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PRil'IS VVILIIEL:IlS AF ORANlEN LANDSTIGNING I ENG-

LAND 1688. 
(Utur The History of Ellgland by Maeaula y.) 

T horsdagen den l November på aftonen e i ck Wilhelm för 
andra gån!len till sjös*'). Det blåste en frisli ostlig vind. De 
första tolf timmarne styrde flottan en nordvestlip, lwrs. Min
dre liryssare, dem Eneelsile Amiralen utsl;icl;at, för att hålla 
utldli på !lolliindarnes företap,, slq·ndade nu tillbalia med tid
uinear, hvi!l;a styrkte den förut antaena förmodan, att den 
annall<ande fiend en ämnade landstiga i Yorl;shire. Men emot 
förväntan sienalerade Prinsen, att hela flottan siwile ändra 
kurs och med öliat!e sep,~l styra för Enp,elska Kanalen. Den 
vind, som nu p,ynnade Hollåndaroe, hindrade Engelske Ami
ralen att utlöpa ifrån Thameseu. Ilård pålandsvind tvingade 
hon om att stryl;a h5de stilnp,er och rår, och tvenne af hans 
Fregatter, hvill;a lycllats att slå sig ut i öppna sjön, blefvo, 
ill a skadade af det våldsamma vädret, tvingade att åter in
löpa i strömmen. 

Under tiden länsade nolländska flottan med brinnande 
rart, och uppnådde sundet rmellan Dover och Calais om
kl-i ns kl. l O Lördags moreon den 3 November. Wilhelm , 
som var i Freeatten nrill, hade satt sig sjelf till flottans le
dare. !\ler äo sexhundrade fartyg, med utbredda segel 
rör gynnande vind, följde honom. Transport-fartygen voro 
i midten, och l;riesfartygen öfver femtio Wl antalet, bildade 
en linie utoml;ring d Pm. Den afdelnine, som utejorde ar
riel·e-gardet, och hvilken, om Darmouth hade uppjaeat den, 
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sl;ulle varit den, som l'örsl blifvil angripen, var under Iler

beris befäl, hVilllen Ulltler sin nagg hade många Engelska sjö

man, uppretade emot Ca l ho licismen, och dillocllade genom 

ltöga hyror. AIIL var anordnad! med slörsta kloldJet. I den 

f{uneliga (]ottan rådde mycl!et missnöje och en upprilllig till

girvenhet för Protestantisim läran. i\len de gamle Engelske 

sjöbussarne lwnde ej hafva glömt huru Encelska och Hol

ländskda llollorna, med lika mycliel hjeltemod som skirtande 

lycka, trenne gånger l1åmpat om herraväldet på hafvet. De 

hade icke kunnat glömma den qvast hvarmed van Tromp 

hade hotat rensopa Engelska [{analen , ej heller den förstö

relse De Ruyter hade ntbredt öfvcr Medway's skeppsvnrf. 

Blefve nu dessa ti11lande folk förda emot hvarandra på det 

omtvistade elementet, siwlie måhClllda alla andra känslor gif

va vil1a för ömsesidig fiendlliehet. En blooic hilrdnaeliad 

strid hade ej osannolikt blifvit följden. Öfvervunneo sl;ulle 

Wilhelm icke kunnat utföra sitt föret ag. Äfven segren haJe 

varit en stor motgång fö1· hans djupt utlänkta bcrälwinear. 

lllycl•et ldokt beslöt han derföre, att om hans förföljare upp

hunno honom, siwlie dc blifva allropade på deras eeet mo

dersmål och bt's\'lll'lla, af en Amiral, under hvilken de hade 

tjent, och som de hösaktade, att icl•e fal!la mot gamla 

skeppskamrater till förmån för Catholska förtrycl<are. En 

sådan upprnanine kunde rnöjlietvis förekomrna en drabb ning. 

Blefve den deremot onndvildit:, så vore del dock en En

gels!< befälharvare emot en Engelsl<, och de stolta öboernas 

höernod borde derieenom ej såras, om underriittelsE>n !1om 

alt Darmouth hade nödeats stryka för llerbert. 

Lyckligtvis voro dessa Wilhelms försietighelsmätt iclie 

behölliga. straxt efter middagen var han i midten af sun

det. Hans llotta utbredde sig en half mil ifrån Dover åt 

norr, och ifrån Calais åt söder. Kl"igsfartyr;en på de ytter

sta högra och vensira llyglarne hälsade med kanonernas af

fyrande båda fiis tningarne på samma gång. Trupperna sto-
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de un det· vapen på öfra d~ickcn. Trumpelcrnas srnallrantl<', 

cy mbalernas ldineande och trummornas hvirllar hönles tyd

lit; l både på Eneelsl;a och F'ranslw lwsterna. Ett orälmeliet 

antal åskådare rörde sia lil1l ett möriii moln på Kents !nita 

strand. En lilia stor folkmassa betiickte Picardie's kust. Ha

pin de Thoyras, som, fördrifven från sitt eeet fädernesland , 

hade tagit tjenst i llolländslw armccn, och nu följde Prinsen 

till England, besl1rifver, Ile re år sednal'e, detta sliådespel så

som ett det mest storadade och hänförande, som menskliet öga 

nåeonsin uppfattat. Vid solnedgången var flottan tvärs för 

Beac hy Head. Nu tändes alla skeppslanternorna. Hufvet vu 

likasom i en (]amma. Men rorsmännens öeon voro endast 

fäs tade på trenne sirfilande lanternor, h vilka klarare äo de 

öfriga, lyste ifrån Bdlls akterspegel. 

Emellertid hade en budb5rarc blifvit sänd ifrån Dover 

till Whilehall, med uudeniiltelse, all HallflOdarne gått ige

nom sundet och styrde veslvardt. Delta gjorde det nöd

vändigt att företaga en ÖBonblieldig för[llldring i de vidtaena 

för svars-åtgärderna. Sändebud ilade åt alla väderstreck. 

Offi cerare blefvo kallade midt i natten. Kl. 3 på Söndags 

mo rgonen var Hyde Pari< upplyst med faclilor. Flere rege

menten, hvilka ur J{onuocen blifvet sända norr ut, under 

förmodan, att Wilhelm ämnade lundstiga i Yorkshire, blefvo 

återkall ade. Hela den nän•arande st yrkan, med unoantae af 

dem 1 som voro nödvändiga att hålla oroning inom hul'vud

staden, befalles tåga vestvardt hån . Salisbury var utsetid 

till samlingsstället, men då det antogs som mqjlighet, att 

Portsmouth kunde Llifva första anfallspunkten , fördelades 

trenne gardes-bataljoner och en afdelnine kavalleri att afeå 

till denna fästning. Inom få timmar blef det docl< belwut 

att Portsmouth ej var i fara, hvarföre äfven desse trupper 

fin go befallning att sl1ynda till Salisbury. 

l dagningen Söndags moreon den 4 November lågo ön 

Wights branta lilyflor i sigte fr amför den Holländska arma -
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dan. Denna dae va1· årsdaeen !Jåde af Wilhelms födelse

och bröllopps-dag. På förmiddaeen minsilades seeel och 

Gudstjenst förrättades. Hela eftermiddaeen och natten fort

satte flottan sin lil1rs. Torbay, var det ställe hvarest Prin

sen ämnade landstiga. Men Måndaes moreon den 5 No\'em

ber var det tjoclw. Lotsen ombo1·d på llrill, som icke !wo

de ursllilja landmärliena, förde llottan för långt vestvardt. 

Faran var nu stor. Alt återvända, med vinden rätt emot, 

var ingen möjliehet. Plymouth var nästa hamn; men Ply

mouth hade en bevaknine under befäl af Lord Balh. Land

slieningen bl e f måhända der bestridd, och ett uppehåll kun

de framlialla de allvarsammaste följder. Det lwnde dessu

tom icke vara något 1\ifvel, att vid denna tid, rh·n !Cunp,liga 

flottan utlupit ifrf1n Thamesen, och med alla see el sli yndade 

ulföre Kanalen. Husse!, som insåg farans hela vidd, utropa

de till Burnet: "Uls nu edra böner 1 Pater: allt är förlo

rarit !" I delta ögonhlicli sidflade \'inden, en salila bris sprang 

upp ifrån sydkanten, tjockan fördelades, och under de milda 

strålarue af en vacker höstdag återvände flottan förbi Cape 

Berry Jleads höga land , och Jåe snart tryge till ankars i 

Torba y's Lam n. 

sedan Wilhelms tid hafva dessa traUer undereått slora 

förändrinenr. Det sluttande landsfia p, som ornaifver den 

rym li ga Lamnen, tillliZnJnaeifver nu en höet uppdrifven hild

ninp, och viilmåga. Vid den nordvestliga stranden år nume

ra en vidt bl·ryldad bad-ort, hvill•en tilloclwr sie fr~mlinga•· 

från de allflgsnaste dela1· af vår ö, genom luftens llalienslia 

mildhet, under hvillien myrthen blomstrar ute på fria mar

lien och vintern liännes blidare ån Northumb erlands April-da

gar. Invånames antal är nu nära tiotusende. De välbygda 

kyrkorna och liapellen, badhusen och bibliotheken, värdshu

sen och de offentliga trädgårdarne, sjulihnset och mnsl'um , 

de renliga gatorna, leende terrasser öfver terrasse r, de treOi

r,a landthusen framskymtande balwm löfslwcar och blomster-
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f1äcl•ar, framställa en syn vida olil1 emot hvad detta ställe 

var under det sjuttonde århundradet. På motsatta stranden 

ligger 1 sliyddad af Berry Head 1 den liniga handelsstaden 

Brixham, sätet för våra ril1aste lislihandt>ls-bolae. En sten

damm och en hamn byggdes Lär i början af detta århun

drade, men äro nu otillräcliliga för stililets tilltagande rö

relse. Befolkningen är omliring sextusen menniskor. Farty

gens antal uppeå till öfver tvåhundra sPelare. Dessas histe

tal öfverstiger många gånger Liwerpools låstetal under 

stuartarnes tid. Men då Holländslia flottan ankrade i 

Torba y , var stället endast k:indt såsom en nödhamn , i 

hvillu:n fartyg stundom sölile sl;ydtl undan Allantislia ocea

nens stormar. Dess luena stränder voro ännu ostörda af 

hand elslifvets och nöjenas sorlande bestyr, ociJ enda~>t några 

få glest spridda fisliarstosor funnos, der man nu ser folkrika 

tora och praktfulla bygr:nader. 

Landtfoll1et i Devonshire halade Catholicismen och ihiie

kommo med tillt:ifvenhet Monmoulh's namn. De slq·odade 

ned till stranden med förfrislilliup,ar 1 och erbjödo sina 

tjenst<'r. Landsliening en började ulan tidsspillan. Sexlio 

hatar fö rde truppema i land. Mackay landstee först med de 

Engelska regementena. Prinsen följde straxt efter. Ban 

landade der Drixhams kajbyaenad står. Allt är annor

lunda nu . Våp,orna bröto då öfver en ödslig strand, hvarest 

vi nn se en hamn-byep,nad öfverfull af fartye och ett mark

nadstorg h vimlande af l•öpare och sflljare; men ett stycke 

ar den ldippa på hvillwn befriaren satte sin fot, dii han steg 

ur båten, är ännu omsoresfullt bevarad t och uppstillut i 

midten af hamntoq~et, silsom ett heligt föremål fö1· allmän

hetens vördnad. 

Så snart Prinsen landstigit, bes5rde han hästar. Tvän

ne säd ana, som hondfolliet den liden breagnade, blefvo från 

närmaste by ansl;affade. Wilhelm och Schomberc stego till 

!Jäst, och bPgåfvo sit; alt undersölw landet. 
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Genast då Bnrnet kom i land skyndade han till Prinsen. 

Ett löj llct samtal uppstod emellan dem. Burnet utcjöt med 

brinnande känslor sina lycl;önsl;ni ncar, hvarerter han ifrigt 

frågade l h vilka planer !lans llöghel nu hade. soldater äro 

sällan böjde att i mi li tärfräeor rådsöra med män i l;aftan, 

och Wilhelm, mer än någon annan, brul;ade betrakta oin

vigda rådeifvares inblandning med mer flll van lig motvilja. 

Men just nu \'ar han vid det förtriilflieasle lynne, och i 

stället att låta förslå sitt missrlöje medelst en kort aflilip

pande snäsa, rilcl.te han sin hus~aplan vänligt handen, och 

besvarade hans frål{a medelst en annan: Väl, Pater, h vad 

är nu e1· tanl;e om nådevalet '? Slirapan var så undfallande 

att den eicl! förbi nurnet l h vars uppfattningsförmåga ej var 

särdeles fin. lian svarade med upprililir,asle allvar, alt han 

aldrig slilllle elömma det utmärkande säll hvarmed Försynen 

eynnade dt>ras företag. 

Under de första dar;arne hade de hudsalle trupperna 

månca vedermödor alt utslå. Marken var uppblött af rer,n. 

Trossen var ännu ombord på slieppPn. De högre Officerar

ne voro nödsaliade att sofva i våta bLider på den fuliliea 

marken, ocb för Prinsen sjclf liunde ielic något b3ttre qvar

ter ausl;affas, än hvad som erbjöds i en (]sliarstuga. f-lans 

baner svajade på dess torflica halmtak, och några såneldä

der från Frecatten uthreddes på goll'vel. Sv5richet uppstod 

vid alt landa hästarne, hvilket synles lwmma alt upplaga 

flere dagar, men följande morgon klarnude utsigtrrna. Vin

den dog ut. 1-lafsytan blef blank som en spegel. Några 

Usl<are utvisade ett Ianduingsstalle der slirppen lillnde föras 

sextio fot nära stranden. Slirppen förhalades, och efter 

några få timmar summa månea hundrade hästar utan fara 

land. 

Landsligningen hade knappast blif1it verlislälld, förr ~in 

vinden började tilltaga , och blef slutlicPn eu hård vestli g 

storm. Den förl'öljand e Uendrn, som under tidC'n var till 
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segels i Kanalen 1 hade blifvil uppehållen i stiltje af samma 

lugna väder 1 som cynnade Wilhelm att landsätta sina trup

per. Undel' tvenne dygn låg den Engelska flottan sålunda i 

sigte af Beachy Head. Slullieen ficli Dartmouth så mycket 

vind, att han lwnde fortsätta kursen. lian kom förbi ön 

Wiglh 1 och ett af haus sl1epp hade redan sigte på topparne 

af de Holländsfia skeppen, men just hf11· mötte honom den 

hårda vestliga stormen, hvil11en nödgade honom att inlöpa i 

Pol'lsmouths hamn. James, som icl<e var utan förmåga alt 

bedöma förhållanden i sjömanskapet 1 förklarade sig fullkom

ligt öfvertygad 1 alt Amiralen hade gjort allt h vad en sjöman 

kunde göra, och endast gifvit vika för oöfvervinneliga mat

eångar af vind och sjö. N5gon tid sednare började den 

olycklige Prinsen, med ringa sliål, misstänka Dartmouth för 

förrftdcli, eller åtminstone för försumlir;het. 

Väderleken hade sannerlif!en r;yrmat Pro!estanlisl<a saiH!ll 

så utomordentli~::t, att mångfaldica mennislwr 1 med mera 

fromhet än omdöme, på fullt allvar trodde, att naturens la

ca l' af en högre mal!t voro anbefalde alt sliydda Englands 

religiösa och po litislia frihet. Jemut hundrade år förut, sade 

ma n , hade den af mensklig makt oöl'vervinneliga Armadan 

blifvet sönderl<rossa<l genom Guds synnerlien vrede. Med

borgerlig frihet och gudomlig sanning vot·o nu igPn i fara, 

och ftnyo hade de lydige elementerna falilat för den goda 

saken. Vinden hade nemligen hlåst hårdL ifrån ös!e1' då 

Prinsen önskade segla ned igenom Kanalen, - hade ändrat 

sig till SICliig då ban öuskade gå in till Torbay, - hade 

fall it till stiltje under det han förde trupperna i land, -

och så snart landsättningen väl var fulländad 1 steg han till 

en häftig sturm, som blåste hans förfOijare rätt i ansip,tet. 

Icke heller glömde man bemärka 1 alt, genom en utomor

dentlig händelsernas sldckelse, hade Prinsen landstieit på en 

dag, som Engelsl<a liyrlian medelst böner och tacksägelse r 

lil'ade för [{OIIIIllCahuset, och de tl'enne statsmyndi~hetel'nas 
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underbara frälsning ifrån en af Catholikernas svartaste sam

mansvärjnincar. Carstair, bvill;ens råd Prinsen alllid upptoe 

med uppm:.irlisarnhet, föreslou att, så snart lanJs:Htnirq;en 

var fullejord , en olfentlie taclisii~else borde eliras till Gud 

för det utomordentlit;a besl;ydd l bvnrmed han cynnat dt•ras 

företag. Della r5d hld ellerföljdt, och gjorde en förlrflltlig 

verlwn. Trupperna ansi'q_:o sig såsom Himmelens p,unsllingar 

och upplifvades med öl;adt mod, och det En!lelsl•a folkd 

fick den fördelaliliguste tanke om en Ffdtherre och en liriilS· 

här, som så uppmår~;saml iabtlo:_:o deras reliciösa pliet er. 

Thorstlacen den 6 Novembe1· började kri[:shflren tåca 

inåt landet. Nacra trupper gineo ända till Newton Abbot . 

l mitlten af den lilla staelen uppresles en sten, som ännu 

utvisar det ~tålle livarest Prin sens budl;arle höctidlieen upp

lästes för folk<:>t. l\rieshiirens frumslnidande gick långsamt 1 

ty regnet netlröll i strömmar, och de Enr,flslw vfigaroe voro 

den tiden i ett tillstand , som syntes frubtansvärdt för dem 1 

som voro vana vid Hollands rörtrflffliea väeaostaller. Tväo

ne dagar tog Wilhelm sitt höcqvarter i erannsliapet af Newtoo 

Abbot, vid Ford, det gamla Herrestilet för den namnlwnnir,c 

slåBien Courtinay. Der blef han emottauen ueh firad mrd 

all möjlig gästfrihet, men m~rldigt var, att ställris egn

re, ehum en j'tterlig Whig iclie föredrog aU vara den förste, 

som vågatle Ii f och förmöt:enhd, utan heldre helt försigtig t 

afhöll sig från alt cöra nåcot som, oml\unp,en s<:>gradP, kunde 

blifva bestralfatlt såsom brott. Under tiden var stor uppståndelse 

i Exeter. Så snart Biskopen hörde att Holländarne voro i Torbay; 

begaf ban sie i förskräckelsen till London. Domprosten flydde 

ifrån Konsistoriet. Magistrats-personerna voro fiir Konunnl'ns 

sak, men de öfrige invånarne voro för Prinsen . Allting var i 

oreda. Thordags moreon den S November anlände 1\lordaunt 

i spetsen för en lruppafdelning. Burnet 1 som af Wilhelm 

fiitt uppdrag att sliydda Calhedralcns Presterskap från miss-
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hantllincar, åtföljde Mor1lnunt. Stad'.!ns liommendanl och 

Boq~miistare hade befallt stadsportames tillslutande, men vid 

första uppmaning uppcåfvo de allt motstånd. ({onsistoriet 

beredde sie att emottaga Prinsen. Följande dag, Fredagen 

den 9, anliOm han. l\Jauislraten bld uppmanud, att i höp,

tidsdrägt emottaga honom \id stasdportt·n, men vngrade en

vist. Dagens ståt var docl1 dem förutan så storartad, all de 

saklöst lwnde spara sig mödan. Ett såttant skfidespel hade 

man ännu aldrie upplefvat i denna del ar Enp,lan(l. !llånea 

kommo ifrån närgråosande tl'al,ter för alt slifllll;a sin hyll-

ninr, åt l1ämpen för deras relieionsfrihet. Allmop,cn till-

strömmade från de l,rineliggande bprne. På loppen af 

Haldon llill var eu stor foll;sarnlin~;, förni\mligast unga Bön

der, hvill;a, svänt:ande l;äppanw, llurrade då trupperna, kom

mande ifrån Chudll'igh, sågo framför sic EXt·'s leende dal och 

de t vän u e grorbyggda tornen, h vilka reste sir, uppöfvcr ciL·n 

tjoclia röl;, som Iii; el l moln hölJde residl'nsstadrn. Hela 

den Utförbårande Vfl:_;en 1 OCh Vtif:en !!CilOlll d;.den till Ood

stranden, var radad med fi,kådare. Från n•stra stadsporten 

fram till CathrdraiPn var ett träncande och hurr:wc!P, som 

påminde Londouboerna om follisliOclwincen på Lord Majorn's 

dag i London. Alla husen voro frstlip,t smycl;adl:'. Dörrar, 

fönster, balliOnp,er och lali voi'O öl'vcrfulla af Blfilwa. Ett 

öga vandt vid militär-parader kunde doc!; hafva myc:li et att 

anmärka. Det besvärlip,a tflgandel i rer,n och på uppblötta, 

leriga vägar, h varest den cärnde vid hvnrje st1•g nedsjönk 

öfver foll!nölanw, hade iclie bilHingal nftuot fördelalitiet ut

seende livarken ål soldaterna sjelfva eller deras utrrdninr,. 

Men Devonshire's invånare, helt och hållet fremmande 1·id df'n 

bländande Sj"ll af Jwvåpnade Välordnad e trupper, bldvo öfi'Pr

VåldieacJe af beundran och förtjusninrr. Öfver hela f(l>nnnoari

ket utspridtlt•s beskrifninenr om dPt ståtliea låg<'!. De i';lnc

höllo mycket ar det, som i alla li1h'r lillfredsslflllt drn Villl

liga becärliehrten för det underbara, ty llolländsl,a !.ri~>hii

rcn, som var sammansatt af [,ri:.;<H'C, lll'ilha v oro född o u u-
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der de mest skiljnl;tiga luftslrek och hade tjenstejorl uu

der olilm stridsfanor, framställde ett sl1ådespel lil1a praktfullt, 

som vidunderliet och fasaväclwnde för öhoer, hvilka i all

mänbet hade en höest ofullsl<indie kännedom om fremmande 

länder. Först red Maccfcsfiefd i spetsen för tvåhundrade 

ädfinear, de lleste af Eneefsfl härkomst, med sliimrande hjef

mar och harnesk, och ridande på Flamändska stridshästar. 

livar och en var betjenad af en neger från Cuiana's socker

odfinear. Exeters Boreare , som aldrig hade sett så många 

exemplar af den Afrikansila foll1stammen, stirrade med för

våning på dessa svarta aosieten, prydda med guldsirade tur

baner och hvita fjädrar. Efter dem kommo med dracua 

slaesvf1rd en trupp Svenstia qttare i svarta rustuinr:ar och 

björnskinslwppor. De blefvo betraktade med ännu mera 

förundran, ty det sades alt de v oro ifrån ett land, liVarest 

oceanen lä c frusen och natten riickte halfva året, och alt 

de sjeffva hade dräpt de förfärliga björnar 1 i hviflws hudar 

de nu voro ldädde. Dernäst syntes Prinsens högt svajnnd e 

standar, omeifvet af en lysande sl.ara ädlingar och pager. 

På dess breda våder, läste med hänryclming dc af folket, 

som betäclite taken och fyllde fönstren , Prinsens oförgäne

liga valspråf1: Protestanlisl> religion och Englands fri!tel. 

Men de jublande ropen månedubblades då Prinsen sj e l f, be

tjenad af fyratio löpare och beväpnad ifräo hufvud till fot, 

blirande en hvit fjaderbuslie , framskred på sin ln·ita gånea

re. lians krigislia hållning under det han med tygeln höll 

in den eldiga hästen , det befalbnde tanlifulla uttrycket på 

hans höghvälfda panna, hnns genomträngande skarpa ö~:a, kun

na ännu skådas på Knollers lalla. Blott ett enda öcoobficli 

eåfvo hans stenhårda anfetsdrac vika för ett leende. Det 

var när en cammaf gumma, kanslie en af dessa nitisl1a Pu

ritaner, som under tjueoålla lånea förföljelse-år förtröstans

fullt afvalilat Israels förfossare, eller kanske en moder till 

n~gon upprorisl; , som omlwmmit under blodbadet vid Sed

gemoor, framstörtade ifrån folkmassan, oc!J igenombrytande 
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de draena svärden och ystra hf1starna 1 fattade befriarens 

hand, utropande alt hon nu var lycldi(;. Nära intill Prinsen 

satt dock en man, som med honom delade mängdens upp

märksamh et. Det var den store Crerve Schomberg, Euro

pas ypperste soldat sedan Turenue och Conde slutat sina da

gar, den man, hvilkens snille och tapperhet på slaefiiftet vid 

Montes-Ciaros hade frilisat Portueisislia monariden, den man, 

som förvärfvade sig en ännu större ära, ceuom alt harva 

ilsidosatt Franska ~larskalks-slafven för att lmnna få strida 

för sin religion. l\'lan påminde hvarandra huru <lesse tvenne 

hjeftar, nu sida vid sida intågaode i Exeler och oätsliiljeligt 

förenade genom deras gemensamma Protestantism, tolf år 

förut hade varit bvarandras molslåndare under Maestrichts 

vallar, och att chl den unee Prinsens brinnande lirart ej för

mådde nåeot emot drn luena kricsvanan hos den gamle 

bricaren, som nu vänskapligt red vid hans sida. Sedan kom 

~lt långt tåc skdggiea Sclnveitzare, hvillien folkstam i århu n

draden utrniirlit sig i l;rigen på fasta landet, men nu fö1· 

första cåneen visade sig pä Encelsk ernnd. Vidare lwmmo 

€fter hvarandra afdelningar, hvilf.a enligt den tidens bruk 

förde olif;a fält-leelien efter deras olilia ff'llare Or.ntincfi1 sol

mes och Ginkell, Talmash och ~lacfwy. Med Siil'fll'les lill

fredsslillfelse måste hvarje Eneelsman hafva betralilal en 

ståtlig br·igacl, som flnnu bar namnet efter den vördade och 

begråtne Ossary. Intrycket af hela detta sli5despel blef än

nu mera öliadt genom hågkomsten af de lysande drabbn in

gar, uti ltvill1a de liesie af dessa nu intågande 1\rigarc def

tacit; l y de hade uthärdat en krir;stjensleöring helt olili den, 

som Devonshire's och Hounslow's landtmilist-r genom:::ått. 

Flere af dem hade varit med om alt tillbafwf<asla Fransmun

nens vilda nufall pn slaclället vid Seneff, och nrllha hade för 

kristendarmos sal; lwrsat svärd med Tmlwrne på den stora 

dacen, då Wiens belägrinc nppli:Hdes. Invånarnes fem sin

nen bldvo slutligen alldelrs bed:irade af den nppspdade in

billnincen. Tirlninear utbredde öfver J(onuncilrilicts alla 
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delar de fabelaktigaste berättelser om framliorrnrnes utseende 

och styrka. Mao påstod att de alla med hösst rå undantag, 

voro öfver tretton cp·arter långa, och att de, som leksaller 

handterade laosar, svärd och sl;jutvapeo af en så ofantlig 

tyosd och storlel•, att någonting dylikt aldrig förr sliådats i 

England. Icke heller blef förundran mindre, när slutlisen Ar

tilleriet oall1ades - en och tjuso srofva malm-kanoner , 

hvilka !JVar och en framsläpades sf sexton vagnshästar. Myc

ken nv!ll1eohet väckte en förunderlig inräl!ning framrullad 

pa hjt;l. Man sade att det var en rörlig smedja försedd med 

alla slags verlltyg och förnödenheter, behöOiga för att .på 

staltd lwnna laga sönderbrutna vapen och vagnar. Men IC

ke nå~>ot stegratie förvåningen hösre, än en brygsa af båtar, 

lJVillie~ med en otrolig hastighet lades öfver Exe, för alt 

öfverföra Artilleriet och trossen, samt sedermera lika slij·nd

samt sönderloss och bortfördes. Den var gjord, om upp

Biflen var sann, efter en dylik, som af de !;rist n e. be.gagna

des öfve1· Donau i krieet emot Hund-Turl;eo. Framlu1garne 

ineåfvo dessutom lika mycl;et förtroende som för~åniug. 

Deras klofia ledare sjorde sig mycken möda med att 1 Exe

ler och oärligr:ande byar fördela inqvarteringen på ett sätt , 

som förorsal;ade minsta möjlisa olägenhet. Den strängaste 

lirit:slydnad var vidmakthållen. Icke allenast plundringar och 

våldsamheter blefvo fullkomligt förhindrade, utan soldaterna 

blefvo tillika ålaggde 1 .alt skicka sig sedligt och höllist emot 

alla stånd och åldrar. De, som bildat sig ett begrepp om 

en krigshår, efter Kirl1e och hans l1reatur, trodde knappast 

sig sjelfva, då de sågo dessa soldater, hvilka hvarken svu1·o 

eller pockade sig till något, icke eneåog togo sie så mycliet 

som el t ägg, utan att betala derföre. Af tacksamhet för den

na fogliehet försägo ocliså iovånarne trupperna med öfver

Oöd af lirsmedel för en ringa kostnad. 

liv a 1·j e ha n da. 

Fyrar pd seglande fartyg. Man hör ofta talas om pa
srclingar, man flnner nästan i alla Tidnioear notiser om far

tyg, som lagt ombord på hvarandra, om menniskolif, dyrhara 

lastningar eller sl>öna sl>epp, som ena limmen funnits välbe

hållna i öppen sjö och vacliert vJ.der, men den andra varit 

för alltid förlorade genom sammanträffande med ett storre 

eller starkare fartyg, hvars närmaode i mörl11·et iclle anats. 

De dt'raf uppl•omna olycl!shändelser äro orälmeliga, ty måo

een lwllision fartyg emellan, har trolie t vis varit så förstörande, 

att intet vittne öfverlefvut den, att för framtiden berälta 

olyckshändelsen. Emellertid hafva assuradörer försölit hålla 

retla på alla sådana fall, som lwnnat inverka pa deras utgif

ter. Ehuru visserligen ofullstäntlisa, isynnerhet för alläesna 

farvatten, äro liliväl de deraf sammanställtia silTertalen gansl;a 

betydlisa. På de fem åren J 845-J 849 hafva l. ex. bos 

Loyds blirvit anmnlda icke mintlre än 3064 snmmaustötningar 

af fartyg under sPeling. Af dessa harva 279 förorsakat att 

farlysen ögonblicldieen sjunbit, totalt förlorat eller måst öf

vergifvas. J 89 hafva lidit svåra förluster och 686 hafva i 

följd af påsesling måst göra bavel'i, då 1!)10 furtyg lwmmit 

derifrån med mindre skador. 

Mellan ångbåtar ha under samma titl icke llere än 56 

ombordläggningar blifvit anm<iltla, medförande förlusten af 4 

och hafveri för 52 fartyg. Antalet sammanslölanden mellan 

seglande och ånBfartyg uppgicl< deremot till 39J, hvaraf 29 

fartye sått förlorade, 26 litlit Hå rare, 63 bet y d liga och 220 

mindre sliatlor. 

Mellan srp,lande fartyg äro påseslinp,ar allmännast, dels 

emedan denna klass är talrikast, dels derföre alt ångfartyg 

harva medel att sakta eller stadua farten, som de förra sakna 
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samt hafva lättare alt manövrera undan mötande. Loyu s 
lista upptap,er också 2670 kollisioner mellan seglande fartre 
under nyssnämnda qvinqvennium. Af dess hafva 2~6 ml•d
fört totalt förlorande, 157 lartj'g fått svåra haverier, och 

612 mindre betydliga. 

Da man finner huru tall'ika och svåra dessa förluste r 

llafva varit, frågar man med sl;äl, om intet medel finnes alt 
förekomma dem. Man fåt· den upplysning att paseulingarne 

under de ~ ljusaste månaderna af året blott uppgått till 31 i 
månaden, men den mörlwre årstiden beräknas i medeltal till 

69 pr månad ; och man har rätt alt deraf sluta, att en sto r 
mängd af de förlorade fartygen siwile blifvit frälsta eller eätt 

alldeles oskadda, om de fört lantPrna på toppen eller på nå
got sätt gifvit sitt närmande tillkänna för andra seglare. Det 
är tydligt alt påseglingar åtminstone till en del skulle undvi
kas, genom det seglande fartyg nalletid förseddes med någon 

dylik belysning som ångbåtar, och som sjöfarten årligen till
tager, blifver det snart en oundvildig nödvändiuhet att p,ifva 

den sådant skydd. 

Sjöfartens fördel bar hittills ta~::its i belrakt~nde, dä man 

pf1pekat ett siitt att förelwmma påsegling ; men man sliulle 
iifven kunna samla uppeifter om de menniskolif, som blifvit 
spillda vid sådana olyckshändelser, och på mensldighetens 
väonar nka åtoärder all förekomma fartj'gs sammanträffande 

" • IJ 

nattetid. Eneelsl.a Amiralitetet har sökt ernå detta ceoom 
ett stadgande, att hvarje fartyp,, vare sig inhemskt eller ut
ländskt, som nalkas Engelska lwsterna skall, saviiiunder segel, 
som till ankars, föra en klart lysande lanterna på det ställe 

af tacklingen, derifrån den häst kan ses från alla håll. 

Nytt broderi på uniformskragar, har blifvit bestiimdt fö r 

Franstia Marinens personal. Detta broderi består ar ett an 
kare med en derpå hvilande örn, h!lllande blixten , antingen 
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af culd eller silfver, efter ol il!a befallning inom vapnet, och 

samma mftrke kommer att bäras på mössorna. 

Propeller och Slwfvelhjul. Mau forsl!al' sedan någon tid 
efter lämpligaste konstrul;lionen för Atlantiska ängbåtar med 
stad! fart, och det ar derföre sliäl att undersölia, hvilken sort 

machiner erbjuder slörsta fördelen, propellern eller skofvel

hjnlen. 

Den rönes auh:ineare utropa, att man kan förvånas öf

vel' lanlien på alt sätta sidohjul på de änesl;epp, som skola 
passera oceanen ; slwflarnes försvarare försäkra tverlom, alt 

slirufven blott är en nödfallshjelp. 

Det torde vara utrönt alt ånemachinet· af lika !;raft brän

na lika mycket stenlwl, anlineen de drifva propeller eller 

skollar, och att, om det finns någon sliillnad i fart hos dessa 
båda Idasser fartm, är denna sl;illnad otvifvelakligt till fördel 
för slwfvelbjulen. 

Som förhndminuen ar kol är lika, måste man, för att få 
samma hastighet i ena ellet· andra fallet, intaua lil;a mängd 
bränsle på båda de olika fartygen, och bygga dessa med lil;a 

stort deplacement. Men hjulfartyget är icke, såsom det med 
propeller, inrättad! för stor hastighet med blotta segel, derföre 
har det mindre resning och mindre yta af tacklingen, som 
derföre gör mindre motstånd än drn till segline nlsedda tack
lingen. 

Vid alla resor, då ett far tye höt· heeagna ånga bestän
digt, bör derföre hjul anses fördelal;tip,are än propeller . Det 

är väl sannl alt propeller-fartnet vid vissa tilliiilien hehöf\'er 

mindre bränsle, nemligen då vinden är så fördel<llilie, att 
elden kan släcl;as eller minslws, och seglen drifva fartyget , 

men denna fördel är trolieen af föga betydenhet vid öfver
fanen mellan Europa och Amerilla, emedan vinden sällan 

gifver lika fart, _ som den man af ängskeppen fordrar. Ty om 
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så VOI'O hitnddsl'll. 
1 

hon) e j n SPp,lantJe paketer 1 harva (!jOI't 

lika korta reso1· som Cnnards eller Collins berömda ånerar

IYB· (De förra Enuelslla, Je sednare Ameril;aoska, alla med 

hjul). 

Propellern kan svårlir:Pn föredrar,as sl;onarne fö1· annat, 

än besparingen vid tillfällizt afstadnande med eldningen. T. 

ex. om man med ånga har en medelhastizhet af 11 knop, 

och vinden är stark nog alt framdrirva fartyget l O i , så 

skulle man släcka ar i eldstadrrna och nyttja segel ensamt. 

Genom en hel öfverresa under sådana omständizheter skulle 

man bespara 1150 tons lwl, men förlorat 15 till 30 timmar 

i tid. Nu nr doeli rt>sans skyndsamhel första vilkon·t för en 

''iostgifvande fortsättninp, af farten, och lwn man l;onuna 

fortare än de förnl trafil;erande, så är vinsten gifven. 

Vill man taga exempel af redan [ärtliza örlogsfartyg, så 

bar man Charlemagne, ett 90 lwnons-sl;epp om 41100 ton

,neanx, som ejort !) lwop och deröfver i still valten med 

sin propeller-maehin af 450 hästars l•raft, och som gått lO 

1 nndcr hjE>lp af seglen. Man har ,\neliOrvetlen Roland om 

;400 tonneaux och 400 hästl,rafter, som gått 12 knop i 

stiltje 
1 

och fulltdort återresan från Algier till Toulon på 30 

timmar det vill säga med en medelfart af 12,8 knop, under 
l , n 

både flnza och segel. Slutlir;en finner man, att A ng fregatten 

/sly, om 2700 tonneaux och propeller-maehin af 600 hästar, 

uppgått till 13 knops fart med allt hvad segel och ånga till

hopa kunde draga. 

En pal;et sådan som Roland siwlie under lika fördelak

tiga omständigheter, som nu citerats, gjort resan från Havre 

till New-Yorl• på 9 dagar, men det är blott hvad hvarje der 

eäende ånghåt med hjul fordrar, äfvensom månget segelfar

tyg r, ynnadt af viodarne. De ofvannämnde tillfälliea hastigheter 

hos Charlemagne, Roland och /sly hafva alltid varit undan

tag, förorsal1ade af uen mest gynnande vind och väderlek , 

då de i vanliga fall göra en rått medelmåttie framfart . 

.) 
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För långa sjöresor, så~om från Europa till Cap, China 

eller Australien, erbjuder propellern on elilip,a företriiden , i 

det den upphMver annars förcliomn.ande hinder af stiltje 

och motvind, men iclie för· det, att fartn:et derieenom upp

når någon stor medel-ltastiehet. Ett stort fartye torde dock 

icke med fördel kunna begaena propelle•· utan tillfiille att 

ofta fylla kol, ty om man antager macliin-1\röften till 1000 

hästar, och att lwlfönådet uppginge till 120() tonneaux, som 

anses räcka i 12 dagar; så sliulle farly{!et, om resan vore 

lång eller kort, och J; o l under den icl1e liliiHie hemtas, blott 

bafva en vinst i tid af, på sin höjd, 12 dagar, lll'illien vinst, 

och till och med derutöfver, sPglande fartyg olta lwnoa er

nå, under en lånc resa, genom goda eeenskaper och lwn

nigt bdäl. 

Änghålsfarten bör, för att vara lönanue, gifva en aflwrt

uing af 40 procent i resans längd mot segling, och förvissa _ 

om bestämda anlwmsttidf:'r, hvill1et just är dd man I'Unnit 
med hjul-fartygen 1 som gå mellan Europa or-h l'\ew-York. 

Då måste man likväl begaena full gång med flllga hela tiden, 

och anse seglen såsom tillfälligt biträde. fåfäll[il talar man 

om, att till sådant bruk beeagna propeller-fart nr, med sva

gare och billigare machine1·. farten bli1· då högst medd

måltig och kan aldrig jemföras med den af stora rnachiner. 

Hvar.je ängbåts-bolag, som använder propeller, der goda 

hjul-fartyg lillnna hållas i gång, bör således befara att se si

na passagerare och varor borttagas af dessa i en tid, då 

hastiga resor äro källan till rikedom och orsal•en till fram
gång. 

En Verldsomsegling. Fransjsha Fregatten L'Algerie hur 

nyligen återkommit till flochefort efter eu treårig resa. Oen 

l Juli IS49 afgick den från Europa, anlöpte Fuuchel på Ma

deira den 13 s. m., den 15 Tt·neriffa, och Rio Janeiro den 

15 påföljande Angusti; dröjdu der 2 dagar, passerade Cap 

I o 
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Horn under loppet af Oktober samt ankom vid m~nadens 
slut till Valparaiso. På denna kust stationerad, har Fregat
ten besölit ()era hamnar i Chi ti, 13olivia , Peru, och Ga~aql'il 

i republiken Ecuador, till dess den i Augusti månad 1851 

aflöstcs af Fregatten Penelope, och eicl1 hem till Frankrike 

kring Goda-Hopps-udden. Under resan Mver stilla Oceanen 

besöktes Nulwhiva på Marqvesas-öarne , Popet/i på Otahili , 
Jlonolulu på Sandwichs-öarne och Guam på Mariannerne. 
Genom Formosa-sundet iolwm Fregatten i 1\inesiska sjön och 

ankrade vid llongAong den 9 December. Under 14 daears 
vistande der, besöl1te Oere af Officerarne Kanton. L'Aieerie 
kom till Macao den 23 December, och nyårsdagen 1852 till 

JI'Janilla. Efter några dagars uppehåll derstiides , argick den 
till Sineapor, inlopp den 17 Januari i Malacca-sundet, som 
tog 8 dagar att passera, dublerade 1.'\icobarerne och ankrade 

på Pondicl!erys redd , der den dröjde näera dagar, samt 
a[gick den 11 Februari till Colombo, bu[vudstaden på ön 

Cevlon. Följande hela kusten Malabar, ankrades först vid 
Fr~nsl1a kolon·ien ll1afuj och sedan vid Bombay, som besöktes 
mellan den 6 och 17 1\Jars, innan liUrs salles på ön Reunion 
(det [ordna Bolll·bon) dit man anlände den 24 April, efter 
att dagen förut hafva angjort Mauritius. Under 6 daears 
stillaligeande på redden S:t Denis, [yll'des valt en och färska 

lirsmedel, hvnrefter Goda-Hopps-udden passerades d@n 23 
Maj ; 4 daear dröjdes vid S:t Helena, vid Assession toeos 

några sl1öldpaddor, och den IS Juni passerades eqvatorn. 

Ångs!wpp direkte på Ostindien. Posten mellan England 
och Oslindit'n går nu ö[ver Mnrseille och Egypten, livarifrån 
ångfartyg eenom !löda Hafvet hinna till Bombay på 30 da
gar och till Calcutta på 40 a 45. Farten ät' i· oupphörligt 
stigan·de ocb man önskar unturligtvis vinna tid. För detta 
andnmål hat' Ostindislia Ångbåts-kompaniet bestaHt så stora 
Augskepp, att de skulle lwnna medröra bränsle !ör en resa 
från England förbi Goda-Ilopps-udden till Calcutta, ocb nog 
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starka att c öra 15 a 17 knops fart' h varigenom hela denna 
resa blott skulle upptaga 32 a 28 daear! Med samma fort
gående skulle de hinna till Nordamerika på 6 eller 7 dygn. 

Man bar exempel på dylikt, då de paketer, h vilka löpa mel
lan llolyhead och Dublin, anses göra 18 knops fart , men 
deras resa upptaeer blott omkring 4 timmar. De nya Äng
skeppen skola byggas af jern och äro berälmade att föra 
varor och passagerare i en mängd, som motsrara r deras stor
lek. Det är troligt att den kortare resan sl1aH förmå de 

Oesta personer att begagna den nya lägenheten, men för att 
få all frakt, hafva Direktöreme beslutat nedsätta passage-af

girten till hälften. 

Krigståg mot Japan, Holländska Tidningar berätta, ntt 

Förenta staterna i Amerika uppgirvit sin tillernadc expedition 
till Japan, men i stället uppdragit åt Hollnnd att genom Ile
medling söka vinna det tilltänkta ändamålet med denna rust
ning. 

En förfärlig storm rasade i Calculta den 14 ~!aj, så att 
stranden var uppfylld ar vrak efter mindre handels[artyg. Ett 
sto rt Engelskt skepp gick förloradt med man och allt vid 

Sandhead. Det fins icke ett hus i staden , stort eller Ii te t, 
som icke lidit betydligt och 3000 ar den rattigare !dassens 
kojor hafva blifvit förstörda. Tusentals fåglar hafva funnits 
ihje lslagna bland afblåsta trädgrenar, och landsorten hat· li
dit betydligt. Denna orkan har känts öfver hela Indien 1 

och dererter har en ovanligt stark hetta börjat, som förtor
kat landet. 

Hamburgs handel. För att gifva elt begrepp om det 
stigande h varmed llamburcs handel fortgått de 5 sista åren , 
må nämnas, alt den l Januari 1835 utgjordes stadens han
dels-flotta af 146 fartyg, år ] 846 ar 223, 1852 ar 351. År 
18-tO besöktes hamnen af 2,937 fatlyg mätande 1461621 
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läsler, h varibland 313 ångbåtar j fir 1851 ankomma 4,16t 

fartyg om 248,179 läster, och deraf voro 607 ångfartyg. 

Elelitrisk Telegraf tvers öfver friedelhafvel. Sardinianska 

Ministern för allm:.inna arbPten anmäler ett förslau, uppujordt 

af den qlilbare Brett, att förena Spezzia med Corsica ge• 

nom eleldrisli telegraf, som simlie derifrån utsträckas till 

Sartlinien och ulp,öra förbindelse mellan Frankrike och Al'rika. 

Della arbete, som siwlie öfverlräffa allt hvad man hittills i 

denna väg har alt uppvisa, anses ganska verkställbart, och 

dessutom torde uppfinnarens namn vara en säker borgen att 

det blefve vill ulfördt. 

.lfyleri. Ett stort Amerikanskt skepp, Robert Brown, 

som den 20 ~Iars gick frun Amoy till S:t Francisco med 450 

l{ineser, återlwm med blott 7 Matroser, sedan den öfriga 

bf'sållningen och befi1let voro mördade. 

En vecka efter fartn:ets aft:ång låt Kaptenen för snygg

hetens slillll afsliära l1årpiskan p5 200 blanJ passap,erarne, 

hvill;et erter deras brp,rrpp år Jen slörsta oförrätt, som lian 

tillfogas en DlPnnisl<a. Följande dagrn ejorde de derförtt 

mJ·teri och ihjelslogo bl'sättaiogen 1 utom nåera _l\Ialroser, r 

som äntrat upp i mnrsarne. Dessa sparades under vii kor alt 

lotsa fartn:: et till Formosa, som låll nära österut,· och dit 

det eftl'r nå{':ra dagar anlwm. Vid hamnen Jlfadjeca-Sima 

plundraile de fartyuet, och lanJade, lemnande 25 Kineser alt 

tillse de 7 Amerilianarne, men Jessa passade tillfälle och öf

vermannade sine 25 väldare, summo i land efter haten, 

stucko ut l;dtineen och satte kurs pf1 Amoy , dit Je äter

komma med qslip,a kcl\en af Je blodiua stl'iul'rna och plun

drineen. 

Transporl af truppe1· sjöledes. För att öfverföra från 

ett land till ett annat en slöne styrka landtrupp, an sorn 

kan rymmas jemte besättningen på Örloesfarl y p,, fordradils 
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förr eu r:nnska betydlig Iransport-flolla, hvnrs ojemna eller 

dåli ga segling ejorde resan ganslia lång mot hvad numrra 

behöfves, sedan man börjat vcrlislälla sådana transporter 

meJ ångare. 

Sliilloaden mellan dessa båda sätt att föra manskap, sy

nes bäst eenom jemförelse mellan de expeditione1· Franl;ril,e 

år l 830 utsände till Algier och l 849 till Rom. Den arme, 

som skickades till Afrilia, utgjordes af 35,000 man, 3,000 

häst ar och tillhörande lörråJer. För dess ditförande erfor

dra tles 130 örloesfartyg, UO l;anonslupar, 430 lastfartyg, och 

allt sammuns kostade en ha lf million L. Sterling. Till Rom 

sändes 30,1'27 man, 3,800 hästar och tillhörande förråder, 

medelst Il ångfartyg 1 h vilka under 35 resor behöfde endast 

(' Il sjettedel af den tid, som öfverfarten till Aleier medtog, 

och kostade 9 gånger mindre. Dertill foruralles dock, alt 

ingen öfverlii{lsen sjöstyr·kd skulle hindra ångfartygens fram

och återresor, och som man iclw hänner någon upplinning, 

livarmed en linh·IJotta kan ersättas, så måste man tills vitla

J'e riilwa på sl;rppen, hvillia lrolip,tvis ännu komma att blifva 

de, som afgöra vigtigare sjöbatalj<>r. 

Farten öfver Panama. Frän Neii'-OI'Ieans till San Juan 

de Nicaragua, som är 2,200 Engelslia mil, gå llllllH'l'a 4 ån

ga re af första hlassen , och 4 dylilw gå från molsvarande 

hamn en San Juan i Söderhafvet till San Francisco, etl af

stånd ar 2,800 Enel'lslia mil. De ~O milen på sjön Nica

ragua passeras rurd 2 vacli!·a skofvel-fartyg om 375 tons 
1 

och på IJ oden San Juan oå 3 ånv.båtar hvarJera istånd att 
" " ' 

föra 200 personer, men der väntas tvenne större sådana 

fart yg j färden r<ilwas till 27 mil Pller llågot längre än mel

lan Stockholm och s. Telge. Hittills erfordras 40 timmar 

för transporten från haf till haf, men man motser alt rrdan 

i Aug us ti månad blott behöfva halfva litlen 
1 

sedan den af 

träd byggda railv~gen mellan Södra San Juan (l'id Söderhaf-
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vet) till sjön bliFvit färdig. Vid Panams orverstiges Dåset 

frän ena bafvet till det andra pfl 11 timmar 1 men sjöresan 

mellan New-Orleans och Kalifornien blir på denna väg 300 

mil längre~ 

Fiskel vid New-foundland. Man vet att det nu tvistas 

mellan England och Förenta Staterne , rörande rättighet för 

sistnämnde lands fiskare att fånga och torka torsk på kuster

ne af Labrador 
1 

Nya skoltland 1 New-roundland och oärlig

eande öar tillhörande England 1 såsom de i urminnes tid 

bruliat. Denna rätt gafs dem neruligen i tralitaten år 1783, 

dtl staternas frihet erkändes. Men vid krigets utbrott år 

1812 måste fisket upphöra, och medgafs icl1e sedan af Eng

land 
1 

utan dess kryssare uppbrinr,ade bvarje fisl1arefartyg 1 

som fanns närmare än på en grads afstånd från Engelska 

besittniogarne. Vid fredslutet år 1818 medgafs betydlig lin

dring i denna rörfattning, bestamm3nde, alt Förenade Sta

teroe afsade sig all rätt att fiska eller torka fisk på 3 En

gelska mils afslånd från Engelska områdets kuster, vikar, 

tlodrnyoninga1· eller hamnar, som iclie sersldldt voro undan

tagne. Obrbodda stränder voro nemligen medgifna till torll

ningsplalser. J 3<1 års tid har nu denna traktat tolkats så, 

att Amerilwnarne ratmal 3 mil från sjelfva stranden, förlaggt 

fiskarc-fartyg midt i vilwrne och mE'd små farkoster bedrH

vit fisket ostörda bland Engelska undersåtarne. Men dessa 

klagade slutligen deröfver, och finflo genom laeklokes tolk

ning af traktaten utrönt, alt en dernarkations-linie skulle 

dragas från udde till udde af Engelska området , och de 3 

milen räknas från denna linie. Derigenom förtages möjlig

heten för Amerilwnarue alt bedrifva tlsl\e i alla de stora vi

karne utmed dessa kuster. Man inser vi~:ten af denna in

skränkning genom uppgiften: att mera än 2,000 Amerikanska 

fartrg Ull aro utrustade till sådant fiske 1 för en kostnad af 

16 millioner dollars, och med en inmönstrad besättning af 
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ao,ooo unna Matroser, som utgöra kärnan till Amerilwnska 

Marinen. 

För att vidmakthålla sin författning har Engelsl1a rege

ringen sändt 19 örlogsfartyg ml'd tillsammans 130 l1aooner 

på kuilerna l men det har anmärkts, att dessa icke hafva or

dres att afhålla Franska fartre från att fiska . 

Program till sjö-simulaaren pd Seine-floden den 15 

Augusti l 852. En dertill bycgd Ii len Fregatt, Ville de Parii, 

förlades midt i basinen vid Pont des Invalides, bemannades 

ar 150 Matroser från Cherhourg, och ansåes skola strida mot 

2 förhyrda ångbåtar 1 Areas och Colisto samt en roddflotta 

af 50 st. större båtar, je m te 2 laudtbatterier, från kl. i 

ert. m. 

1 :a A{delningen. Fregatt<' n anfalles ar fastniogarne, sva

rar och försåkrar sitt läee. Fiendtliza Amiralskeppet Calisto 

skickar relio!lnosörer, h vilka anropas och besl•jutas, h varpå 

de återvånda till eskadern. 

2:a A(delningen. Båtarne anfalla , mötas af Fregatteos 

småfa1·tyg, då strid uppstår. Fregatten och ångbåtarne un

derstödja sina båta1· med några skott. Chefsbåten tages, de 

öfriga åtHgå till esl;arlern. Dess Chef föres ombord på Fre

gatten och allemoar sin värja. 

3:e A{delningen. Ångbåten At·eas skickas att uppehåll3. 

striden, återförer den Oyende rodriOoltan, understödjes af 

landtbatterieroa. Kanonad, hornsignaler, trumslag. Fregatten 

med sina slupar alsl5r tappert anfallet. Areas slryl1er Oagg. 

Två al Fregattens båtar taga den i besittning. 

4:e Afdelningen. Calisto hissar hvit fl_agg för att par

lementera. Båtar ro mellan båda pertieroa, medan striden 

upphör. Musik. Uppror på Areas, sl1ri11 1 skjutning. Areas 

hesältning öfvermannar prismästarne, lättar och 3år mot 
Fregatten för att beskjuta den !ångsl1epps. 
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5:e A(delningen. Vapruhvilan år bruii!O. Parlenwntfl
ren återvander. Frceatten eer tecken att börja striden. 
Larm slås. Hvarje parti p,ör sina förbl.'redelser. Colisto lag
ger sit: på [lre~attens bahol'tls lflrinp,, på t'll fartn~s-liinp,d, 
för att bitnida Areas. Ånt;bätarne bereda sig på att äntra, 

Fre~atlPn besl1juter dem frän märsarile och arslår dem. 

6:e A{delningen. Allmiint anfall, hornsip,naler, trumslag. 

Eld cifvps l'r5n ballrrierna, fartycen och b5tarne. Hvidvel, 

elden upphiir. Frq;attrn uppfordras alt cifva sie. Afslag, 
i det flar,gen spil1as fast på topp•:n. Elden hlir hflftig. Bå

tarne försöka äntring. Frer;atten afsl5r anfallet med kraft, 

och sliicliar nl si na slupar. 

1\odd-EslHHlren drager sie tillbal1a. Slijulandet aflacer 

dter hand. !(rutdurlwrne på Colisto oeh Areas sprin~a i 
Jullen. Änghålarne slr)l;a llar,g . Hvirl'vel, dden upphör. 

Freeatten har segrat, och slddiaJ' all bemäl-tiea sie fiendlli

ga esl1ndern. 

Slutet. fllus ik. Sezersånc. ÅnBhfilnrne förläggas all m
ra trupperne i land , och d5 miirl11·et infallit, illumineras al-

la tre fartl'een. 

Reserv-Slaf. Franska Tidninp,rn La fllarine läses föl-

jaJicle rapport från Sjö-\linislern lill Presidenlen: 

"Premier-Löjnanlt·rne A!loin Launay oeh de Lessa11 

halva viip,ral mottasa befälet på Girafe och Oyapoc/1, till 
li\' ilkd de på milt förslag hlil'vil nämnda. D(' ssa Officerare 
hafva framlan g t sl1äl, som icke rätlfflrdi~:a deras viigran, och 
~om l1ri est ulilen iclie meclBif\'er. Jag har derföre den åran 

alt för esiii deras placerande på Hese rv-Sial, m. m.• 

Denna rapport besvarades genom de uämndc bada Olfi

cerarnes försflita nde på Reserv-stat ur aktif tjrnstcörine . 
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Propeller-sl1epp. l Cadix bygzes nu p~ Linieskl'ppel 

Reina Isobella med den drift, alt del !ros kunna i Septem
ber löpa ar stapeln. Det sliall förses med propeller och är 

del första Spanska Örlogs-fart Y e af denna cert. 

J Cherbourg tros propellrr-skeppet Auslerlitz komma alt 
allöpa den 15 Seplembe1·. Delta skepp började hygGas i 
April år 1832, under namnet Ajax, och har efter· 20 års 
qvarslåPnde på stapeln blilvil förändradl med åncmachin, och 

skall !öra 100 kanoner. 

Liwerpools dockor upptaga en rymd af 200 acres, haf

va kostat 12 millioner L. Stt>rling under 140 år alt byzga, 
och l!•mnade förlidet år en afkastning af 251,196 L. 155 5d 

eller något öfver 2 procent å lwpilalet 1 ehuru de äro anli

tade af sa många fart y e att de anses otillräcldip,a. År 1851 
auliOmmo neml. dit 4,531 fartye om 1,606,315 tons, som 
ar fyra eån~:er mera flll uppgifterna för år 1816. 

E11gelslw ö(nings-eslmdern under Amiral Corry 1 bt-står 
afH2 kan. Skeppet Prince-Rege11t (nedhugr::cn 3-dåckare) med 
820 mans besältninr:: j Linieskeppet Rodney om 92 kan. oeh 
820 man j Fn•eatteu Arethusa om 511 kan. och 500 man j 

Freeatten Leander om 50 liull. och 500 man, samt propel
ler-skeppet 1/ogue om 60 l;an, och 500 man. l\1ed Drott

ningen, som på sin Jaeht Victoria .y Albert gick till Antver
pen, voro följande Ånefarlyp, följaliliga, ncml.: Fregalteme 
Sompson och Retribution om 2S lwn. och 400 hast kr. j bla

gicienne om l 6 lian. och 4 00 häsll1r. j Tig re om 1 G kan. 

och 400 häst k. j Odin om 16 kan. och 560 häsllir. j Samp• 
son om 6 kan . och 460 li[tstll. samt Barrneoula om 6 kan. 

och 300 hästl;r,, alla med hjulhus j Fairy, Vivid och Elfin 

avis-ångfar·trc med propeller och Blackeagle. 

Postfart pd Australien. Den 5 Juni afeick de·n första 
reguliera post till Nya Fiollund från Plymonth med augaren 
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11 Australia n~, som skall passera God·a-llopps-udden p~ h§de 
bort- och hemresan, och dertill beräknas behöfva 178 dap,ar, 
eller hemväntas den 30 November. Återresan anses sväras t 1 

mot de rädande vestliga vindarne. 

Postfart mellan Spanien och England. Ett Engelskt jern

vågs-bolag skall inrätta en hastig och direkt förbindelse mel

lan Soulhamptoo och Spanska hamnarue norr om Cadiz, me
delst ångfartyg en gang j veckan, så all posten mellan Ma
drid och London, som nu erfordrar 6 dagar, blifver fort -

skaffad pä 4. 

Korreklionisterne på Gallopagos-öarne (från Ecuador) 
J1afva åter öfverfallit ett Amerikanskt fartyg, som de l.agit 
och rörstört , efter besåliningens nedgörande. Således var 
det denna gång icke för alt qmma 1 som detta nidingsdåd 

blifvit bPgånget. 

Olyckshändelser i Amerilw. l B<lllirnore har en öfver
svämuing förstört O era hus j nordöstra del P n af stad P n, och 
vållat en skada af 80,000 dollars . Ångbåten S:t James på 
Missisippi har under kappsegling sprungit i luftl'O , med en 
mängd folk, hvaraf få räddats . På sjön Erie harva 20 per
soner omlwmmit genom ombordlåggoing af tvenne ånp,fart~·g , 

hvaraf det ena sjiink. På Hudson uppbrann fwefartygPI Henry 
Clay, då af .t å 500 passagerare ! anses omkommit. På ett 

Atlantiskt ängskepp City of Manchester höllo ett par man pä 
alt bränna upp hela fartygd eenom ovarsamt hanlerande af 
Jjns vid ett romfat. Medelst ögonblickligt användande af 

Phillips Annihilator· blef elden qvåfd, sedan den skadat Oere 

personer och dödat upphofsmånoen. 

Iialifornie-farare. Antalet af dem , som endast öfver 
Oregon rest till Kalifornien under sistlidne Maj månad, .upp
g,ick till 21,666 personer , h varar 2,897 q,·innor och lika 
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många barn. Oe medförde 5,482 hnstar 1 t,480 mulåsnor, 
4 813 får 1 och 45,000 annan boskap. En liten del af dessa 
' hade försökt att göra resan till fots 1 men de öfrige begag• 

oade 5,678 vagnar. Många dogo under vägen af kolera 1 

andra blefvo röfvade ar infödingarne och sålunda nödsakade 
att återvända. Alla sjukhus voro upprylde al sjuka emigran
ter. En så besynnerlig blandning ar språk, drä&let·, sånger, 
instrumenter och lefnadsvanor 1 som dessa kat·avaner fram
ställde, kan man knappt tänka sig. Qvionorna voro orta 

jk!ädda karlkläder eller Bloomerdrägt med tillägg af Kossuth

hatt. 

FöRÄNDRADE OCH NYTILLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

(Forts. från sid. 2~ O). 

Sverige. 

Storliällan. Spirbåk med sliifva på toppen och stöttor 
bPklädda till l: från foten åt sjön ; är 50 fot hög och hvit
mälad. 63° 261 N. 19° 40' O. 

Trädjehällan . Spirbåk med skifva på toppen och stöttor 
beklädda till ~ från foten åt sjön ; ät• 30 fot höc och !nit
målad. 60° 48' N. 17 ° 21' O. 

Örskär. FjT, förändrad till hösten l 852 ; omgående 
n1ed fyra 303 blinl,ar på S minuter. Under förändringen 
visas en Blankfyr af lil;a beskalfenhet med den på Svart
klubben, som belyser horizonten från V. öfver N. till S.O. 
Synvidd 12 mil. 

Norge. 

Faerder Fyr, skall förändras till fast Lentilie Fyr och 
blir und et· tiden ersalt af en Fyr, I 30 alnar syd från den 

föna och 190 fot öfver vattnet. Denna Fyr är lika synlig 
ft·än sjön som den förra Fyren, men jnät fjorden och vester 

om Fulehuks Fyr sliyrnmes den ar norr om Fyren varande 
höjder. 
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Danmm·k. 

Seesand. Båk, nyuppförd och står 550 famnar O. ! N. 

från den gamlas ställe, med samma höjd och form. En 

trappa leder upp till ett rum hvarest finnes bröd, vatten 

och en signalkula till hjelp för skeppsbrutna. 

Sonderhurg. J stallet för de earnia sjömärkena för sö

dra inloppet blir: 

1) Båk med hvit stång och tvenne qvaslar ''id p~· nten 

af Osthaken på l S fots djup; pejlingar: ett litet på stranden 

tiggande hus midt emellan Sonderborgs 2:a och 3:e qvarn, 

öster ifrån rälwadt och husrt på Döppelhöhe öfver en känn

bar lil)'rta på den hvita strandkliilten. 

2) Båk med röd stå og och en qvast vid pynten af Vest

haken på 12 fots vatten ; pejling: lJuset till Sondt•rbures 

veslligaste qvarn fri öster om slottet. 

Holland. 

Ameland. l stället för den vid Ballum förr varande 

Båk, som nedstörtat, är en annan uppsatt i samma riktning, 

eller s. t. V. från Balloms torn, men 11600 fot nordligare j 

pejlande tornet på Dorfes Nes i S.O. t. O. 

Vestirapelle F~T, skall .förändras och kommer under 

tiden all visas en mindre Fyr, som upplyser horizonten från 

N. öfver V. till S. (rättvisande). Sl·nvidd S mil. 

Sanddyk. Båkarne under reparation och är under li

llen en nödbåk uppförd. 

Frankr-ike. 

Ailly Fyr, är under förändring och kommer att visa 

förmörkelser h var l m. Blinkarne blifva lika glänsande som 

förut och hvar och en föregåneen af ett mindre klart sken. 

Fy re n blir synlig på 24 mil och förmörk elserna först totala 

pä ett större afstånd än S mil. Uniler förändringen visas 

en provisionell 

S:t Gilles 

hamnen. Höjd 

4 1' 5 1'1 N. 4° 

Fyr några alnar från Fyrtornet. 

Fyr, stillastående röd , vid norra sidan af 

ölver vattnet 40 fot ; synvil.ld 6 mil. 16° 

16 1 t:s" v. 
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Girande' s SJömärken. 

norra rarvattnet: 

l) Röd Boj med stäng och derpå varande triangel ; 

pejl ingal' på Kompassen: Couhre's Fyrtorn s. 570 40' O. ; 

cordonan S. 27° 30' O. Djup, 9 famnar vid lågt vatten. 

2) Röd Boj i form af en födängd Elipsoi:d, på norra 

pynten af banken la Mauvaise j pejlingar: Coubre's Fyrtorn 

s. 71° 30' O. j Cordonan S. 2-1° O. Djup, 6 famnar. 

3) Röd Boj i form af en kegla, på norra pynten af ban

ken Monrevel j pejlingar: Coubre N. 26° 30' V. Cordonan 

s. 16° 50' V. Djup, 7 famnar. 

4) Röd Boj, af samma form som N:o 3, på södra pyn

ten af banken Monrevel j pejlingar: Coubre N. 29° 23' v. j 
Cordonan S. 30° 15' V. Djup, 6! famnar. 

5) Svart Tunneboj på norra ändan af Engelska baren j 

pejlingar: Conbre N. 32° 21' V. j Cordonan s. 6° 30' v. 
Djup, 5 j famnar. 

6) Svart Tunneboj på södra 

pejl ingar: Coubre N. 39° l O' V. 

5 j famnar. 

l södra farvattnet: 

ändan af Engelska baren j 

Cordonan S. 23° V. Djup, 

7) Halfröd boj med stång och derpå varande triangel , 

på den syd liga baren : pejlinear: Cordouan N. 590 o. j se

maphoren s. 85° 40' O. Djup, 9! famnar. 

S) Röd Boj med stång för bursändring; pejlingar: Cor

donan N. 2:!0 O.; Semapho1·en s. SS0 40' O. Djup, 4 } famnar. 

9) S\art Tunneboj för klippan lJutriat j pejlinear : Cor

don an N. 66° 14' V. j Semaphoren s. S0 V. Djup, 3 famnar. 

10) Röd Tunneboj på N.V. pyntPn af banlien vid Pointe 

de Grave; pejlingar: Cordonan N. 67° 9' v. j Grave's Fyr

tor·u S. 23° 30' V. Djup, 3 famnar. 

Fartyg, hvilka vilja gå genom nordliga farvattnet, måste 

uppsöka bar to ns med stäne försedda Boj; sedan styra så, att 
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de få Bojarne, som ulmlirka bankarue la Manvalse och Mon
revel om styrbord och Engelska barens båda svarta Tunne
bojar om babord 1 h varvid de så vidt möjliet, räl ta ~ig ert
ter följande angifvanden : Så snart de igenkänt barens Boj, 
måste de hålla S:t Palais och S:t Pierre de Royans klock
torn öfverens , tills de pejla Coubre's Fyrtorn i N.N.O. på 
kompassen, h varefter de styra S.S.O. tills de få Terre-Negre's 
och S:t Palais torn öfverens, hvilken kurs de följa . Når de 
då få Cordonan i S.S.V. styres S.S.O. och så snart Mona·evel 's 
Bojar äro passerade, äro de utom all fara 

Vid anlöpaodet af södra farvattnet måste barens Slång
boj uppsökas; sedan alhålles på Kursändrings-Bojen, i det 
man håller S:t NieoJas och Semophorens torn i det när
maste öfverens , och kort förr än man kommer nära denna 
Boj styres så att Chay torn kornmer en segelbredd norr om 
S:t Pierre de Royans torn, Bolfials svarta Tunneboj om ba
bords och Pointe de Gra\'e's röda Tunneboj om styrbord. 

Då fartmen inkommit i floden måste dc beständigt häl
la de röda Boja me och flytaode Fy re u om styrbord 1 och de 
svarta Bojarne om babord. 

Fulaise. Fyr, stillastående röd, 31 famnar N. 81° 151 v. 
frän Terre-tW~gre's Fyr. Böjd 48 fot j ssnvidd 7 mil. 

Då fartyg pejla Fyren på Pointe de la Coubre i N.N.O. 
på kornpassen 1 måste de styra på Cordonan Fyr tills de få 
Fyrarne på Terre-Negre och Falaise öfverens, hvarefter des
sa h·ållas i denna ställning tills Cordonan pejlas i S.S.O. då 
kursen äter förändras till S.O.l S. 

La Roche/le. 2:ne Hamnfyrar från d. l November 1852. 
l) Fyr, med blink · h var am, på flod-bassinens ostliga 

qnai. Böjd 61 fot j synvidd 10 mil. 46° 91 2511 N. 3° 281 

221i v. 
2) Fyr, stillastående röd, på flodbassim·os vestsida, 133 

famnar sydvardt från andra Fyren. Höjd 47 fot ; syll\'idd. 
8 mil. 

Den gamla ·namnfyreo upphör vid samma lid. 
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England. 
Hastings Fyrar, lysa hadancftet hela året. 

Skotlfand. 
Gremsay. Fyr, stillastående med h vitt sken; belyser 

borizonten från N. J V. till N. N. V.~ V. 

Azorerne. 
San lll!guel. Den här uppgirna Fyren lårer ej finnas. 

UNDERRÄTTELsER FÖR SJöFARANDE. 
Hamnen vid Havana har uti bufvudrännan bildat sig 

t'tt grund. Fartyg, h vilka med O. och N. O. vind insegla 1 

måste derföre försigtigt närma sig den vestlip,a sidan af far
vattnet. Drage1· man fritt från Moro-klipporna en linia väl 
till lofvart om Neptune-Fontaine, så leder denna 1 i vester 1 

fritt från alla grund, upp i hamnen. 

skepp, som ämna sig in i bugten vid Terceira {Azorer
na) må ej inlöpa, sä länge en trelwntig hvit flar,g med röda 
kanter är blåsande , emedan ankring då är farlig. Skulle 
lik,·äl något fartyg forcera in, afsl•jutcs från batteriet San 
Aotonis 

1 med mf'llanlid 1 2 kanonsl;ott åt fart )'get. Är ett 
fartyg i nöd och derföre måst söka stranden 1 skall det \'isa 
en flagg i vanteL 

GeneJ·al- O r der. 
(Carlskrona Stalion.) 

Korvellen Nfljaden slwll inmönstra d. 25 nästkommande 
September, och utgöres besältningslistan af: Chef: Kaptenen 
och Rid d. o. Ameen; Sekund: Kapt.-Löjtnanten P. F. Ila v er-, 
man ; kommenderad Officer : Premier-Löjtnant O. G. A. Her
kepe; Officerare till exercis : sekund-Löjtnanten , Grefvc K. 
Posse, A. F,· Lind af llageby, G. J. Klingspor, _o. frölieb , G .. 
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B. Helleday, F. A. Fachs, A. C. Schönmeyer, Frih. F. W. von 

o uer , fri h. G. J. W. Ål1erhjt•lm , A. C. L. Zielfelt, G. C. E. 

Lacercrantz och M. von f\rusenstjerna ; Under-Officerare 12; 

Läkare 1 1 Proviant-Förvaltare l 1 Gemenskap III. summa 

HO. 

Kaptenen och Ridd. C. J. von Diedrichs placeras fräu 

och med den 1 nästk. Oktober på Flottans station i Carls

krona, och Kaptenen och 1\idd. S. A. Bratt likaledes från och 

med den l oåstk. Oktober på Flottans Station i Götheborc. 

(Den 14 Auc.) 

Ä Ång-Horve/len Thor, som kommer att härifrån afr, å 

den S September, Chef: Kaptenen oeh Bidd. FriiJ. F. Th. 

Cederström. (Den 18 Auc.) 

Prem.-Löjtuant A. nolmer kommenderas att 

.Gustafs stads Gevärs-Faktori, såsom elev deltaea i 

städes orcaniserade Kron o- besigtnines-förrättning. 

Au c.) 

vid Carl 

den der

(Den 21 

Kapten-Löjtnant L. G. HPdenstjerna tjenstgör från och 

med den 30 Aug., som Adjutant hos Kommendanten. (Den 

28 Auc.) 

Fih•iimlringar hwm lfongl. ftlaJ:ts Flotta. 
Forordnande: 

Kaptenen och Ridd. s. A. Bratt, att vara Tyg- och 

Equipage-1\lästare vid flottans station i Gölheborg. 

Dodsfall : 

sekund-Löjtnanten, GreCve G. O. l:lård, ä Nya Varfvel 

vid GIHheboq1 den 4 Aug. 




