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Henriette Nissen.
Född i Götheborg, kom Henriette Nissen,
såsom en biografisk skizze i ”Nordische Tele
graph” berättar, vid 19 års ålder till Paris,
för att taga information af Garcia , hvilken
redan utbildat så många talanger af första
rang. Efter 2
års studium under denna
mästare, blef hon engagerad vid théâtre italien
på ett år, endast för Adalgisas
roll vid sidan af Grisi som Nor
ma. En afton, då Barberaren
af Sevilla var annonserad, pu
bliken till en del redan försam
lad och mamsell Nissen i sitt
logi sysselsatt med att kläda
sig till en bal. lät theaterns direk
tör plötsligen anmäla sig och
tillropade henne vid sitt inträ
de : ”Min bästa mamsell Nissen,
ni får i dag nödvändigt sjunga
Rosine ! Persiani och Grisi äro
båda sjuka, och jag är i förtvifflan, såvida: ni icke räddar
mig !” Detta var nära nog en
omöjlighet, ty vår konstnärinna
hade^ännu aldrig deltagit i nå
gon repetition af denna opera ;
men slutligen gaf hon vika för
direktörens böner, ilada till the
atern, och då ridån gick upp,
blef publiken och Orchestern li
ka bestörta vid att se Nissen
på scenen i stället för Persiani.
Hon söng rolen förträffligt och
öfverhopades med bifallsyttringar. Vid! slutét af hennes en
gagemang- prolongeradeadetsamma på ett år, och under denna
tid utvidgades äfven hennes repertoir, så att hon äfven öfvertog Anna Bolenas och Elviras
vol i Don Juan. Då det andra
året förflutit, reste hon till Italien,
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derifrån till Petersburg, för att tillträda ett
engagemang för säsongen, och vände derpå
tillbaka till Italien, der hon vistades tre år.
Här uppträdde hon i Mantua för första gån
gen i Somnambula, reste derifrån till Bolog
na, der hon träffade Rossini, hvilken mycket
smickrande yttrade sig öfver det ofvannämnde
inpromtu af Rosines roll. Under den stora
säsongen uppträdde hon här, under förloppet
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(IV âfgingen

af tvänne månader, i 35 föreställningar i de
tre operorna Attila, Norma och Somnambula
Från Bologna reste hon öfver Mailand och Li
vorno — året 1846 — uppträdde der på/eatro grande under’21/, månader i 36 föreställ
ningar, söng derpå i Florenz i la Pergola och
engagerades 1847 i Rom vid Apollo theatern
för säsongen, under hvilken tid hon lät höra
sig i operorna Hernani, Parisina, i due Foscari, Attila och i Lambardi. Ef
ter slutad säsong reste hon till
Ferrara, måste dock snart lemna denna stad, i anledning af
krigets utbrott; theatern stäng
des, och nu reste vår konstnärinna till London, der hon vista
des i 11 månader, Efter att
hafva studerat det Engelska
språkel i sju veckor debuterade hon på operan i Conventirarden, der hon till och med
måste uppträda utan snfflör.
Från England återvände hon
till sitt hem, och som den.Kongliga familjen just vistades i
Christiania, så blef hon dit in
bjuden till holkonserter, söng
flera gånger i hofcirkeln , och
blef på flerfaldigt sätt utmärkt
af konungen, drottningen och
enkedrottningen och vid sin afresa öfverhopad med rika nådebetygelser. Sedan hon i Götheborg gifvit ett par offentli
ga konserter med det mest odelade bifall, reste hon till Tysk
land , lät på genomresan höra
sig i Köpenhamn och har för
14 dagar sedan inträffat i Leip
zig, för att bereda denna stads
bildade publik samma njutnin
gar, som man i andra länder
haft hennes talang att tacka för.
och som redan inbragt henna
rikliga lagrar

Illustreradt Simdags-Magasin.
Konslnärinnan har vid sitt uppträdande i
Leipsig firat en triumt , som endast få före
henne, och den ovanligt talrikt församlade pu
bliken hedrade sångerskan genom ständigt
stegrade applåder och framropningar.

Intrigen
Af M. C. Hansen.
(Öfversättning från Norskan).

Det var en afton i slutet af Januari. Uti
ett myckel snyggt studenllogi hade den ena
af dess t venue gäster mycket brått om, än
med spritlampan under thekitteln, än med att
besätta det dukade bordet med vanliga ungkarlsrätter. Den andre var sysselsatt att klä
da om sig efter en just slutad resa. Pelscn,
bortslängd öfver en läderkoffert, det rimiga
skärpet, de isade bottforerna antydde på en
läng resa, och den unga herrn, som just på
drog sig den gamla studentrocken, hade äfven tillryggalagt en väg af omkring trettio
mil. Ilan syntes, trött af julens stojande
fröjder, riktigt moja sig med alt åter sitta på
sin plats i soffan, vid sidan af sin husliga,
godlynta kontubernal, hvilken nu med omiss
känneligt nöje agerade värd. Änskönt vi ic
ke hafva så synnerligt att beställa med de
två vännernas lif och lefvorne, är det dock
nödvändigt, alt gifva desamma deras namn och
berätta ett par ord om hvad, hvarifrån och
hurudana de voro.
Den yngre, värden nämligen, hette Jacob
Garner, var son af cn handlande på vestkusten och hade nyss före jul tagit första afdelningen af andra examen. Det var en mun
ter och qvick yngling med ett indtagande
yttre, hvaruppå hjertats godhet målade sig.
Han söng ganska bra, men utmärkte sig föröfrigt icke med någon talang. Den äldre var
studiosus juris Konrad Kraft, en utmärkt flink
ung man, hvilken Musernas åtskilliga gåfvor
höllo tämligen skadeslös för den förtreten,
moder Lucina (eller hvilken annan guddom)
redan vid födelsen hade tillfogat honom ; lian
var nämligen sned och något stammande. Kraft
var en half virtuos på violin, en lycklig teck
na'e, Versifikator, mimiker. Hans föräldrar
voro döda, och han slog sig fram dc]s genom
informationer, dels också genom att då och då
upplaga en smula af det icke betydliga kapi
tal, som hade tillfallit honomiarf. En honett
beskedlig kamrat ansågs han öfver allt vara
hvilket ingen försäkrade, eller kunde försäkra
med mera kraft, ån Jakob Garner, som hade
kändt honom från barndomen och nu sedan
sommarens början bodde tillsamman med ho' ■ j- '

^**<4 nom.
/ ’ ”Tack för ditt bref, Kondrad,” sade Gar
ner, dä han skänkt uti båda thekopporna och
. *■ salt sig vid värmes sida. ”Du har haft en
° . lustig jul. Men hemturen har tagit på dig.

du har als icke något uppbyggligt utseende.
Om jag visste, det kunde hjelpa dig, så skul
le jag laga dig en toddy. Ilvad tror du ?”
”Lff! Det förekommer mig, som uär nå
gon frågar: Får jag sälla fram litet frukost?
eller som min fästmö, om jag hade någon,
skulle säga: Vill du hafva en kyss, mitt
hjerta ?”
”Nå nå ! Hvarför så1 kinkig ?”
”Kinkig ? Men du måste dock medgifva,
att det är kinkigt af dig, att erbjuda dig
laga mig en toddy. Har du kanske gått in i
någon nykterhetsförening, sedan vi sist sågs?”
”Ah nej. Men jag liar åt oss bestält en
biff och låtit hemta en flaska Laubenheimer
hos Thor Olsen; och således vill jag icke för
min person — — — ”
”0 Jakob, Jakob! Hur du är sfor! Huru
upphöjd öfver tadel! permettez o. s. v., under
sådana förhållanden skulle det vara pöbelaktigt att dricka toddy. Jag är föröfrigt alls
icke trött efter resan; och nu salt jag i det
ta ögonblick och knep ögonen samman, som
en sentimental katt, af pur glädje öfver att
åter sitta på gamla tomter och höra oig slam
ra med tofflorna. Men du nämnde nyss ett
namn, som gjorde mig allvarsam. Men derom
sedan ! —”
”Jag ett namn? har jag nämnt andra namn,
än ditt och kanske uppassarens? Nå ja, jag
hälsade dig från Theologen. Bief du sur för
det ? Det skulle jag icke tro. Han är ju ad
amiciliam nostram terHus adscriptusr>
Ja, ja ! och hinc illoe ! Ilvarlhän var det
lian reste ?”
”Till mostern i Ghristiansand. Hon vill se
honom ännu en gång före sin död och eflerlemnar honom sina murklor.”
”Den goda quinnan ! Hon upplefde alltså
icke den dag, då lilla Sören håller hennes
likpredikan. Men det är mig kärt, alt han är
borta och blifver det någon tid ; ty det skul
le kosta rasande på mig att tala med- honom
nu.”
”För knäfveln ! Du har gjort bekantskap
med hans fästmö ? Så — så !
”Så ! så ! Gud, hvilket diplomatiskt uttryck,
du förstod att lägga i detta adverbium, som
några kalla interjectionen. Så, så! Du kun
de blifva cn attaché, när som helst. — Ja
broder Jach, jag har sett Theologens fästmö,
och gifve Gud, att dessa mina ögon aldrig
hade dvalts på denna sol-ros!”
”Det var icke någon vacker metafor, Kon
rad ! Ilvarföre lät du det icke bero vid sol?”
”Herre Gud, derlöre — — Nå, der är
Pejler med maten. Il vad kan tänkas skönare
än alt komma hem till en bill, till broder Ja
kob och till ett glas Laubenheimer. Ädla Pej
ler, vill du öka mina njutningar genom att
lägga ett vedträ i ugnen?”
”Du är i mycket dåligt lynne, Kraft! det
hör jrg på dig.”

(IV årgången
”Tyvärr! Tycker du, jag sväljer gråten é«
”Nej, men du är så slösande på quickheter, riktigt pojkaktig, som e i student på mo
det. Det är mig ett säkert känntecken, att
du är i botten förstämd.”
Kraft fästade sina ljusblå ögon med ett
eget, svärmiskt uttryck på vännen: ”Du är så
gedigen Jakob ,' och det är så solidt, så me
talliskt det du säger. Ja jag är rikligt nog
förstämd. Men först måste denna snigel der
borta skubba sig ut genom dörren, först må
ste bukettglaset tömmas, så vill jag meddela
dig mina bekymmer.”
'Nå Konrad !” safe Garner efter en stund,
”nu kan du gerna börja, tycker jag. Jag
längtar få höra din kärlekshistoria.”
”Fehl geschossen ! weit gefehlt ! Men till
saken. At milt href såg du, att jag var; sin
nad på hemvägen göra en afstickare till och
omkring gården Ramholt, för alt få se vår
kära Wensells prisessa. Visserligen kände i a «■

lJ en 8S1I& fadrens namn, ännu mindre hade
jag något slags entrékort till honom. Namnet
var lätt alt få veta af skjutsgossen; husbon
den hette Poul Iversen Ramholt, frun Marthe
Marie och mamselln, ja det visste jag förrut,
Anna. Då Wensell alltid har yttrat sig obe
stämd angående förhållandet till föräldrarna,
j«g det försigtigast, att till en början
låta hans namn vara utom spelet och rekom
menderade mig genom mina egna personlig
heter
han kastade en komisk blick på sin
framstående venstra axel. — ”Jag ankom ti
digt på eftermiddagen till Ramholt, steg ur
slädan och frågade med ädel frimodighet ef
ter Paul Ramholt. — Och med ett ljud just
vid sidan af mig, svarades i en djup bas och
i ett ytterst långsamt tempo :
”Frågar den goda vännen efter Ramholt,
så är han till tjenst.” Öfverraskad vände jag
mig om och såg en man, le V(JHa à peu prêt."
Kraft pressenterade en karikerad blyertsskiss.
”Se denna mäktiga oxpanna med de stora
ögonen under de buskiga ögonbrynen ! Lägg
märke till pannans tjocka vallar och grafvar,
till den buckhga väldiga näsan, till den starkt
uppiistadc munnen och den potatisformade ha
kan . Hufvudet, på en kort pelare, på en an
senlig basis al skuldror och bröst ! Små tjoc
ka aimar, dinglande ner åt den sanft geboge

nen Magen ! Fracken och byxorna hafva ett
modernt snitt, men äro af grolt blått valmal.
Mössan är ett mellanting af kalott och ka
skett. I venstra handen håller han ett monst
rum af sjöskumshufvud, i hvars lock han af
och (ill tycks spegla sig.

Så mycket förstod jag af mannens tillta],
mine och hållning, att dopsnamnet ”Paul” skul
le vara illa anbragt, och att man icke fick
dua hr. proprietären. Jag hälsade höfligt på
honom och pä!og mig en viglig mine.
”Mitt namn är Kraft, jag är kusin till den
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Illustreradt Sôndags-Magasin.

bord på broskeppet, hvilket sedan roddes till
den kongiiga landningsplatsen, i midten af ett
talrikt följe af båtar, hvaruti de förnämste
stadens auktoriteter befunno sig. På stranden
emoltogs det höga liket af samtliga offentli
ga korporationerna, de särskilta vapenarter
nas stab, kalhedralens kapitel med kapitulärvikarien i spetsen, och en tallös mängd folk.
Kistan sattes på en präktig likvagn och för
des till kyrkan S:t Lorenzo.
Efter vagnen gick den afdöde konungens
öfverstallmästare, och kronan, sceptren och
I sitt 23 lefnadsår skref Franklin följande svärdet buros på sammetskuddar af hans ad
grafskrift öfver sig sjelf : ”Tryckaren Ben jutanter.
jamin Franklins kropp ligger här till mat för
Efter dessa kom prinsen af Savoyen-Ca
maskarna, likasom bandet till en gammal bok, rignan, de båda kamrarnes president och de
hvarur verket är ulrifvet, titel och förgyll puterade, ministern för de inre ärenderna, Pining afslit a. Men verket skall icke gå för- nelli, och den kongiiga utomordentliga kom
loradt; ty det skall, som han tror, åter ut missarien, Alfons de la Marmora. Dem följde
komma i en praklupplaga, genomsedd och för konsulerna, generalintendenten, intendenturrådet och landt- och marintruppernas stab.
bättrad af författaren.”
Kyrkan S:t Lorenzo var inrättad på e!t
motsvarande sätt för sorgfesten ; öfver hufvudingången läste man orden : A Be Carlo
datore della libertà, propugnatore dell’
Carl Alberts Begrafningsfest i Genua. Alberto,
ilalica independenza, esequie solemni e comDen 4 Oktober f. å. firade staden Genua pianla del popolo ginovese. — Konung Carl
en fest, som erinrar om öfverförandet af Na Albert, frihetens gifvare, den Italienska oafpoleons aska till invalidernas Domkyrka. Kloc hängighetens försvarare, Genuas folks högtid
kan 10 om morgonen visade sig ångfartygen liga beskyddare. — Det storartade uti denna
Goito och Mozambano med hissad konglig flag kongiiga likfest låter sig endast iemförasraed
ga vid hamnens inlopp. Alla krigsfartyg till de närvarandes rörelse och sorg. Patriotiska
satte sina rår och gåfvo salut med 21 kanon inskriptioner blandade med de nationala fär—
skott, för alt visa den kongiiga martyren för fforna, förkunnade den allmänna känslan ; det
Italienska oafhängigheten den sista hedern. var det sist förflutnas historia på framtidens
Garnisonens alla trupper voro på benen och språk. Sorgtåget intog medelskeppet, sidohöllo hafsdammen och kajen besatta.
skeppen voro bestämda för publiken. En from
Mozambano, om bord på hvilket prinsen af tystnad betygade den känsla, som genombäfSavoyen-Carignan, adjutanterna och den höge vade åskådarne. Det behöfdes en vältalig
förvistes tjenare befunno sig, lade till vid ett mun, för att uttala allmänna stämningen : Tesvartbehängdt broskepp, i hvars midt en ke- rentio Mamiani besteg den svartklädda estra
den och höll ett tal, som gjorde lifligt intryck,
notaph med facer i de Italienska färgorna höj
änskönt det genomträngdes af den lugna mo
de sig. På hörnena befunno sig fyra statyer:
deration, som karakteriserar Pius IX:s förra
Ligurien, Handeln, Rättvisan och Skeppsfarten;
minister.
ofvanlill i midten två symboliska statyer af
Påföljande dag, den 5 Oktober, var liktå
Italia; på fälten följande inskription:
gets afresa bestämd till Turin. Klockan 10
Vieni o magnanimo el accogli lamor de’po- afsöngs ett requiem af Gambini. Efter detpoll oui mandasli morendo. Sulle lue spoglie sammas slut buro Genuesiska matroser i nati—
confortera la patria le sue speranze. ~ Komm, onaldrägt kistan genom staden. Fönstren vid
o ädelsinnade, och mottag folkens kärlek, åt gatorna Carlo Felice, Nueva och Balbi voro
hvilken du döende har anförtrott dig. På din uppfylda med åskådare ; många damer voro
seo-er skall fäderneslandet bygga sitt hopp. — sorgklädda. På Principe Doria torget, der
P°ù ehe la vila amo libera et independente VI- sorgvagnar väntade de personer, som skulle
talia, nel eslremo inforlunio serbo intero bringa den kongiiga askan till Turin, stadnade tåget och några ögonblick sednare afförVonore. Deposta la corona ando a piangere
des likvagnen, för att bringa Carl Albe: t till
lonlano il commun danno. — Högre an hfvet
hvila i den samma italienska jord, som han
älskade 1 an det fria och oafhängiga Italien, i velat göra fri, och som han nu efteilemnat
yttersta olyckan bevarade han äran oförkränkt. ännu olyckligare, än hon var före sina oafEfter att hafva nedlagt kronan, gick han bort hängighclsstrider.
för att beklaga den allmänna olyckan.

så greit ’), som om Burås-Jeffen2) sjöl va
bekante Kraft, som är utgifvare af en topo
me 3). Men nu skola vi hafva oss en kopp
grafisk-statistisk beskrifning öfver Norrige.”
kaffe
och sedan en smula punsch. Jag ser ni
Jaså ; jag känner nog hans typografi. Den
är nog tämligen full af fel. Åtminstone skall har pipa ; här står kardusen. Inga suplemen(Forts.)
jag just icke berömma honom för hvad han ter, hr Kraft.
sagt om Ramholtgårdarna. Kan val vara det
’) redigt. 2) Byråchefen. 3) sjelf var när
samma. Jag vill hoppas", Ramholt behåller
varande.
sina bruk, om än hr Burås-Jeffen icke unnar

oss dem.”
Det var, som du förstår, min afsigt att
gifva mig någon vigt med kusin.kapet, att
passera för antiqvarie, fråga efter pergamentbrof och dylikt. Men nu gaf mannen mig min
röl genast i handom. Jag svarade i största
hast i det jag räckte ut handen:
»Ja kära Ramholt! Vet jag det icke nog?
Vet icke onkel Jens till sin stora förtret, hu
ru skamligt han blifvit vilseförd ! Mannen kan
icks få sömn i sina ögon af förargelse, sedan
han upptäckt den fördömda glömskan i manu
skriptet. I lång tid visste vi icke hvad det
gick åt honom ; slutligen — det var härom
dagen — kom han in till mig en morgon.
”Hör Konrad,” sade han , ”det är allt for ga
let. Felet vid gården Ramholt måste rättas.
En sann respektabel man, denne landtbrukaren Paul Iversen Ramholt ! Jag hade så sä
kert väntat honom hit till Storthinget ! Men
vet du hvad, min gosse ! Gif professorerna i
dina studier på båten, tag skjuts och res upp
till Ramholt ! Hälsa — —”
»Nå du är då den mest oförskämda lögn
hals, som kan gå i en studentrock ropade
Garner och slog i hop sina händer. ”Nej nu
har jag aldrig hört maken till squadroneriug!
å vidare! Slök han pilleret?”
”Det lörstås, med en obeskriflig mine af
behaglig öfverraskning komplimenterade han
mig framför sig in i huset, gaf på vägen or
der om alt sörja för min häst, och ville nu
icke höra ett ord, förrän jag var befriad från
reskläderna och hade njutit en alldeles förträff
lig snaps körsbärsbränvin med tilltugg. Emel
lertid hade jag gjort mitt bästa, och efter ett
väl utfördt ursäktstal drog jag upp min plån
bok och anhöll i den kära onkelns namn om
en fullständig uppgif t på den märkvärdiga går
dens historia och nuvarande beskaffenhet, då
Kraft var sinnad, att uti ett tillägg råtta det
felaktiga i densammas beskrifning.
”0 du — du — diplomat!”
’Hör,” afbröt han mig, ”ett ord sft godt
som tio, herr — ?”
”Studiosus juris Kraft
”
”Hr Studiurus Kraft ! Jag vet nog att skön
ja på folk och har varit tillsamman med bå
de amtman och biskop; icke tror jag det skall
vara brist på lefvnadsvett hos Ramholten. Nu
är ”ni” gäst pä Ramholt och får lyssna till
värden. Bort med plånboka och blyertspen
nan tills i morgon. Vi skola nog komma till
rätta om skrifningen. Dem ska få allting utsatt
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Matroserna på Mozambano buro kistan om

lllastreradt Sôndags-Mag'asin

(IV årgången

fts
ï!4

B
kif

’-îii

V =

itew

• "V.T1', ■< ù T.k-Æi
sÂteïj

1

>

:.-.i .t

*■

....

O
Carl Alberts likfest i Genua : öfverförandet af kistan på ett broskepp.

Kejsardömet Hayti.
Midt ibland revolutioner, som förvandla
monarchier till republiker, eller åtminstone
försöka att störta thronerna med Guds nåde,
för att i deras ställe sätta såsom högsta siatsvishet den suveräna folkviljan, har republiken
Hayti blifvit ett Kejsardöme, bestyrkande den
läran, att stats’örvaltningi ns form icke grun
dar ett folks lycka, när folket ännu är
omoget, d. ä. för fattigt på själsbildning och sedlighet, för att deraf göra
ett förnuftigt bruk.
Det är intressant att' kasta en blick
tillbaka på historien om detta NegerKejsardöme. Upptäckt år 1492 af Co
lumbus och kallad Espaniola, blef ön
gerom användande af Indianer till plan-’
iageodling, redau^mycket tidigt undan
ryckt dess urinnevånare,' och inom 25
år voro af en million blott 14000 Indi
aner quar, och inom 50 år nästan inga
öfriga. Espaniola eller San Domingo
som den nu kallas efter sin hufvudslad
stod derföre snart öde tills Franska och
Engelska Bukanier nedsatte sig på vest-'
kusten och Tortugaön, som sedan bil
dade en ordentlig koloni, hvilken Frank>>ke 1668 tog under sitt beskydd. I
Rysvickerireden 1697 afsadefsig Spaniorerna högtidligen den vestra hälften
al ön, som nu. genom Fransmännens verk
samhet, hvilka hade infört Negrer, för
vandlades, isynnerhet sedan 1722, till
t

ett af de mest blomstrande nybyggen, medan
den Spanska andelen gick alltmer tillbaka. Dä
den Franska revolutionen hade utbrutit, gjorde
de kulörta pä Hayti anspråk på frihet och
likhet. Den Franska nationalförsamlingen und
vek bönskriften, och då nu sednare Mulatlerna beviljades lika rättigheter med de llvila,
gjorde Negrerne 1791 ett allmänt uppror och

Colonialförbundet sönderrefs. I början före
nade sig Negerhären med Spanjorerna mot
den Franska republiken, men lemnade 1794
åter förbundet och stod i Fransmännens leder
under general Laveax. Då denne blifvit fån
gen under ett uppror i Cap Français med sin
här, befriades han af Negergeneralen Toussa
int Louverture, hvilken-till belöning härför

â
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Prins Pierrot.

Faustin I.
fick, då Laveax återvändt till P'rankrike, kom
mandon öl ver hela hären på Hayti, hvarsSpanska andel 1795 formligen ailräddes till Frank
rike. Emellertid hade Engländarne besatt fle
ra punkter, och dessa bekrigade nu Toussaint,
utan att höra på den Franska kommissarien
Hedouville, som öfverbragte en med Englän
darne alsluten kapitulation, och 1799 nödga
de han honom till och med alt åter inskeppa

sig. År 1801 visade sig amiral Villaret Joyeu &
för Kap François och landsalte general Lee1ère med en här, och satte negerhären under
Toussaint, hvilken för öfrigt alls icke hade för
afsigt att gora sig oafhängig af Frankrike, i
ett sådant trångmål, att han nödsakages ka
pitulera. Sedan dess leide han i stillhet som
privatman, tills han plötslig 1802, i anledning
af en denunciation, häktades och sändes till
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Prins Bobo.

Salomon, hertig af Leogane.

Francisque, hertig af Gonaivos.
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Frankrike. Då utbröt upproret på nytt och
redan 1803 tvingades Fransmännen att helt
och hållet utrymma Hayti. Ar 1804 utropa
des negergeneralen Dessalines till kejsare un
der namn af Jacob 1, som oaktadt sina grym

heter gaf sina undersåtare ten 20 Maj 1805
en författning. Men redan den 17 October
1806 mördades han under ett uppror, och nu
stredo Mulatten Pethion och Negern Christoph
om regeringen, tills 1808 då de kulörta och
Negrerna delade sig, och de förra stiftade i

Hans bemödanden att förbättra landets hjälp
källor och att höja det Haytiska folkets ka
rakter, hade gjort honom så älskad af alla
klasser, att hans död betraktades som en nationalförlust. Hans efterföljare, som redan de
följande dagarna, utan något störande af lug
net, upphöjdes på presidentstolen, var gene
ralen Faustin Soulouque. D-nna utfärdade
den 3 Mars en proklamation, hvaruii han lof—
vade fortsätta sin företrädares politik; men,
änskönt han i början höll sitt ord, sä miss

sydvest en republik under presidenten 1 ethion,
de sednare ett kejsardöme under Christoph —
Hellry I —, Denne uppsatte genast en hof-

brukade han dock sednare sin makt', för att
störta republiken.
Den 23 Augusti 1849 uppstod plötsligen

stat efter fransysk modell, utvalde tre prinsar,
åtta hertiger, nitton grefvar o. s. v., klädde
sig och sitt hof europeiskt o. d., dock lät han

det rykte, att presidenten Faustin Soulouque
ville antaga kejgartiteln, och i sjelfva verket
bars också de följande två dagar en bönskrift
omkring af innehåll, att kammaren och sena

äfven författa en lagbok, befordrade handel
och slöjder och bildade en stående här. Då
Pethion 1818 dog, ville Christoph bemäktiga

nan.

sig republiken, men Boyer, som stält sig i

undertecknade.

spetsen för densamma, tillintetgjorde försöket,

tom formalitet och akten försiggick på samma
sätt som andra före den. Senatens beviljan

och sedan Christoph på grund af ett militär

uppror 1820 hade skjutit sig, lemnade sig
kejsardömet och 1822 äfven den Spanska
delen till Boyer, så att hela ön nu bildade en
republik. Den Franska skuldfordringsfrågan
störtade slutligen Boyer och sedan den 30
December 18'13 stod general Ilérard i spetsen

ten måtte skänka herr Soulouque kejsarkro

Endast få borgare af Port-au-Prince

Bönskrilten var endast en

de följde den 26 om morgonen och en de
putation förfogade sig till Soulouque, för att
förkunna honom resultatet. Trupperne voro,
som vanligt om söndagen, uppstälde till parad
och man väntade, att de skulle utropa honom
till kejsare. Men detta skedde icke. Kejsarn

och kejsarinnan begåfvo sig med sälskap till

för republiken.
Ilan var icke i stånd att hälla sig länge ;

katholska kyrkan.

det följde nya uppror och borgarkrig, de

under akten dånade kanonsalfvor från fästnin

Kulörta blefvo öfverfallna af de Svarta, och
Mulattherrskapet störtades, hvarpå general
Guerrier upphöjdes till president. Emellertid
dro"-general Santana, förläktare af ett Iranskt

gen. Soulouque erhöll kronan — i brist på
en af guld hade en blifvit förfärdigad af förgyld papp af en af dess ministrars hand —

tid. Insignierna, kejsarekläder, krona, scepter,
riksäple, thron o. s. v. äro bestälda i Paris för
den egentliga kröningen, som skall försiggå

med samma ceremoniel, som kejsar Napole
ons.

Hela saken ser nt som ett uselt skämt,

men som för den olyckliga ön kan hafva mycket
allvarsamma följder, så mycket mer, som den
nya kejsarn tycks hafva mycket våldsamma
böjelser. Sålunda har han låtit skjuta ett
antal Mulat 1er, som beklädde de förnämsta
äreställena, förrän han antog kejsartiteln, och
endast det kraftigaste ingrepp af Engelska och
Amerikanska gesanterna räddade många an

dras lif, öfver hvilka redan samma öde var
bestämdt. Bland dessa märker man hans för
re gunstling Sirailien. Den nya kejsarn är

till och med så grym, att, då Similien förestälde honom, alt hans ben af kedjornas tryck
ning voro utsatta för kallbrand, hans för det
ta höga vän svarade honom: han borde icke

göra sig något bekymmer i det afseende, ty
kedjorna kunna då förflyttas till hans hals.

Vid deras procession och

konsuln Juchereau de S:t Denis försäkrade

och satte henne sjelf på sitt hufvud, medan
kejsarinnan och hennes lilla prinsessa knä
böjde vid sidan. Kejsaren bar sin vanliga blå

honom om kongligt beskydd, så att den Span

uniform, dock prydd med en omätlig stjerna ;

protektorat, in i Sant Domingo och den Franska

la vi oss dock berät tigado, alt tillägga vår
modiga representant, som genom allmänt bifall
blifvit vår kejsare, och dem, hvilka, i det de
understödde honom, hafva upprätthållit vår
hedersstjernas glans, någon vigt, dock är in
gen riktigt tillfreds dermed. Folket skyr kejsarnamnet sedan den tyranniska Dessalines

Engländarnes eröfring af ett Portugisiskt
slafskepp.
Tyvärr härskar ännu fortfarande den afskyvärda slafhandeln, tyvärr bortföras ännu

alltjemt årligen hela skeppslsddningar af olyckliga Negrer från Afrikas kuster till kaffe-,
socker-, bomulls- o. s. v. planlagerna, och ty

ska delen af ön fann sig uppfordrad alt för-

kejsarinnan och hennes lilla prinsessa buro

klaro sig oafhängig. Väl segrade Dominicanos

rikt broderade, lillafärgade sidenkläder, skim

värr äro de förnämligaste befordrarne af den

På hufvudet hade härska

na skändliga menniskohandel och tillika deras
arma svarta medbröders argaste pinare —

i början, men snart kommo de åter på fall
och general Perrot, som hade trädt i stället
för den a^döde Guerrier, besegrades, äfven
gom ett upprorsförsök i Port-au-Prince till
förmån för den fordna presidenten Ilérard.
Sedan Perrot 1846 hade afträdt, valdes ge
neral Riche till president, men måste på grund

rande af juveler.

rinnan en cypresskrans. Då kröningen var
fullbordad, företog en jesuit invigningen, hvar-

kristna ! Emellertid är det tröstande för men-

efter majestäterna emoltogo hyllningen. I å
platsen framför palatset bragte trupperna det

niskovännen att erfara, att under de sednare
åren flera Europæiska regerinear, med Eng

återvändande kejsarparet tvänne vivat, som
dock ljödo tämligen svagt. Do flesta af fol

af sin nya värdighet genast gå i striden, då
Perrot återkallade sitt afträdande och mot

ket visste i det hela taget icke hvad de skul

lands i spetsen, hafva förenat sig att, med al
la de medel som stå dem tillbuds, undertryc
ka detta ogudaktiga näringsfång, och man tör

lo tänka om hela tillställningen, med undan

hoppas, alt det slutligen med tiden — om än

satte sig regeringen med några trogna rege

tag af dem, hvilka förändringen inbragle tit
lar och värdigheter, såsom prinsarne Pierrot

långsamt — skall alldeles upphöra.

Bland de

Det lyckades också den nya presidenten alt
återstäUa lugnet på ön ooh det goda förhål

och Bobo, herligarne af Leogane och Gonai-

deremot tagna mått och steg står i första rum
met förföljelsen och bestraffningen af alla

ves, och insändaren af våra porträtter, hvil-

slafhandlare ; på hvarje med slafvar lastadt

landet till de främmande makterna, och den

ken dervid gör den anmärkning.

4 i äro väl

förhållningsregel, som han träffade till före
nande af hela ön under en författning, hade

mycket små i jemförelse med Europa, men

skepp göres jagt, det gäller som pris; lyckas
det angriparne att bemäktiga sig detsamma,

från vår synspunkt och i det vi inskränka

så sättes slafvarne i frihet och fartygets be-

Ilan dog den 27 Fcbruaii 1817.

densamma till gränsen af Mexiko-golfen, hål

fälhafvare ställes till ansvar.

menten, tills han slutligen sjelf gaf sig döden.

god följd.

Ett fall af den-
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med vår pris slyra till Loando, för alt inta
ga deu för våra Negrer erlorderliga provian
ten på resan till Sierra Leona. På denna väg
mölto vi flera fartyg med flottor i släptåg,

utsattes båtarna; passagerare och manskap
störtade sig ned uti desamma och aflägsnade
sig förfärade från det rökande skeppet. Med
tilltagande styrka steg röken upp i tjocka

företaget, berättar följande:
”Den 28 Februari bemärkte vi ett fartyg

som möjligtvis voro lastade med proviant för

tätt under land, i närheten af ■ Congoflodens
mynning. Vädret var något töcknigt, och då

sta slafkedjor öfver bord, det förde annars

scaita massor; efter förloppet af 15 minuter
bröto lågorna fram ur luckorua, löpo upp i
tågvirket, antände seglen, och derpå följde en

na beskaffenhet tilldrog sig den l:ste Mars
IStC i närheten af Congoflodens mynning,
hvarom kapten R. Yorke, befälha'vare på det
Engelska fartyget Albatross, och som ledde

det förekom oss, som om skeppet stod i lågor,
gjorde vi vår storbåt flott och afsände den

Ett af dessa iarlyg såg jag ka

siafbriggen.

mjöl för slafvarna. Sedan vi försett vår pris
med proviant, sände vi honom under secondlöjtnantens befäl till dess destinationsort.”

samma, för alt utforska till hvilken nation
skeppet hörde. Båten uteblef hela natten ; vi
närmade oss emellertid land och ankrade om
kring sju (engl.) mil i söder från floden. Vid

dagens inbrytande följande morgon sägo vi
mot norr en brigg ; vi lyfte genast ankare,
tillsate alla segel och styrde löst på den

samma. Då vi kommo närmare, upptäckte vi
flera båtar, som rodde fram och tillbaka, och
tvänne föremål vid stranden, som vi ansågo för
att vara tills vattenytan nedbrända vrak. Kort
derefter sägo vi vår båt lägga till vid briggen, men åter strax lemna densamma och ro
till de förmenta vraken. Två eller tre gevärskott

från

lossades

stranden på båten,

hvilka båtens manskap besvarade, och snart
derefter upptäckte vi vår röda flagg på top

pen af slafskeppets mast, hvaraf vi slutade,
att det var en pris. Nu blefvo genast flera
båtar afsända, och vi erforo slutligen, att det,
som vi hållit för vrak, voro af fat samman
satta flottor, at hvilka hvardera förde 200
slafvar, hvilka briggen just var i begrepp att
taga om bord, då vår båt kom och bemäktigade sig desamma.

Fartyget var en brigg

om 250 tons och hade redan 300 Negrer om
bord.

Hade vi blott kommit en dig sednare,

så skulle de hafva intagit hela lasten — 743

slafvar — och varit på vägen till destinations
orten Rio Janeiro. Äfven vapen och provi

ant tillfördes dem, just då vi kommo och nöd

gade de lastade båtarna att vända tillbaka.
Våra båtar hade nu fullt upp att göra med
att taga slafvarne från flottorna, och hade ic
ke vårt skepp varit i närheten, så hade mån

ILoths hustru.
För några år sedan har ett amerikanskt
resesällskap besökt Döda hafvet och deröfver
utgifvit en omständlig dagbok, ur hvilken vi
skola meddela hvad den inni holler om Loths
hustru.
Denna morgon (d. 26 April 1847) undersökte vi
bergen vid Usdom tSodom), och skådade nyfiket
omkring efter den saltpelare, som kallas Loths
hustru. Under det vi sålunda foro omkring
vid sjöstranden, uppläckte vi en förfärlig, af-

från hafvet.

fart, alt de glömde att tillintetgöra skepps-

från Sidney till Portland-Bai, befann sig den

boktn,

26 Februari f. å. med cn laddning rom, brän-

sågo, att

det var ett

Portugisiskt till Rio Janeiro bestämdt fartyg,
som för omkring toll dagar sedan hade af-

seglr.dt från Leando.

Porlugisarne hade e-

, niellcrlid tagit en skonert i besittning, och
gjorde dermed försök, alt åtminstone bemäktiga sig några slafvar; men en kanon, som vi

riglade emot dem, höll dem under natten på
tillbörligt afstånd.

Vi voro nödsakade, alt

slocknade branden och skeppet sönk ; båfarne
drefvo sex dagar omkring på öppna hafvet,
utan att de skeppsbrutna hade annan föda än

ett fat vatten och några potäter, hvilka man
slutligen måste kasta öfver bord, då de blif'it rutna. Sjunde dagen uppnådde de slut
ligen efter namnlösa lidanden Port Philip Head.

Eii förfärlig- olyckshändelse.
En Amerikanare, hr. Addington besökte
jemte familjen de Forest de sista dagarne af
rundad, tornlik pelare. Detta, sade Araben, Juni f. å. Niagarafallet.
Sälskapet bestod,
är den pelare, hvarti 1 Lolhs hustru blcf för utom de redan nämnde, af fru Forest och
vandlad vid Sodoms undergång. Med någon trenne döttrar. Älsta dottern var förlofvad
svårighet laudstego vi här. Vi mätte pelaren med Addington ; den yngsta hetet Antoinette,
och funno densamma 60 alnar hög och 40 al en flicka omkring sex år. De tillfredsstälde
nar i omfång. Lolhs hustru var väl icke så sin vetgirighet och reste om afton till Geisstor, att hon uppgick mot denna pelare ; men ön och derilrån till Mån-ön, som ligger nå
detta får vara som det vill, vi stodo framför got längre fram i floden åt Canada sidanden jättelika pelaren, och funno, att densam Hår slodo Addington och hans brud omkring
ma bestod af fast bergsalt af cn kristalliserad tio fot från siranden och just vid brädden af
massa. Hon befinnes i närheten af det ställe, strömlutningen. Något längre bakom den an
som betecknas i Bibeln, och tycks här vara dra systern och ännu längre åt sidan hr.
den enda i sitt slag ; Araberna i nejden, som forest med sin hustru. Den lilla Antoinette
vi tillfrågade, förklarade att detta var Loths sprang muntert skrattande och dansande från
hustru. Vi medtogo prof deraf. Denna del ena gruppen till den andra. Men kort deref
af sjön är mycket grund, och vattnet tjocka ter ropade fadren henne till sig. af fruktan,
re och saltare än der, hvarest den är djupa alt hon skulle komma vattnet för nära. Ad
re, ty här är den endasten till fem fot djup. dington vände sig genast och sade: ”Var ti
Stranden är betäckt med saltincrustationer, tan fruktan, jag ansvarar för, att hon icke skall
sannolikt af de oupphörliga utdunstningarne skada sig.” Med barnsligt gäckeri sprang bar

Det Britiska skeppet ”Minerva,” bestämd

vi

master flögo npp i cn- jättestor eldpelare än

da till skyarna, och i samma ögonblick bör

jade flera tusen gatloner rom och bränvin, som
lågo i rummet, att bränna. Vid middagstiden

ga gått förlorade, men på detta sätt lyckades
vi att rädda allesamman. Briggens kapten
och manskap hade flyktat, och det i sådan
hvarur

enda faslig knall ; oäcket med bollverk och

SjöiilvcBSyr-

net nu efter och drog honom i rocken. ”Ib,
ha. har jag dig, lilla skälm,” tillropade han
barnet; ”vänta bara, st. shall jag genast ka-

■Ja die i valtet!” Och dervid log han henne

i armen, lyftade henne upp och höll henne öf-

'll vattnet.

I största ångest sträfvade bar

vin, krut och svafvel jemle flera passagerare, net emot, skrek och värnade sig och — gled
Addington ur händerna. I samma ögonblick
under fulla segel 80 mil S. V. från Kap Horn.
Jion berörde vattnet, hade floden fört henne 6
Emot morgon vaknade kaptenen och pnssagefot bort från stranden. Addington vände sig,
rarne af en quäfvande rök, som uppfyllde he
sade blott en enda stafvclse till sin förskräck
la skeppet. Hvar och en sisste, a.t 290 lat ta fästmö, störtade efter barret, kämpade några
krut funnos ombord, och då röken uppsteg ögonblick med den mörka vattenmassan och
från denna del al fartyget, iulcgos alla afen bortfördes derpå som en sapbubkla af falkd
pauisk rädsla. Utan alt förlora elt ögo..blick, ned i dess rysar.svärda djup.
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