha valvilligt riktat
bans repertoir.
Han ar icke heller en elev att
f6rakta, ingen af bans mastare ar sa popular som han,
atrninstone kan ingen skryta med en sa talrik publik
som blinda Kalle. Nana, bans konsertsal ar ocksa
bela Stockholm, kougl. djurgarden inberaknad, for att
icke upprakna atskilliga landsorter och smastader, der
blinda Kalle likaledes ar som barn i huset. Blinda
Kalle bar fri entr6 till kongl. teaterns — vind. SS
ofta nagon ny opera gifves, ar blinda Kalle pa sin
plats, blind for spelet sa bakom som inom kulisserna,
men med ett ora som ingeus. Dagen derpa ar hela
operan bekant for gatorna, hamnarna och torgen.
Blinda Kalle upptrader afven med accompagnement,
fordom af ett positiv, for narvarande af en annan
blind man, som trakterar violoncell utan ansprak p&
taflan med Arnolds.
Hvad blinda Kalles enskilda lif betraffar, si 6fverenstamma alia, som narmare kanna bonom, deruti
att han alltid fort en exemplarisk vandel. Mycket
religios, forsummar ban aldrig nagon gudstjenst. Med
hog rost instammer han i koralen, ocb alia psalmer
kan han och han kan afven katekeseu fran perm till
perm. Deruti star han sakerligen ensam bland musici.
Man bar sagt att blinda Kalle ar formogen och att
han till och med, sasom egare af ett litet trabus pa
Kungsholmen, vore valberattigad till riksdagsman; men
detta ar tyvarr icke sant. Han lefver i knappa onastandigheter, sasom musici i allmanhet, men ar ocksa,
liksom dessa, lika glad och fornojd for det. »Den
som ej ser opp med ogonen, far se opp med pungen»,
heter det. Stackars blinda Kalle! Det forra kan han
ej, och derfb're star det ratt ofta ilia till med den
sednare. De manga myntforandringarne ha gjort
bonom mycket obehag och han ar icke ratt belaten
med rikets stander; men han gor alia ratt, liksom
han gor alia noje.
Nar en gang blinda Kalle icke mera finns, nar
en dag folkviolinen tystnat, da skall blinda Kalle
saknas af stad och land. Det ar ovauliga menniskors
vanliga ode.

Stockholmstyper.
V.
Bliiida Kalle.

Uti Stockholm finnes val ingen som icke k&nner
>linda Kalle, och de fran landsorten, som besokt hufudstaden, kanna honom icke mind re. Han ar nu

Sverge och Italien.
Den adress, som ledamoten af italienska parlamentet, hr Vegezzi Ruscalla, i sin egenskap af sekreterare i Societa Nazionale, tillskickat dem som bar i
Sverge ombesorjt insamlingen af medel till Garibaldifonden, bar redan varit synlig i landets tidningar. Vi
vilja dock ur denna vackra och hjertliga skrifvelse reprod ucera nagra rader:
nJag skall sanda densamma», vexeln fran Sverge,
skrifver pnrlamentsledamoten, »till komiten for vdrden
om de under kriget i sodra Italien sdrade, hvarigenom
'der menniskoalskande afsigt blir vunnen
Jag
har skickat en afskrift af edert bref att tryckas, pd
det att alia Italienare ma fa erkanna sin forbinddse
till den arorika och frisinnade svenska nationen
och att alia sdlunda fran Susa till Palermo skola instdmma i ett Lefve Sverge!
Jag tackar eder
och beder Gud, att det forenade, starka och oberoende
Italien ma en gang fa tillfalle att i handling ddagalagga sin tacksamheta.
Sa skrifves fran Italien, och anda var det som
skickades fran Sverge sa ringa. Bara en vexel pa
7,500 francs, hvartill komma 6 kanoner, som den generose disponenten af Stafsjo kanongjuteri, hr brukspatron Frick, lemnade sasom bidrag till fonden. Men
det ar vid denna lilla vexel att marka, att den tillkoramit genom s. k. »smastyfrar», for det mesta inemnade af fattigt eller mindre bemedladt folk. Den
som skrifver dessa rader vande sig nog till flera an
en af vara s. k. penningemagnater med begaran om
nagot bidrag afven af dem.
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fornojelsen och den vidunderliga, allt afvapnande tilltagsenheten.
Denna grofva fars, hvaruti stundom askadaren sjalf blef mot sin vilja
medspelande, foretedde en sysselsattning som, i brist afnagon battre,
anlitades af personer med en mindre grannlaga kansla; och hade
den icke inneburit nagot karakteristiskt, sa skutle ej minnet daraf
varit, efter ett 2o-tal af ar, sa lifligt och sa allmant».
Den i senare tider ryktbaraste gatuvirtuosen varutantvifvel Blinda Kalle (fig. 52). Flertalet af de stockholmare som nu hunnit nagra
och tjugu ar minnas honom, och likval finnes det hogst fa som veta
eller nagonsin vetat hvad mannen
egentligenhette. AfvenBlinda Kalle
hade dock ett borgerligt namn,
Karl Johan Strom hette han
och han var fodd i Husby Langhundra socken i Upland 1818. Han
afled i lunginflammation den 16 Juni
1864 i huset n:o i Lilla Bryggaregrand, i den gard som kallas »Lamby ska verket» och som bildar en kil
mellan Norrlands- ochStoraHumlegardsgatorna.
Detta ar ju allt som man behofver veta om den blinde spelmannens samhallsforhallanden. Hans
konstnarsomstandigheter aro af storre intresse. Under 38 ar gick han
omkring pa Stockholms gator och
Fig. 52. Blinda Kalle.
spelade fiol. Redan vid atta ars
Efter originalfotografi.
alder gaf han sin forsta solokonsert
pa Karl den trettondes torg. »Han ar den moderniserade och foradlade Filikromen, han ar den genuina folkfiolen», yttrade nagon
om honom fa ar fore 4ians dod. Blinda Kalle agde ett fint musikaliskt ora och behofde blott en enda gang hora ett stycke for att
genast spela det. Sa snart nagon ny opera gafs pa kungl. teatern,
var han dar, vanligtvis pa vinden, och lyssnade uppmarksamt. Dagen
darpa fingo Stockholms gator och grander hora hvad Blinda Kalle
hort aftonen f6rut, och det var ett troget atergifvande af operans
melodier. Illustrerad Tidning innehaller i slutet af 1860 en, af Blanche
forfattad skildring af Blinda Kalle, ur hvilken vi anfora foljande:
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»Han ger konserter i solbadd, regn och snoyra och alltid med
samma sakerhet, fardighet och smak. Hans instrument ar ingen Stra-

