
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. 
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books 
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always 
visually compare it with the images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



SÛNDAGSMAGÂSIN

Ferdinand Maximilian, erkebertig af Österrike, k. k. amiral.

............. ........... .. ..... - —
N:o 25. Utkommer hraije Söndag. Gôtheborg den 21 Juni 1857. Pris för år: 6 R:dr 32 sk. B;co. XI årgången.

' 'A i *

7



Illustrerait nyaste Söndags-Magasin. XI årgången

Konstutställningen i Manchester.
Konstutställningsbyggnaden är i och för 

sig ett sådant konstverk, att vi måste nöja 
oss med den i N:o 23 gjorde skildringen. 
Vi skole nu kasta en blick på de skatter 
den innehåller. Det är i sanning en lef- 
vande konsthistoria, som här träder oss 
tillmöte. Konsten utvecklar sig för åskå
darens ögon från dess svagaste början 
och dess framsteg småningom, med de 
besynnerliga bilderna och grofva kontu
rerna af madonnor, helgon och martyrer, 
med landskap utan perspektiv, ända till 
tiden för konstens högsta fulländning, då 
Raphaël, Titian, Correggio, Rubens och 
de stora mästarne från Florenz och Pisa 
skapade sina odödliga verk. Den tid, då 
Hellenismen åter började upplefva och uti 
hvilken konstnären erkände antikens skö
na form för hans konsts ideal, då han 
förstod att harmoniskt förena ett yngre 
slägtes åskådning med de evigt gällande 
mönstren från den klassiska konstperio
den, då snillet förherrligade den yttre 
formen, och det inre lifvet började lef— 
vande tala ur minerna och hela hållnin
gen — allt detta framträder klart och 
lefvande för åskådarens ögon.

Jemte dessa verk från en storartad 
konstepok hänföres den besökande i syn
nerhet af galleriet för moderna målare, 
hvilka verk under Eggs och Creswicks 
ledning funnit en mycket ändamålsenlig 
sammanställning. Denna börjar med Ho- 
garths verk vid början af 18:de århun
dradet och är indelad i tre delar eller

salonger, af hvilka tvenne äro egnade åt 
tidigare mästares verk, hvilka här så myc
ket som möjligt befinna sig i kronologisk 
ordning; i den tredje befinna sig nu lef
vande mästares verk. I tvenne smärre 
rum befinna sig några mästerstycken af 
tyska konstnärer och några verk af Ary- 
Schelïer, Horace Vernet och andra. En 
vandring' genom det'” galleri visar, att i 
en tidigare konstperiod, som galleriet fö
reter, lutade densam;.,. i England till por
trätterandet; vid ändan af galleriet fram
träda åter mera la-Skapen och genre
bilder, under det att när och der några 
af de bästa mästares skola före Raphaels 
tid framställa åter för våra ögon den ti
dens styfva och osköna former. Vi äro 
icke i stånd att namngifva alla dessa ut
märkta verk, som befinna sig i detta gal
leri för modern konst; vi måste hänvisa 
den, som vill kasta en djupare blick på 
desamma, till Peter Cunninghams katalog, 
och vi kunna blott nämna, att här befin
na sig bland annat de skönaste verk af 
Hogarth, Reynolds, Wilson, Gainsborough, 
West, Lawrence, Wilkie, Martin, Turner, 
Etty, Haydon, öfverhufvud af Englands 
berömdaste konstnärer.

Mellan de begge gallerierna, på visst 
sätt som en länk mellan de gamla och 
nya mästarne, befinner sig ett porträtt
galleri och ett konstmusenrn hvilket in
gen utan det högsta intresse kan besöka. 
Här blicka krigare och statsmänner ned 
från duken och skönheterna från Karls 
hof le mot ett likaså eget som hänföran

de skådespel. Richard II blickar ned på 
rader af rustningar, sådana som Norfolk 
och Bolingbroke begagnade dem vid tur
neringen på fältet vid Coventry; Elisa
beth, nästan begrafven i sina stytva kra
gar och omgifven af Essex och Hatton, 
skådar ned på de praktfulla med ädel
stenar besatta guldscepterna, som hon 
förlänade mayorn och korporationen i 
Norwich. Karl I lefver åter, i det hane 
dystra öga faller på hans guldur, spännen 
och skjortan, som han bar den morgon 
han afrättades. Cromwell, Hampden, Pym 
och andra republikens män skåda på herr
skareväldets tecken, hvilket de för alltid 
trodde sig hafva störtat; Walpoles öga 
blir klarare, då han ser de sköna ädel
stenar och elfenbenssniderier, som ligga 
utbredde framför honom. Skönheterua 
från Karls hof hafva ett förtrollande ut
seende, i det de igenkänna sina solfjedrar, 
sitt postlin från Sevres och sina boudoi- 
rers juvelprydde smycken, som befinna 
sig uti de af Waring i hans konstmuse
um uppställda skrinen. Porträttgalleriet 
räknar öfver 500 exemplar. Dernäst be
finner sig här den berömda Soulages- 
samlingen med dess märkvärdiga prof på 
Majolika, dess antika metallarbeten och 
prydliga kärl; ett urval ur Bernalsamlin- 
gen från Marlboroughhouse och ett be
tydligt antal från britiska museum. Der- 
efter kommer man till ett skåp med guld
kärl ur kongliga samlingar; vidare konung 
Johans berömda kopp från Lynn och bi- 
skopsstafven, af William von Wykeham,

LYCKAN ATT VAKA RIK.
Berättelse oj Hendrik Conscience.

(Forts, fr. N:o 24.)

ej, jag hvarkcn kan eller vill glömma henne. Förr än jag skulle kunna tro delta 

om mig sjelf, skulle jag ränna hufvudet i väggen!

— Jag förbjuder dig besöka henne.

Och far har tillsagt mig, all jag ännu i dag skulle besöka benne, så alt 

hon icke måtte få vita nyheten af någon annan.

— Du kommer för sent; halfva staden känner den rcd«n.

— Men mor, — sade Paul i bedjande lon, — 

som er doller. Huru har bon icke sökt alt läsa alla e 

vakat hela nätter vid er sjuksäng, tills hon slutligen var 

hafva mesta mcdlidsambeten, antingen med er eller henne 

till lön för hennes kärlek lägga henne i grafven. .

Tårar lillrade ur hans ögon; han hade ännu icke 

så häpen öfver hans anförande, att hon sänkte hufvudet, 

rullade utför hennes kinder, och sade:

— Paul, min gosse, lig, du kunde röra en sten, 

ge benne dt förnämt utseende, och goda manér skall jag

— Tack, min älskade mor, tack, nu kan ni helt

betänk dock, att ni ndan fem, sei år bi traktat Trinette 

ra önskningar i edra ögon, skött er under er sjukdom, 

så afmagrad, all man ej visste med hvilken man skulle

Straffa henne icke för hennes hjertegodbel; ni skulle

sagt hälften af det, som han ville säga, då mor Smet blcf 

för all dölja sin rörelse. Hon borttorkade de tårar, som

Du har ratt, fia till Trindle. Vackra kläder skola 

lära henne.

balld bifalla öfver mig; och skulle jag till och mid

vara tvungen alt bära lorgnett och gula handskar, så 
skall jag göra dd . . . såvida blott icke Trinette bar 

någon skada deraf.

— Paul, tag på dig din hall; en rik man bär ej 

mössa, — sade modren, då han ville gå. — 'Se här 

har du en röd- och blårutig sidenhalsduk; kom, så skall

jag binda den på dig.

filad hoppade han ut genom dörren; men modren ro

pade honom redan tillbaka:
— Dde dig dock slåndsmässigl I

Emedan del sköna Maj-vädret forlfor, var galan, lik

som i går, på begge sidor besatl med brodöser och äl

dre fruntimmer, som sina barns kläder. Paul
hade, så som hans moder önskat, saklal sin gång, och 

bar hufvudet något högre. Då han kom, höjde flickor

na på hufvudet och betraktade med stora ögon den nnge 

man, som närmade sig. Den stackars Paul kände sig 
generad af alt så begapas från alla håll, och en svag 

rodnad öfverfor hans kinder. Han sökte beiierrska sin

rörelse, gick fram till flickorna vid skomakarens verk

stad och sade i en skenbart otvungen lon:

— Men Aoncmi, bvarför spärrar du så upp dina
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från Christuskyikan i Oxford. Det befin

ner sig derstädes glas- och emaljskriu af 

sällsynt värde, också af postlin frän Dres

den, Chelsea och Sevres; de glänsande 

och orientaliska postlinskrinen med pryd

liga metallarbete. Äfven ser man här 

den berömda Deucesamlingen af elfen- 

benssaker och den dyrbara röstningen af 

Goodrich Hof. Museet är i och för sig 

en utställning, som förtjenar ett besök och 

skall ersätta timmars och dagars studier.

Vattenfärgs-målningarnas gallerier äro 

uppfyllda med de skönaste exemplar af 

konst; och man kunde tillbringa hela tim

mar med att betrakta de präktiga saker

na af Turned, Cattermole, Copley, Fiel

ding, Roberts, Hunt, Callcott, Prout och 

att beskåda de tidigaste vattenfärgsbilder 

af Paul Sandby, den förste engelske vat- 

tenfärgsmålare. Också kopparstickssam- 

lingen innehåller mycket, soin icke får 

förbises. Man möter här sällsynte exem

plar — gamla verk af Ephraim Bonns, 

profver af Bonesone, tidiga mezzotinter 

af Van Sieger, Earldom, Rupert och andra.

Det sista, men ingalunda ointressanta

ste galleriet är det, som innehåller foto- 

grafiei. De, som erinra sig de fult mör

ka, Rembrandt liknande bilder, hos hvil- 

ka mycket snart all likhet försvann, sko

la lätt upptäcka de utomordentliga fram

steg, som fotografien gjort, och erkänna 

den stora utvidgning, som kan göras här- 

af. Här befinner sig jemte flere hundra

de vackra och trogna porträtter af Luke, 

Mayall, Claude och andra kopior från

ögon! Är jag då någon hvalfisk eller elefant? . . . Tror 

ni er kanske se en Beduin! — frågade han en grupp 

fruntimmer, som stirrade på honom med framsträckta 
halsar. Ingen skrattade och det varade några ögon

blick, innan Annemi svarade i en vördnadsfull lon:

— Herr Paul, jag gratulerar er, änskönl det gör 

mig ondt.
— Hvarför gör det er ondt!

— Emedan det nu blir ledsamt i gatan, nu, då den 

treflige Paul har blifvit en rik herre och skall flytta in 

i ett hus vid Meirplatsen.
— Tig med er herre; jag är som förr Paul lu

stig. Trinelte är kanske sysselsatt med att kanta skor? 

— frågade Paul de unga flickorna,
— Ack, den arma! — suckade Annemi, — hon 

är mest att beklaga. Om hon dog vore det en lycka.

Sotaren bleknade och skyndade, ulan att säga ett 

ord, in genom skomakarens dörr. Han fann flickan vid 

det lilla fenster, som vette åt gatan. Hon höll sin dyna 

fur ögonen och suckade högt.

— Trimtte, Trinetle! — ropade Paul med förtvillan, 

—- bvarför suckar du? För Guds skull tala då!

skizzer af Raphaels taflor, architektoni- 

ska utsigter, alpseener med all denna 

’ Rauheit” i förm och fantastiska konturer, 

som ofta bringar de bästa konstnärers 

konst på skam. Denna fotografisamling 

befinner sig i galleriet i byggnadens ve- 

stra ända, och de särskilta styckena haf- 

va med stor omsorgsfullhet och oändlig 

möda blifvit utvalda, af De la Motte vid 

Kings College. De betydligaste bidragen 

halva härtill äf us;?;# till de andra afdel- 

ningarne lemnals af drottningen och prin« 

Albert-

Vcrhkomsegling och andra geogra
fiska Upptäcktsresor.

Undersökningen af den af menniskor 

bebodda planeten har sedan den tid, då 

mer och mer fullkomnade hjelpmedel til

läto detta, varit ett lifligt fullföljdt mål. 

Räknar man nu samman de förnämsta 

geografiska upptäckter och resor (och det 

kan här blott hafva mera afseende på en 

sammanräkning och uppräknande, än pä en 

närmare beskrifning), hvarmed man kan 

börja från år 812, så erhåller man nära 

halfsjette hundrade. Ringdansen börjades 

af Normannen 812 med eröfringen af 

Schottland, af Irland 830, af Frankrike 

840, Färöarne 808, Island 870, som 873 

följdes af svensken Garda Suaflerson, som 

öfvervintrnde på Island, hvilken ö han 

helt och hållet kringseglade och gaf nam

net Gardarholm. År 888 gjorde nor- 

mannen Ohther en upptäcktsresa kring

Nordkap till Permien och landet på an

dra sidan Dwina. Upptäckandet af He- 

briderua egde rum 890, af Schetlands- 

öarne 964 genom norrmännen. Grönland 

upptäckte isländaren Gunbiörer (björn?) 

970, dess östra kust isländaren Erich 

Rauda 982; ända till 1418 var det ett 

florerande land med många städer. År 

1001 bereste Leif Erichson det före honom 

af isländaren Björn på resan till Grön

land ät sydvest upptäckta land och kallar 

det Vinland (det nuvarande Kanada). År 

1253 gjorde Ruisbroek sin resa till Ka- 

rakaruen i öknen Gobi. Kort derefter, 

12G0 1294 ega de stora resorna af de 

tie lolo rum, Nikolaus, Mattheus och 

Marko, hvilka omfatta Asien, China, In

dien och de ostindiska öarne. De Kana- 

riska öarne upptäcktes 1340 af genuesi- 

ska och kataloniska skeppare. Estoti- 

land, det nuvarande Newfoundland, 1390 

af venetianarne Antonio och Nicolo Zeno, 

Porto Santo 1418 af de begge portugi

sarne Tristan Vaz Texeira och Johan 

Gonzalez Zarco; Madeira af densamme 

1420. Kap Bajador kringseglades 1432 

af amiral Gilianez; Azorerna upptäcktes 

1432 af portugisarne Nuno Treistan och 

Antonio Gonzalez 1440; Kap Arguin och 

Tranöarne 1442 af A. Gonzalez; Senegal 

af Lazarole, Kap Vend af Denys Fernan

dez, under året 1447. Sant George, Gra

ciösa, Fayal och Pico (Azorerna) upp

täcktes 1449 af portugisarne. Kap Verds 

öarne upptäcktes 1456 af Venetianaren 

Aloysio de Cadamosto; 1462 kusterna af 

Den unga flickan blottade nu sitt ansigte, böjde sina 

ögon med smärtsam undergifvenhet upp till sin vän och 

och sade mid en bedjande stämma:
— Älskade Paul, var ej ledsen öfver min smärta; 

jag vet, all del icke är din skull: Du skulle icke gif- 

vit den arma Trinelte dödsstöten. Din mor liar begab
bat oss deröfver i butiken och sagt, att skomakareflickai 
kommer aldrig i hennes familj. Du måste lyda, Paul. 

Det går väl öfver! När jag ligger på kyrkogården och 

din väg någongång faller ditåt, tänk då ett ögonblick på 

vår vänskap.

— Trinelte, du söndersliter med orätt mitt hjerta. 
Om min far vore kung, skulle du, och ingen annan, 

blifva min maka, till och med min mor har ej någon 

annan önskan. »Rik eller fattig,> sade hon, »skall Tri

netle bli din hustru.»

I dilta ögonblick kom skomakaren in; han kom från 

sitt arbete och hade ännu spannremmen i handen. Han 

betraktade ynglingen med sträng blick och sade;

— Herr Smet, dit förvånar mig, alt ni ännu vågar 

att komma till oss. Vi äro fattiga, men ärliga, och 

bvar och en är kung i sitt hus. Det är kanske icke 

er skuld, men dit är ändå sak samma. Gå med godo 

och glöm hvar vi bo.

— Ack fader; , förifra dig icke, dt t förhåll, r SIJ 

annorlunda än du tror.

— Era föräldrar handla ganska rätt: då de ännu 

voro simpla handtverkare, liksom vi, gick del rätt väl 

an; men nu, då de ärft några tunnor guld, vore del 

en skam, Paul, om ni gifter er med en fattig skorna- 

karedoller. Men skoflickaren har äfven ett hjerta och 
fär ej tala, att ni hädanefter fortfar att kasta era ö"on 

på hans barn.

— Min bästa mästare, min mor sjelf skickar mig 

just lut, for att be er ursäkla, hvad hon yttrat derbor- 

ta i boden.

— För dtl att vi icke äro rika, låta vi icke der- 

för trampa oss under fotterna.

— Om min mor sjelf kom?

Dit skulk ändra saken, — mumlade skomaka

ren fnndersamt,

— Då vill jag vänta här tills hon kommer.

ga ni hem. Grannarne stå redan hoptals

(Eortsältuing pag. 198.)
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Guinea, af Sierra Leon ända till Kap Me- 

surado, genom Pedro de Cintra; 1471 

Guldkusten ända till Kap Sit Katharina, 

af portugisen Joanjo dem Santare ocli 

Pedro Ercobar. Samma är upptäckte 

portugisen Fernando Po den efter honom 

uppkallade öen. Året derefter upptäck

tes och kringseglades öarne Annoban, S:t 

Thomas och Principe, vid Afrikas vestra 

kust, af Portugisarne. Det var likaledes 

Portugisare jemte Niirnbergaren Martin 

Behaim, som 1484 upptäckte Kongo och 

floden Zaire (Rio Pedraö), äfvenledes 1484 

landetBenin, 1485 Kap Negro och Bengalen, 

1486Godahoppsudden. Portugisen Alonso 

de Payva upptäckte 1480 Abyssinien och 

bereste det frän Kairo. Pedro de Covilhao 

upptäckte 1490 Madagaskar (Månöarne), 

han bereste, från Alexandria Suez, Aden, 

Goa, Kalikut och Sofalas guldminor. Ka- 

nariska öarne eröfrades och bosattes 1491 

af fransmannen Jean de Béthencourt.

Vi komma nu till den första stora re

san af Christoph Kolumbus, som 1492, 

natten mellan 11 och 12 Oktober upp

täckte Amerika, och derjemte öen Sal

vador eller Guanahani; den 27 Okt. Kuba, 

den 3 Dec. Haiti eller Hispaniola. Ko

lumbus gjorde 1495 sin andra resa, på 

hvilken han d. 3 Nov. uppläckte Domin

go derefter Maria Galante, Guadeloupe, 

Montserrat, San Christoph Antigua, Santa 

Cruz och Virginiska öarne. År 1486 

upptäckte hnn Jamaica och Portoriko.

Labrador, Newfoundland, öen S.t John 

och kusterna af Nordamerikas kontinent

framför vår dörr. Om dit förhåller sig s;l som ni 

»äger, så kan ännu allt få ett godt slut.
_ Trinclte, — ropade Paul ännu i dörren, — 

förlita på mig!

Då Paul kom hem, fann han sin fader sittande vid 

bordet. Den stackars, mannen var myckel blek och såg 

mycket nedslagen ut.
— Bvarför är du så röd, Paul? — frågade han 

den inträdande något förundrad.

__  Bäste far, jag kominer just från Trinette, hon 

grel och snvflade, så all mitt hjerla var nära all bri

sta. Skomakaren ville kasta mig på dörren, men sa

ken är nu bilagd. Känner du dig ännu illamående, 

far? Du är så blek. Skall jag himla doktorn?

__  Jjfj, det är nu öfver! Jim hvad var det du sä

ds om skomakaren.

__  Jlor lär ha vitrai hos köpmannen, att skomakar- 

familjen vore oss för simpel, och dil har skomakariu 

lagit illa vid sig. Nu är saken i ordning, och såsnart 

mor kommir tillbaka, skall jag gå med benne ditbort, 

för alt helt och hållet lugna honom. 

ända till Florida upptäcktes 1496—1497 

af Venetianarne Sebastian och Johan Ca

bot för England. År 1497 upptäckte 

portugisen Vasco de Garna S:t Helena, 

kringseglade den 17 Dec. Goduhoppsud- 

den och bereste 1498 Afrikas östra kust 

ända till hamnen Melinda och Malabar- 

kusten. 1 vester från Kalikut upptäckte 

han de Anchediviska öarne.
Åren från 1498 till 1502 gjorde Ko

lumbus sin tredje och fjerde resa; han 

upptäckte Trinidad, kusterna af Paria och 

Kumana, Perlöarne (Marguerita), Marti

nique och kusterna mellan Truxillo och 

hafsviken vid Darien. Sydamerikas östra 

kuster upptäcker 1499 Vincenz Yanes 

Pinçon, som framtränger ända till söder 

om eqvatorn. Amerigo Vespucci upp

täcker, samma år Sydamerikas norra kust, 

som blir kallad Terra Firma. Gaspar de 

Cortoreal och Alvaro Marlens Hornen, 

tvenne portugisare, upptäckte 1500 kusten 

af Labrador ända till 60° n. br. Brasi

lien upptäcktes 1500 af portugisen Pedro 

Alvarez Cabral, som drefs dit af en storm. 

År 1501 bereste Amerigo Vespucci för 

Portugal kusten af Brasilien från 5 till 

17" s br., grundläde Bahia och gifver 

landet namn af Santa Cruz. Vasco de 

Gama gör 1502 sin andra resa till Mo

zambique, Sofala och Malabar och grund
lägger der portugisiska nybyggen. Åren 

1503—1510 eröfrar Alfonso de Albuquer

que Goa, underkufvar Malabar, Ceylon, 

Sundaöarne och Malacca, underkastar sig 

Molukkerna och Bandaöarne och utvidgar

— Din mor, — sade solaren suckande, — skall 

till slut bringa oss alla i olycka. Ilon kan ej lägga 

band på sin högfärd och skryter, som om vi hade mån

ga tusen att ärfva. Hela staden talar redan om denna 

händelse.
1 delta ögonblick öppnades galdörren och en person 

inträdde, hvars ankomst hindrade Paul att svara. Det 

var en ung lakej, som bar en guldtrensad hatl och en 

gammalmodig frack, som hängde honom om lifvet som 

en säck. Rödl hår och pussigl ansigle lät icke förmoda 

dit bästa om honom. Då han kommit in såg han sig 

hmligen häpen omkring i rummit och mumlade temligen 

högt för sig sjelf:

— Folk här i staden skall nu alltid narras med 

en. Man har visat mig alldeles besatt. Jag ämnade 

mig till solarens fru, som plötsligen ärft så många tun

nor guld. Hon söker ui beljmt, och den är jag! Jag 
förslår allt, som åligger en biljcnt i min väg. Ni är 

ulan tvifvel den nådiga fruns stalldräng och han derborta 

kuskiti? Ligg in ett godt ord för mig; , vi skola nog 

»arasas.
Paul såg på sin far mid ett ironiskt leende; men 

portugisiska magten ända till Ortnus. Va

sco Nunez upptäckte 1504 Guyana, lan

det emellan Orinoko och Amazonfloden. 

Från år 1506, då Jean Denis upptog en 

karta öfver Newfoundland, som den tiden 

hette Terra de Baccalhaos, stockfiskens 

land, daterar sig införandet af stockfisk

fångsten. Johannes Leo, afrikanern, en 

mohr från Granada, hvilken som pojke 

kom år 1491 till Fez, går 1510 öfver 

Atlasberget, genomtågar Sahara, besöker 

Arabien, Persien, Tartariet, Armenien, 

Syrien och Egypten och författade öfver 

alla dessa länder en så grundlig beskrif- 

ning, att densamma i många afseenden 

ännu tjenar som ett säkert rättesnöre. 

Florida upptäcktes 1512 af Spanjoren 

Ponce de Leon. År 1513 sågs Söder- 

hafvet eller stora oceanen af spanjoren 

Vasco Nunez de Balbao, som Öfverskred 

näset vid Darien. Bengalen ernåddes

1514 af portugisen Joao de Silveira; Peru

1515 af spanjoren Perez de la Rua, Rio 

de la Plata 1515 af Diaz de Solis och Rio 

Janeiro 1516 af densamme. Chma och 

Lieukieu-öarne upptäcktes 1516 af por

tugisen Fernando Perez, kusten af Ny- 

spanien från Kap Katoche till Veracruz 

af spanjoren Juan de Grijalva 1519.

Hafva vi hittills blott nämnt förelöpar- 

ne, men hvilka dock alltid banade vägen 

på det stora vattenfäitet för sina efter

följare, så komma vi nu till den förste 

jordomseglaren, Magelhaens. Fernando 

de Magelhaens lemnade Spanien 1519 i 

följe med Pigafetta och Sebastian del 

Cano, öfvervintrade i S;t Julian bugten, 

sotaren bief rasande, for upp emot lakejen och ropade 

med dundrande röst:

— Il med dig, din oförskämde slyugel, annars vrä

ker jag ut dig midi på gatan!

Biljenlm lät sig icke säga delta två gånger, utan 

störtade ut igenom dörren och ropade:

— Jag tror alt hvarenda en i hela staden har 

blifvit träffad i skallen af en qvarnvinge!

1 detsamma gick dörren åter upp. Hor Smet, som 

inträdde, kastade hotande blickar på sin man och son.

— Paul, — mumlade solaren blek af vrede, — 

jag går upp, ty jag fruktar det annars skulle blifva 

ett obehagligt uppträde.
— Hvad slår på här? — frågade hustrun.

— Intet, som är värdi att tala om, mor; det var 

blott en bondi;mmel bär, som anhöll om tjensl som 

betjent; men vi ha visat honom på dörren. Får jag 

be dig om något, innan du tar af dig kappan? — til

läde Paul.

- - Utan tvifvel, mitt barn; allt hvad du vill.

— Ack, mor, jag besökte Trinitte. Om du hade 

sitt henne, skulle du gråtit, man kunde befara, alt den
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vid kusten af Patagonien -och hann ge

nom det efter honom uppkallade sundet 

till Stora oceanen och fann i denna un

der en fyra månaders fart tvenne små 

öar, dem han gaf namnet Tslas infbrluna- 

tas. I Mars 1521 upptäckte han Ladro- 

nerna och Filippinerna, landade på Ma- 

gindunao och Zebu och ihjelslogs på sist

nämnda ö i en strid med infödingarne. 

Af hans fem skepp hann blott ett, fördt 

af S. del Cano, seglande kring Goda- 

hoppsudden, efter 3 år 14 dagars från

varo, lyckligt åter till Europa. Från 

1524 till 1542 följa ytterligare fyra kring- 

seglingar, samtlige utförde af spanjorer, 

neml. 1524-26 af Loyasa; 1534 af Al- 

cazova; 1537 af Grijalva och 1542 af 

Gaétan.
Under åren 1577—80 ändtligen infaller 

engelsmännens första jordomsegling genom 

Francis Drake. Med fem skepp afgick 

han den 13 Dec. 1577 från Plymouth, 

kom d. 20 Aug. 1578 in i Magelhaens- 

sundet, den 6 Sept, till utgången och ef

ter flera olyckor d 20 Nov. i sigte af 

öen Mocha, söder om Chili. Härifrån 

fortsatte han sin resa mot norden, längs 

Chili? och Perus kuster, följde derefter 

kusten af Nordamerika ända till 48'1 n. 

hr, emedan han hoppades att finna en 

genomfart till Atlantiska hafvet, seglade, 

bedragen i detta hopp, tillbaka 38°, rig- 

tade d. 29 Sept. 1579 sitt lopp åt Moluk- 

kerna och ankrade den 4 Nov. i Ter

nate. Vid Celebes-kusten undvek han 

med knapp nöd skeppsbrott, lade till vid

«lackars flickan skulle dö. Ilon låter bedja dig komma 

till henne, för att säga, att du icke är ond på lunne.
— Smickrare, huru skall jag kunna neka dig något? 
Och Paul följde med strålande ögon sin moder.

V.
Likasom om den funna skatten icke^ varit annat än 

rn afundsfull satan, som i denna skepnad hade företagit 
sig alt plåga solaren, förvandlades dit engång så trefli- 
ga huset plötsligt till en håla af ledsamheter och tvister. 
Fru Smet (ty så lät hon numera kalla sig) hade efter 

några dagar fåll sina nya kläder och sin efterlängtade 
nya hatt. Hon var nu från lopp till lå höljd i sam
met och siden; guldprvdnader glittrade i öron, på hals, 

bröst och begge. Itänder. Så utstyrd sloltserade hon 

genom galorna och log ej illa upp, när folk stannade 
oeh gycklande pekade finger efter binne. Det stegrade 
tvärtom hennes stollhd, ty lient trodde sig i inenniskor- 
nas blickar läsa: »Se bär, hvilken hållning; man ser dock 

genast på fru Smil, all hon är af god familj'» Mest 

Java och Godahoppsudden och ankrade 

åter d. 5 Nov. i Plymouth.

Under åren 1577 till 1587 infalla der

efter åter flera upptäckter i Grönland, 

Nordamerika, i östra delen af Sibérien 

ända till Kamtschatka, Indien, Virginien, 

upptäckandet af Davidssundet och Cum- 

bcrlandsundet.
Är 15 6 anträder engelsmannen Tho

mas Cavendish ein jordomsegling. Ca

vendish upptäcker härunder Patagonien, 

der han landstiger i Desire-hamnen; sty

rer igenom Magelhaenssundet, seglar längs 

med Chili- och Peru-kusterna, landstiger 

på öen Puna, styrer härifrån till Califor

nien, hvarifrån han vänder sig åt vester, 

upptäcker öen Guam, en af Ladronerna, 

far genom sundet mellan Lucon och Cam- 

laja till öen Capul, finner Batochina, läg

ger till vid Java och vänder förbi Kap 

och S:t Helena tillbaka till England 

1588.
Åren 1593 till 1596 företager engels

mannen Richard Hawkins sin resa om

kring jorden, hvarvid han upptäcker Falk- 

landsöarne.

Den första nederländska jordomsegling 

verkställdes af Olivier van Noort under 

åren 159 » till 1601, hvarunder han fram

trängde långt in i Sydhafvet Kort efter 

denna resa skedde ostindiska handelssäll
skapets grundande i Holland. År 1599 

seglar Sebald van Weert öfver Stora oce

anen; samma år bereser engelsmannen 

Andreas Battel Angola och Benguela, och 

samma år genomforskar spanjoren Pedro 

träffade man henne i närheten af Meirbron och Äggtor

get, hvarest de förnämsta modebutikerna finnas. Hon 
köpte der småsaker och pratade ofta hela timmar med 
frun i huset och bulikmamsellerna om hennes holländ
ska taute och huru hon för framtiden ämnade lefva. 
Tillika inhemtade hon råd och underrättelser om hus- 
inamsdlir, kokerskor, kuskar, stalldrängar, bdjenter och 
talade oro, att hon heldre köpte sig ett hus vid St. 
Jakobstorgd, än all bo vid del osunda Mcirtorget.

Deremot var solaren den olyckligaste man i verldcn. 
Han visste, att skatten icke var bottenlös och knorrade 
tidigt och sent öfver hustruns slöseri. Men hon afspi- 
sade honom alltid med skymford, såsom girigbuk, snål
varg, bårklyfvare. lion lät honom äfvtn förslå, att del 
var hennes och icke hans pengar, och att hon sålunda 
kunde, begagna dem huru hon ville. Derjcmte öfverö- 
ste hon honom med hotelser, så alt han ofta med tår

fyllda ögon kröp uppför trappan. Ibland gick del ännu 
värre: en,gång kom det till cell med till handgemäng. 
Solann hade efter in häftig utmaning lagt sin näfve 
nagol omildl på sin hustrus skuldra, hvanfter hon å 
sin sida ruskade honom försvarligt i skäggd. Härvid ha- 

Sarmiento de Gamboa det inre af Magel- 
laniens länder. År 1600 uppstår engelsk- 

ostindiska handelskompaniet, öen Juan 

Fernandez upptäckes, holländaren Paul 

van Caerdens resa till Ostindien företa

ges, äfvensom liolländarne Spilbergs och 

Harmansens till Bengalen och halföen vid 
denna sidan Ganges. År 1603 företager 

engelsmannen Francis Cherry en upp- 

täcktsresa åt norden; men finner blott 

den efter honom uppkallade öen under 

74° 30' n br., den redan 1596 af Baa- 

rentz upptäckta Björnöen. Uti året 1606 

infaller bland andre spanjoren Pedro Her

nandez de Quiros resa från Callao, för att 

finna ett stort australland i Stilla hafvet. 

Han upptäckte många öar, bland dem 

Otaheiti och Helgeandsland ; honom har 

man att tacka för den första kännedomen 

om Sällskapsöarne och Nya Hebriderna.

Georg af Spilbergen reser 1614—17 

omkring jorden, besegrar spanjorerna vid 

Mocha, Callao och Acapulco och eröfrar 

Molukkerna.

Den tredje holländska jordomsegling ut

fördes 1615—17 af Jakob Lemaire och 

Wilhelm Corneliusson Schonten. De fin

na Staatenland, Lemairesundet, öen Bar- 

nevelt, Kap Hoorn, Schouteus-Archipela- 

gen och en mängd öar längs Ny-Guineas 

nordkust. (Forts.)

Ordet till Charaden i N;o 24 är: 

Å-ter-se-en-de.

de dd väl stannat; men de begge makarne hade nu 
häröfver fattat cn sådan motvilja för hvarandra, att hvarje 
försoning tycktes omöjlig.

Gubben Smet hade under senare liden, för all und
vika husliga uppträden, åler infunnit sig oftare på sin förr 
besökta krog. En afton hade han dröjt ute öfver li
den. Såsnart han märkte d.tta, tryckte han sina vän
ners händer och skyndade hemåt. Man behöfver en 

god halflimme för alt komma från dilla ntvärdshus till 
staden och vägen är mycket likt besökt vid den timma 
på dygnet. Salten var kolmörk; men solaren gick af 
gammal vana mid säkra steg, ilå ban hunnit till fäst- 
ningsvallarne, framskred han omisstänksam under träden, 
änskönl han var pä betydligt afstånd från något bus. 
Plötsligen utstöter han dl qväfdt ångestrop. En slorveit 

karl springer fram från dt träd och sätter m dolk på 
din darrande sotarens bröst.

— Om du skriker eller ropar, är du <n dödens 
man! — hotar röfvarcn.

— Ilvad vill du? — frågar solann nästan halfdöd.

iForli.)
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Det var så man ville hafva det den 13:de Juni!
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UlgT Harmed följer Romanbihanget: ”Svärmarne,” pag. 81—88.
Nästa N:o utgifves Söndagen den 28 Juni. C. Petersens OmoiN l857




