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I{QRTA ANTECKNINGAR UNDER EN RESA TILL SöDRA 

AMERIKA OCH VEsTINDIEN ÅREN 1847 OCH 1848. 

vid ankomsten till Plata-floden under slutet af förstnämnde 
åt• voro de politisl1a förhållandena uti de oml1ringliggande 
statorne desamma som sedan flera år tillbaka, der ouppfyllda 
löften och brutna förbindelser samt hat, hämnd och afund 

' dessa olil1a stater emellan, alltid tänd t krigets fackla. För 
att, som det hette , intervei1era emellan Rosas i Buenos
A yres samt det nödställda Monte-Video, men framför allt föt· 
att bevaka eena nationers fördelar, uppehöllo sig uti floden, 
hufvudsakligast på Monte-Videos redd , en Fransysll esl1ade1· 
under Kontre-Amiral Le Predours befäl, med sin flagg på 
Fregatten la Charte, en Engelsk eskader, under den uti Chi
nesiska kriget utmärkte Commodore Sir Thomas Herbert, 
med befäls-tecknet hissad t ombord på Fregatten Raleigh, en 
mindre Brasiliansk samt en Spansk eskader, oeh för resten 
föt• att, i händelse af allt för blodiga uppträden, lmnna om
bord å fartygen Jemna en tillflyl1t för egne nödställde lands
män, enkla skepp af flera andra nationers mariner. 

Hela Banda Oriental var af General Oribes horder in
taget, och hans höp,qvarter förlagdt på berget El Cerito, tätt 
invid staden Monte-Video, hvars olyckliga belägring redan 

varat så många år, grundad på Generalens pretention att · 
återfå det en gång af honom sjelf arträdda Presidentsiwpet 
derstädes, och om det lydades, af erkänS"Ia för Rosas kraf
tiga medverkan till Prnående af detta mål, söka återförena 

det herrliga Jandet med de öfriga. Argentinska provinserne. 

l 



Redan i början af Maj nämnde år anlände till Plata
staterne så väl Grefve Walewsky *), Fransysk Envoye Extra 
ordinär, som ock Lord Howden, . Engelsk Ambassadör, båda 
för att intervenera emellan Buenos-Ayres och Monte-Video. 
Deras underhandlingar med General Rosas togo genast sin 
början, men då efte1· nära 2:ne månaders fruktlösa försök 
ingenting kunde uträttas, återreste de båda diplomaterne till 
Monte-Video, och man ville veta, att, under de så kallade 
underhandlingarne , de mera ifrågasatte sina egna nationers 
intressen, än fredens återställande emellan l~epublikerne , 
helst de bland annat Hira föreslagit fritt navigerande för egna 
fartyg på Parana- och Uruguay-flodcrne, äfvensom erkän
nandet af . .Republiken Paraguays sjelfstä'ndigbet, tvenne pro
positioner, på hvillia General Hosas aldrig llllnde ingå. Efter 
ankomsten till Monte-Video förklarade så väl Lord Howden 
som ock Grefve Walewsk y, det de ej ansåg o sig hafva nog 
vidsträckta instruktioner, för att kunna afsluta något med 
General Rosas, hvarföre de endast ville söka underhandla 
med den belägrande General Oribe. Efter en längre tid 
uppgjordes slutligen med honom : l :o att vapenlivila emellan 
de stridande skulle iakttagas, tilldess nya instrulitioner från 
Engelska och Franska Kabinetteme kunde erhållas, äfvensom 
att blockaden af Buenos-Ayres under tiden skulle upphöra, 
och 2:o att Generalen skulle förse den belägrade staden med 
1500 kreatur månadtJigen emot ett visst pris; men som 
styrelsen uti Monte-Video ej fick deltaga uti öfvcrl~ggnin
garne vid uppgö1·andet af detta dem så nära rörande för
drag, nel1ade den att ingå på detsamma, uppgirvande som 
sl1äl, att under hela den tid, staden varit belägrad, importen 
af kreatur, hufvudsaldigast från Rio Grande, vida öfverstigit 
det uti fördraget utsatta antal , livarföre den således ej be
höfde eller ville köpa dessa af den bl'lägrande Generalen, 
hvaremot den p1ed största beredvillighet ville ingå på en 

*) Naturlig son till 1\ejsar Napoleon. 
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. vapenlivila ' äfvensom den ansåg billigt' .att om blockaden 
af Buenos-A yres upphörde under den tid' man arvaktade 

f n E b r orioaen af Monte-n ya förhållnings-order r an 'u ropa , e a.; u .. , " 'd . r . n under samma tid borde inställas. Harpa ater VI eo a ve 
n • 'Il . General Oribe ingå' hvadan ej hetler nagot llll lug-Vl e eJ . . .. 

t 
nt tällande der lmnde af interventiOnen utrattas' utan ne s a ers ' 

n n d t b' IJ' f" 'Ilande styrelsens obenlieenhet att inga pa e l Iga or-OBI n god väg att uppeöras' upphäfde Lord drag , som var pa 
n . Il f Il blockaden af Buenos-Ayres a Englands Howden 1 a a a . nt t t'll Hio Janeiro i slutet af Juh, hvart>mot sida, samt a enes e 1 . . Grefve Walewsky, före sin afresa från ~lonte-V1deo, ull ett 

cirkulär, utgifvet från Fransyska Konsulatet derstädes, för
klarade blockaden å Frankrikes sida vara i full kraft och 
verkan. 

Den 3 påföljande Augusti utbröto ånyo fiendtligheterne 
genom en attack på staden , samt en annan, några dagar 
sednare, på El Cerro , hvilket berg då ännu, såsom Monte
Videos sista tillhörighet, var besatt af dess trupper. Sedan 
den tiden hafva jemna större och mindre utfall från General 
Oribes läger på El Cerito, snart sagdt, dagligen företagits, 
utan andra restiltater än ständiga offer för lasso'n och knif-
ven och allt intill den dag , då vi uti början af det nya , . . året Jemnade Pluta-tloden, fortfora tlessa menmsko-slagtmn-
gar, under ögonen så väl af stadens innevånare, som ock af 
de på redden liggande Ödogs-skeppen. 

Franske Amiralen , en l1äck, beslutsam och behjertad 
Officer, enligt Walewskys politik, favoriserande Monte-Video 
intresset hade till stadens beskydd landsatt hälften af sina ' fartygs besättningar, under vapen , äfvensom på ömse sidor 
af den smala landtunga, som förenar den halfö, hvarpå sta
den ar hyr, cd, med fasta landet, förlagt väl bestycl1ade ång
fartyg, i afsigt att för General Oribe stänga enda entreen 
till densamma. Förutan denna . å~gärd hade den nötlställda 
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staden längesedan varit tagen, samt dess innevånare miss
handlade och våldförde, enär dess garnison, belöpande sig till 
några tusende man, under Garibaldis befäl >~'), bestod af en 
för tiiJrället värfvad tygellös hop, hufvudsaldigen Ilasfler och 
Italienare, hvilka samma dag deras sold , till följe af den 
allt mera sligande penninge-bristen, upphör att betalas, göra 
gemensam sak med den intågande fienden at t plundra och 
råna ett samhälle, som de nu emot betalning åtagit sig att 
försvara . 

Den allmänna öfvertygelsen , erundad på så många års 
erfarenhet, är den, att l<riget emellan Plata-provinserne ej 
kan genom främmande makters interventioner biläggas, och 
för Eneland och Frankrike återstår troligen ej annat att 
p,öra , än att på bästa vis söka att draga sig undan , sedan 
deras Örlogs-sl!epp, under den långa tid , de uppehållit 
sig i Plata-floden, i och för lugnets återställande, ej skör
dat några särdeles lagrar, likaså litet som deras ditsände 
diplomater kommit en hårsbredd längre fram på interven
tions-väg än Rosas tillåtit dem. Den strid , som emellan 
Buenos-A yres och Monte-Video är, och ännu förestår, måste. 
ju förr desto heldre, utan några friimmande makters mel
lanlwmst utl1ämpas, samt derunder mårigen blodig hämnd 
utkriifvas och mänget o tf eJ' falla, samt slutligen ~Jon te-Video 
enligt dess sj elifattade veslut af den 25 Augnsti 1825, åter~ 
falla till Argentinsl<a Konfederationen. Sedan kommer freden 
och lugnet, och de förenade stalerne slwla, till följe af de
ras outtömliga ressurser i bosl\ap och betes-marl<er, jemte så 
mången annan naturens ril<edom , efter kort tid åter blom
stra upp till välstånd och trefnad. 

N,ämnde Monte-Videos sjeltfa!tade beslut innehåller föl
jande: "Proyinsen Oriental ·del Rio de la Platas honorabla 

") Samme Garibnldi, hvilken ou sednast upptr~dt i Italien. 

t t Försalftllino i kraft af den ordinära och extra-. Represen an - u ' .. . - -n·1tet den lagligen bekläder, for att besluta ordmara sovera , . 
kt.Oilera allt hvad som l!an lända till dess lycka, och san 1 ' •. • • 

f 
.. Il att dess allmänna, beständiga, höetidiJga och be-or 1 urar , . 1 l' . d tum a· r och bör vara för förenlll{h genom de Je ,_ stam a vo . 

b d · verlden med de öfriga Argentinska provmserne, gaste an 1 ' _ • . d . llt'd hört Fördenskull har den sanktiOne-till l!Vlll!en en a • · 
rat och dekreterat såsom Grundlag följande : 

Provinsen Oriental del Hio de la Plata förenar sig ~ed 
de öfrica i Syd-Amel'ika af samma namn, derföre alt sa~_an 
ål" den fria och sjelfständica viljan af de folk, som utgora 
den , ådagalagd medelst oemotståndliga vittnen och he~oisl!a 
bemödanden , allt ifrån första perioden af sagde proVInsers 
politiska· regeneration. Gifvet i Provincire-Hepresentationens 
Sessions-sal i Villa de S:a Fernando de la Florida den 25 
Augusti l 825.'' 

På denna Grundlag stöder General Rosas sina preten
tioner på Banda Oriental, såsom en Argentinsl\a Konfederatio
nen tillhörig provins, ehuru redan år 1828, vid den emellan 
Brasilien och La Plata-stateme slutna fred , densamma slet 
sig lös från lwnfeder~tionen, samt lyckades att, uti freds-fördra
get, af Brasilien blifva erl\änd, oberoende af de öfriga staterne. 

Beträffande de kommerciela förhållanderue i dessa Repu
bliker så har det långvariga kriget naturligtvis varit ett stort 
binde~ för handelns "ri!ligh.et, och med undantag af mat- och 
dricl•s-varor hafva få laster, på sednare tider, utkommit till 
Plata-floden och dess hamnar. Detta förhållande bar dock 
under loppet af år 1847 betydligt förändrats, så att så väl 
importen som ock utsl;eppningen af landets produliter, sär
deles uti Monte-Video, betydligt tilltagit. Orsaken till denna 
för handeln gynsamma förändring ligger hufvudsakligast uti 
den mindre stränghet, med bvil_l1en Buenos-A yres af• Franska 
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eskadern hålles blockerad , och livarigenom en mängd kust
fartyg kunna oftare obehindrade trafikera emellan detta ställe 
och Monte-Video; och som Buenos-Ayres, under dessa för
hållanden, tog alla sina förnödenhet~r från nämnde stad så , 
var naturligt, att konsumtion af vissa import-varor betydligt 
simlie tilltaga, och då på samma gång det nedfördes ett 
större parti af produkter från de öfre provinserue så fick . , 
Monte-VIdeo-marknaden äfven lilleäng på dessa varor till 
skeppning för Europa, h varigenom förmånliga frakter ej 
saknades, och som trafil;en var vida litlieare emellan Ruenos
Ayres och Monte-Video , än emellan sistnämnde ställe och 
Europeiska hamnar, blef snart marknaden mer än uppfylld af 
inländsl<a varor, samt då på samma eång bristen af frakt
sökande fartyg var stor, uppeiogo dessa fraliter ända till 
L. 7: 5 per ton på Engelsl<a san1t 180 Francs på de Fran
ska hamnarue, h varemot, sedan tillgången på fraktsökande 
far.tyg bl e f. stön:e ' frakterne nedgingo till L. 5: l o a 5: 5, 
hv1lket var den sist noterape frakten i Monte-Video i slutet 
af December månad nJmnde år. Man befarade docl', att 
frakterne skulle ännu mera falla , till följe af General Rosas 
utfärdade dekret, tilll<ännagirvande att från den 1 December 
hvilken tid sedermera prolongerades till den 20 i samma må~ 
nad, intet fartyg under 120 tons drågtighet fick emottagas 
eller expedieras på Buenos-A yres' Tullkammare; och då alla 
de fartyg, som underh~lla varu-transporten emellan nämnde 
ställe och Monte-Video, voro under detta tontal, kom na
turligtvis genom detta dekret all trafik och all handel dessa 
ställen emellan att upphöra , samt med den de förmånliga 
frakterne ifrån Monte-Video till Europa. 

Ändamålet med detta General Rosas dekret var det na
t~rliga, att dcrigenom sölm minska Monte-Videos tillgångar 
till belägringens motstående; ty som den enda ressurs, dess 
styrelse ägde, var Tullkammar-inkomstPrne, och dessa be
rodde af det större ell e1· mindre antal varor , som från 
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. Buenos-A yres afgingo till Monte-Video och tvertom, bvilka 
alla måste erlägga en ej obetydlig tull , och den litliga trafi
ken hade uppjagat dessa inkomster ända till 300,000 Piaster 
Conrant i månaden, så insåg General Rosas ganska väl , att 
deri~enom att varu-transporten emellan de båda ställena 
bindrades, denna Monte-Videos enda kontanta tillgäng simlie 
så minskas ' att styrelsen' på grund der af' ej längre simlie 
kunna fortfara med stadens försvar, utan i det stället finna 
sig nödsakad att till den belägrande Generalen uppgifva den
samma. Tullkammar-inkomsterne voro dock före detta de
kret till ett kompani af utländske Köpmän af styrelsen bort
arrenderade ända till år 1850, emot ett pris af l 00,000 
Piaster i månaden ; men troddes, att om dessa, till följe af 
dekretets verkställighet, enligt all förmodan, skulle falla vida 
under arrende-summan, kompaniet på ett eller annat sätt 
skulle förstå att upphälva kontraktet. Ernedlertid kom det 
nya året 1848, utan att. man ännu såg dekretets hotelse~ 
satta i fullbordan ; det hette väl , att Tulll<ammaren uh 
Buenos-Ayres var stängd, men det oal;tadt afgingo alla dagar 
kustfartyg med laster af budar, talg m. m. till Monte-Video, 
och enda hindret för dPssa fartygs ser:ling vore de på red
den liggande blockerande Fransila Örlogs-fartygen, bestående 
af en Korvett, en Brigg, ett större Ångfartyg samt några 
Kanon-skonertar, hvilka ruerändels gjorde dessa till god pris, 
ehuru ej värre, än att de oftast några timmar derefter, un
der nattens mörker, echapperade, och utan vidare äfventyr 
riktigt hunno sin bestämmelse. 

Beträffande handeln på Plata-tloden med Svenska pro
dukter, så äro de enda effekter, hvill<a del' kunna afsättas, 
trävaror, tjära , beck , jemte något tågvirke och segelduk, 
äfvensom, i mindre partier, spik, hästskor, Ölands slip- och 
golfsten tegelsten porter öl samt färdiggjorda simplare ' ' ' ' möbler och lerkärl ; men s?m föga afsä\lning af dessa var01· 
under kriget ända till år 1847 .ägt rum , då, enligt h vad re-
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dan är anfördt, en lyckligare konjunidur för handeln tyckes 

hafva inträffat, så har det ej heller varit särdeles lönande 
' att under denna tid utsända nfigra så beslwJfade laster från 

Sverige, helst retour-frakter till Europa, h varpå naturligtvis 
mest göres räkning, ej alltid då voro att tillgå. 

Konsumtion af trävaror är under fredliga förhållanden 

uti Plata-staterne gansim betydlig, då alla slaeterier och 

estancera jemte en stor del andra byggnader deraf äro 

uppförde, hvadan, enligt hvad redan är anfördt, denna Sven

sila produkt framför alla andra der skulle finna en betydlig 

afsättning, och då år 1847 bristen deraf var stor betaltes 
' planlwr och bräder i Monte-Video med G!~ Piaster Conrant 

för 1,000 plattfot, af l tums tjocldt>ll, hvarefter och sedan 

marknaden, under sista IJtilftep_ af nämnde år, genom laster 

från Norra Amerika och Memel, utgörande tillsammans när

mare 2 millionet:_, dermed bättre blef för~edd, priset derå 

nedsattes till 50 a 45 Piaster för nämnde qvantitet · och 
n l 

ar 1842, innan krieets u·tbrott, anlwm ensamt till detta 

ställe 5 millioner plattfot, till ett värde af 250,000 Piaster, 

eller så nära l million Svensl1 fiilisdaler Hilisoiilds IJVill1a alla 
. . " ' , 

till följe af de betydliga bygenads-företagen, hade god af-

sättning~). Med det Svenska jernet, äfvensom manu falitur

arbeten derar, med få undantag, är ej troligt, att några för

'månliga affärer skulle lwnna göras, enär Engelsmännen förse 

marknaderne dermed till öfvertlöd , och till mycket billigare 

pris än h vad Sverige lian erbjuda. :Det är viii sannt, att 

det Svensl<a jernet är uti g·odhet och smidbarhet vida öfver

lägset det Engelska , som ditröres; ru.en då i allmånhet 

jern till det betydligaste partiet endast begagnas till gröfre 

*) Träl'"aror fr~n MerneJ elle1 Ös!ersjö .. sWderne betalas numera med 

6_ il 8 Piaster högre än. det Amerikanska. Förut, ino3o varan från 

dessa ställen blef bekant, var fö,.hållaodet omvändt, i anseende till 

de ändamålsenligare dimen sioucrue derJ f1ån Norra AmcJika. 
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arbeten bestående af galler för fönster, balustrader, staketer, 
l n n 

~ortbeslag m. m., så göres största afseende pa att fa denna 

artikel föt' så billigt pris som möjliet, helst till dessa arbeten 

sämsta sort jern väl kan användas. 

Monte- Video är denna Republil;s hufvudstad , belägen i 

Lat. 3~o 55' syd, Long. 58° 331 Ves t från Paris, på en uti 

Plata-tloden utsl1jutande udde eller halfö. Den är åt land

och sjösida väl befästad, och inloppet till hamnen försvarad! 

af ett så väl på halföns vestra sida befintligt lwstell, som 

ock af ett dylil<t, anlagd! på det å andra sidan af hanmen 

varande berget El Ceno. Läget är utmärkt vacl1ert, och de 

välbyggda husen med sina platta tak, jemte stadens kyrkor, 

torn, befästningar och vallar, gifva den ett ganska imposant 

utseende. Folkmängden uppgår till 20,000 personer, och 

hade ej den långvariga och olycldiga belägringen hindrat 

fulländandet af alla de många, på de till stadens förstorande 

nyutstal;ade gatorna, påbörjade prälitiga byggnader, så hade 

den kanske nu rälmat dubbla an_talet. Omgifven på trenne 

sidor af vatten samt på den fjerde af ett högt och tlal1t 

land ' blåsa der nästan beständigt friska viudar' h vilket gör 

denna stad till en af de helsosammaste i Södra Amerika, och 

då de förr häftiga Pamperos numera helt och hälfet tyclws 

hafva upphört eller åtminstone förlorat sin förfärliga haft, 

ligga Sl1eppen så väl på redden som uti hamnen fullkomligt 

sakra för att drifva i land . eller att lägea ombord och 

skada hvarandra, hvill<et fordom så ofta inträffad,e. 

Då man på närmare håll uppmärksamt betraktar samt 

opat·tisl!t med livarandra jemför de båda provinserue Enenos

Ayres och Monte-Video, så kommer den förra, uti en lilok 

och välgörande administration , i en god och val1sam polis, 

uti sal1erhet för person och egeudom, hvillwt uti dessa län

der är så högt att värdera, samt slutligen uti ett starl1t på 

industriens och bilduingens väg framåtskridande, att stå lånet 
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framom den sednare, der snart sagdt allt, en naturlig följd 
af den långa uthärdade belägringen, var uti ett slags upp
lösnings-tillstånd, med en åldrig President Soires, jemte den 
belägrande Generalen Oribes pretentioner på denna plats, 
hvilka pretentioner af ett stort parti inom staden gillas. 
Utrikes-Ministern Herrara, en ung och kraftfull man , med 
biträde af Franske Amiralen, ty el! tes vara t.! en ende, h vilken 
ännu höll den vacklande staden uppe och den rubbade sam
hälls-ordningen någorlunda tillsammans. 

Från inga länder af jorden äro undenättelserne så få 
och framför allt så osäl!ra och vilseledande som från Plata
staterne, der de stridiga partierue af Unitarios och Federales 
uti de Europeisl<a Tidningarne, om h varandra utsprida de 
mest osannfärdiea och förtalande rykten. Särdeles det sed
nare partiet brnlwr detta skamliga vapen emot Hosas och 
Buenos-A yres, h villlen förre, vanligen uti Archivo Americano 
(en uti B. A. utgirven Tidskrift) låter aftrycl<a alla sådana 
smädelser, h vilka då af hans talrika vänner och försvat·are 
inom Republiken upptagas, redas och förklaras, naturligtvis 
alltid till fördel för Rosas. Uti denna Tidskrift, för år ]847, 
finnes en artikel, tagen ur Douglas Jenold's Weekly News
paper, af följande innehåll : 

,_ - - För att lernoa några exempel på Rosas 
handlingssätt, lmnna vi uppgifva, att han äger en sadel, gjord 
af någon Guvernörs skinn, hvilken han dagligen begagnar, 
och har han funnit dessa sorts skinn så väl motsvarande 
ändamålet, att han deraf äfven låtit förfärdiga sin ridpiska, 
samt dessutom anlagt ett större fabrik för tillverkande af 
ridspön af samma materiel. Akten Eder väl, Herrar Hand
lande med läder från l3uPnos-Ayres, se noga efter, att det 
är t:illverkadt af kreatm·s-hud, ty annars kunde hända, att 
J promeneren på Londons gator med skor, gjot·da af någon 
olycklig Guvernörs skinn. för sina fi enders öron har Rosas 
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en stor förkärlel<, hvarföre väggarne uti ett af hans rum äro 
helt och hållet betäckte af dessa slags ornamenter. Likasom 
en Engelsk gentleman visar Er sitt tarvel-galleri, likaså ~n
tretenerar Er Rosas med att förevisa öronen af de uppromke 
Unitarios. Men grymheten vore alltför smaldös , om den ej 
uppblandades ärven med något lättsinne , och derföre fån J 
gansila ofta se Rosas promenera på Buenos-Ayres' gator uti 
en triumf-vagn , dragen af nakna qvinnor. Men delta är 
iclle allt. Rosas är af en så olycldig l>arakte.r, att hans dyg
der äro värre än folkets laster. Att med vördnad," sorg och 
saknad betrakta en hädangången hustrus porträtt, år redan 
nog; men Rosas drifver sin tillgifvenhet för dess sednast 
atlidna Donna Rosas derhän, att han låtit upphänga detta 
porträtt i stadens kyrkor, och de.n som försummar att visa 
detta sin djupaste vördnads-betygelse , låter han på ögon
blicket skjuta ned. 

Det händer icke ofta att geniet är ärftligt, emedlertm 
är Rosas familj uti denna reeel ett undantag ; han förvånar 
ej endast sjelf verldeu med sitt förstånds förfårliga upptåg, 
ty han har en Joltet·, som, om han ej aktar sig, snart skall 
fördunkla hans ryl1te uti detta afseende. Om fadren har 
ett galleri af öron , har hon uti sin salong en vacker llri
stall-sl>ål , uti hvill,en hon förvarar hufvudet af en viss Ö{
verste, för att dermed roa sina vänner ; och är det dess
utom en hemsk historia om saltade öron , uti hvilka den 
älskvärda Manuelila , utvecklande hela sin låga kar al! ter, 
tagit betydlig del. Efter en stor massacre, under hvillieO 
man skurit halsen af nåera tjog män, qvinnor och barn , är 
bästa sättet att uppträda på hofvet i Bucnos-Ayres med 
bänderue drypande af de nyss slaglade offrens blod, inställa 
sig hos Rosas dotter, som genast tar emot med ett ansigte, 
strålande af glädje, antagande blodUäckarne som de bästa 
rel>ommenda t ions-b re f.,, 

Så yttrar sig den Engelslw Tidningen , livarefter den 
sannfiirdeliucn tillägger : 
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"l-äsare, låt- oss nu Ieruna all ironi åsido samt komma 
till verldiga fakta , nemligen att vi känna ganska litet om 
Buenos-Ayres. En hel mängd af dåliga och opålitliea Tid
ninear, sl;rifne med den största partiskhet , jemte liöpmans
bref, författade af ensidige personer, komma jemt öfver till 
England, ehuru i dem ej finnes en enda sanningsenlig upp
gift. Vår egen tro iii' den , att Hosas är en sträng och all
varsam man, fnlllwmligt passande för det oroliea folk, h vars 
Diktator han är, äfvensom att Europas rätt att blanda sig 
uti hans förhållande till och tvister med de öfriga staterne 
samt Hivera, är gansl;a tvifvelal1tig; och betrii/fande de här 
ofvan om honom uppeifna förfärliea historier, så vilja vi 
blott fråga : hvart finnes väl det foll1 , som om dessa siwn
daler voro sanningsenliga, siwlie fördraea upphorsmannen 
dertill eller tillåta honom , obeval1ad som han alltid är, få 
ett enda ögonblick räkna sig till de lefvandes antal." 

Öfver denna artillel yttrar sig Gaceta Mercantil (13. A:s' 
Tidning) : ''i\Ian kan icl1e se en sinmilwre satir än denna 
öfver de vilda Unitarios dumma osanningar, och borde den 
Eneelske Journalisten hafva tillagt, att alltsedan i1r 1843 
ända intill innevarande dae, midt under så väl Engelsmän
nens och Fransmännens lwmhinerade attacl1er, som ock de 
vilda Unitarios ständiga lömslw företag, har under General 
Hosas stj'l'else ingen exelmtion eller ens anestering för po
litislm förbrytelser äet rum, äfvensom ineen fremling, enli~:t 
uti Buenos-Ayres varande Corps diplomatiques deklarationer 
och enligt h vad hela verlden l;änner, till person eller eeen
dom lidit någon sl;ymf; och beträffande General Hosas, så 
är sf1 väl hans lojala , menstiliga och ädelsinnade lwral1ter, 
som ocl; hans Demoiselle dotters elyeder, viiigörenhet och 
älsliv iirdhet, både bland infödingar och fremlingar alltför högt 
uppslwttade, att detta gemena förtal skulle Oäcka deras goda 
uamu och qkte." 
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Alltifrån år 1831, då Rosas, insl;ickande en hand full af 
sina tilleirne Gauchos, hvilka på Buenos-A yres' eator utro
pade honom till Guvernör, genom denna coup de main 
satte sig i teten för styrelsen samt upphäfde sig till Repu
blikens Diktator, alltintill innevarande dae, har han oafhrutet 
bibehållit sie på denna plats, under titel af Guvernör och 
General-Kapten af provinsen Buenos-Ayres samt General en 
Chef för Arganlinsiw Konfederationen, hvilill't nog tyckes be
visa , alt han uti förmåga att leda Hepublilwns angelägen
heter, måtte stå långt framför de styresmiin, hvillw före ho
nom flrlieen omb)'ttes eller expedierades; och l<an man laga 
för afgjordt, alt han, som politisl< man beiralila d, uti niir
varande period är den, hvill;en bäst af alla lwn upprätthålla 
Repuhlll;en samt motstå dess månca fiender; och det sätt, 
på hvilket han uti ett 10-tal af'år sl1ött de uti Republil;ens 
krie intervenerande mal1ter, tyckes bäst bevisa hans slwrp
sinne och ovanliea förmåga. 

General Rosas, · b villten man uppgifver, lwnske förr mera 
än nu, styra landet med s. !1. jernspira, åtnjuter det oaktadt 
alla provinsers styrelsers förtroende och alla Gauchos', ibland 
h vilka han uppvext, l1ärlell och tillgifvenhet; och ehuru man 
ofta anmärl1er denna stränghet, anser man doc!; på samma 
gång hans rättvisa vid lagarnes tillämpnine högst exempla
risll, anförande såsom lievis bland annat , att flfven under 
de l1ritiska ögonblick , då fordom beständiga strider föreföllo 
emellan de Fede1·ale och Unitäre, han utan dom och ransall
ning låt nedsl;juta hvar och en af sitt eeet foll<, som be
träddes m0d plundring eller andra brott emot folk-rätten. 
Numera· till åren, ofta plågad af ett fysislit lidande , samt 
framfö1· allt nedtyngd af öfverhopande göromål , iir den förr 
till vext en långe och reslige samt till utseendet vaclu·e 
General Hosas med stora stee närmande sig gubben, hvarföre 
han ock de sednare åren alltid inför de församlade provin
sens Representanter afsagt sig styrelsen, l iii följe af sin Wr-
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svagade helsa samt uppnådda hiigre ålder, ehuru detta en

dast haft till påföljd Kammarens förnyade anhållan, det han 

såsom den ende passande ville fortfarande utöfva högsta 

makten. På sednare tiden, nästan alltid instängd på sin 

vackra Quintas, är Rosas aldrig synlig i Buenos-Ayres, hvar

före ock mången der påstår honom redan död, ehuru Mini

strarne, till bibehållande af lugnet, gömma på meddelandet 

af denna Repnblil1ens stora och oersättliga förlust. Blott de 

närmast honom stående Embetsmän få det· träffa honom, 

och alla fremlingar, med högst få undantag, anhålla hos ho

nom förgäfves om audirns. Teclmaren af dessa sidor, föt·

sedd med det mäktigaste relwmmendations-bref från en på 

Rosas särdeles imponerande person, delade det oal1tadt uti 

detta fall alla öfriges öde. Den älskvärda Manuelila, som, 

uti sin fars sti.ille, · med den utmärktaste och mest förekom

mande vänlighet och artighet emottog alla utländningar, 

hvilka besöl;te Quintan, lofvade uppbjuda sitt yttersta för att 

förskaffa denna audiens, ehuru detta aldrig lyckades 1 af det 

nppr,ifna, verldiga eller uppdiktade skäl, det Rosas då för 

tillfället oupphörligen vore sysselsatt med dess Message till 

Parlamentet, h viiilet några dagar derefter, på den första 

dagen af det nya ån~t, skulle öppnas. Såsom en ersättning 

för detta misslyclwde försöll, blef supplil1anten i all hem

Jiehet, af den förelwmmande Manuelita, förd utanför fönstret 

till Rosas arbetsrum , och genom detta beskådades nu den 

märkvärdige mannen, sittande vid sitt arbetsbord, sysselsatt 

alt underteclma en mängd doknmenter, hvill1a honom före

Jades af en Adjutant eller Sellreterare (rummet upplyst af en 

framför honom på bordet stftel1de rad af ljus), och hvarunder 

dottern med den största uppmärksamhet samt det innerliga

ste deltaeande betraktade sin far, likasom hon, Iii\ en följe

slaeare' skådat honom för första eåneen' samt derunder 

med tårar i de sji\lfulla mörka öeonen gjorde en klaeande 

och på det Spanska språliel så viiiljudande besl<rifnine öfver 

hans ständiga siriinga arbete, hans deraf vacklande och af-
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tagande helsa samt, såsom en följd deraf, kanske snara bort

gång från alla jordiska bestyr. Att Rosas visste sig hafva 

hufvud-rolen uti denna egna tableau vi vant, kan man taga 

för afgjordt, helst det observerades, att på samma gång 

spel1tatöt'erne begåfvo sie på sin plats, på sarruna gång af

färdades ett bud till Hosas, hvilket troligen var uppdraget 

att underrätta honom, det föreställningen nu borde taga sin 

början. Han var vid detta tillfälle klädd i uniform med 

mössa på hufvudet samt observerades något darrande föra 

pennan. Likasom Demoiselle Mannelita på Quintan repre

senterar och nära nog föreställer radrens person ' liliaså eör 

hon det vid alla tillfiillen af feter och högtidligheter i 

Buenos-A yres, och då Kammaren den I Januari 1 S4S öpp

nades, var hon der närvarande, samt emottog efter sessionens 

slut, uti Residenset, af Corps diplomatique och statens höere 

Embetsmän deras nyårs-önslminear, ställde så väl till fa

dren som henne sjelf. Enligt alla sammanstämmande uppgif

ter lärer Manuelila hysa en ovanlig kärlek och tilleifvenhet 

för sin far, och redan passerad 30-talet, förblifver hon stän

diet ogift' oaktadt passande anbud till eiftermål' hvill!a öf

verensstämt med hennes eena känslor, icke salmats, och en

samt för att med hela sin dotterliga ömhet kunna eena sig 

åt fadren, har hon afstått frän dessa anbud. Vid h varje ny 

hennes födelsedag )[Irer OC)( Rosas taea löfte af henne att 
' under det lwmmande året ej inträda i äkta ståndet, ett 

löfte, på hvill1et hon alltid utan knot, och gerna rättande 

sig efter sin fars önskninear, ingår. 

Nåt' man bPtiinlwr, att Bu~nos-Ayres var den ort, der 

frihetens röst först på den Syd-Ameril<anslla jorden lät höra 

sig, och att Plata-provinsernes Republili var den första, som 

emanciperat, så tyclles det, att slafvarne äfven då siwile 

erhållit sin frihet, men detta bar ändock i el; e blifvit förhål

landet, då så väl uti Burnos-Ayres som uti de öfriga Plata

proviuserne äuuu säljas och köpas slafvar. Desse äro svart;
11 
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kopparrärnade och hvita samt bastarder af dessa racer. De 

svarte äro dels af Spaniorerne införde, dels efter revolutio

nen insmugglaue Afril1aner samt deras alföda. De koppar

färgade äro aflwmlingar efter de vid Spaniorernes eröfring 

af landet, till slafveri tvingade infödingarne, samt Indianer, 

hvilka under sednare krig blifvit tillfångatagne ; och de hvite 

bestå af Mestiser, hvill;a under flera generationer blirvit be

blandade med Europ6er ; men alla desse slafvar äro så väl 

behandlade, att de ej liänna sitt oli , och särdeles på landet 

samt af Gauchos åtnjuta de samma vänliga och hulda vård 

som deras frie tjenare , och något slafskepp lärer ej heller 

på flera år anlwmmit till staterue, hvaremot en del lafvar 

af deras ägare pfl sednare tider årlir:en blifva frigifne. 

staden Buenos-A yres , hvars namn deriverar sig från 

dess milda klimat, .är provinsens hufvudstad samt tillika säte 

för alla den Aq~entinslia Republikens förenade provinsers ge

mensamma st)'relse. Anlaggd på en från Plata-llodens syd

vestra strand utslijutande halfcirkelformig landtunga uti Lat. 

34o 361 Syd samt Long. 60° U' Vest från Paris, har den, 

sedd från redden, ett prydligt utseende, med en mängd 
höga torn samt storartade kupoler , tillhörande de många 

liyrkor, der finnas. Den är väl byggd, ehuru en stor del af 

de äldre husen endast hafva en våning med åtskilliga vackra 

och rymliga torg, samt uti räta vinklar ltvarandra sliärande, 

ralia och breda med trottoirer försedda gator, hYillia paral

lelt löpa Ost och Vest samt Nord och Syd. Folkmängden 

är uppslwttad till 80,000 personer, ibland hvillia finnas Kon

suler af nästan alla nationer, samt nu sednast äfven en 

svens!• I-Jerr Grelve Frölich. stadens orogirning är väl odlad 
och alla bättre familjer hafva der sina Qnintas (landt

ställen'). Marlmads-platserne för~e uti öfverllöd med alla 
lifsfömödenheter af fjäder-Ju·eatur, fisli, vildt, grönsal1er, 

frul1ter, mjölk samt smör och ost, h vilket fabriceras på en 

liten Tysk Iwloni (\Vlonte-grande) , nftgra mil från staden ; i 

godhet eftergifver detta ej det Europeiska.. Kött lås nåra 

nog för intet , till följe af den mängd oxar som der dag-

ligen slagtas, bufvudsakligast för hudarne. ' 

Den inre hamnen, formerad emellan bankarne oc.h fasta 

landet, hat· endast från 9 till 12 fots djup, så att större 

Handels-fartyg, äfvensom Örlogs-skeppen måste Jigga på red

den, 6 Engelsl;a mil från statlen, der djupet är från 18 till 

2i fot, med en dålig hållbotten af lös sand ; och då dertill 

kommer, att denna redd är öppen för alla vindar samt 
kommunikation med land ofta under Oera dagar , till ;.ölje af 

SJogang, otjenliga vindar samt star!• strömsättning, är af bru
ten, är naturligtvis· denna ankarplats ej ibland de b-tt a re, 

Landninaen vid staden är _högst besvärlig, och inga större 

skepps-slupar liunna flyta till land ' hvarföre s. k. earretas 

(vagn på 2:ne hjul) dertill måste begagnas, hvillia utköra 

flera kabel-längder uti det långgrunda vattnet, för att ft·åu · 

de föranlirade batarrte ·af hemta allt, h vad som sliall land

sättas, och med hvill1a så väl menniskor som varor fort

slwlfas det öfl'iga af sjöväaen. Buenos-Ayres' export-varor 

bestå bufvudsakligast ar torra ox- , ko- och häst-hudar, 

tagel, n talg l ull, horn, torrt kött ( charque) samt utterskinn 

och nagot pelsverk. 

Navigation i Pluta-Iloden fordrar stor uppmärksamhet 

he!st för närvarande , då alla bojar och sjömärlien på d; 

~an.ga banlwrne är·o borttagne samt fyrarue utsläclite och 

r.adltgast iir derföre att begagna sig af Lots, hvaraf itskil

lq~e gode finnas i Monte-Video der ock Lot.<--·tavan -' - .• ar ovan-
ligt hög. De bästa kort öfver denna flod äro de Franska 

åfvensom de Franska beskrifninearne öfver densamma a~ 
Du Perier år 1842 sall_.lt Du Brossay år 1845 utgifne, 'äro 

de tillförlitliaaste. 

Under vistaodet i Bahia i börJ·an ar är 18"8 d h -.. , er an-

delo, ostörd af inre eller yttre oroli&heter, var i största tlor, 

! 
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sysselsattes en mängd Svenska Hanuels-fartyg med intacnnde 
af socker-laster, så väl för egna rederier, som ock för be
fr~ktare, alla med destination till Östersjön. Uti denna Bra
siliens sköna stad och ypperliga hamn var då god tillgång 
på fral1ter emot L. 3: 2 ! a 3: 5 pr ton till det norra En
ropa, l!vilket, med få undantag och under varierande lägre 
och högre fraiiipris, alltid är förhilllandet under Februari, 
Mors och April månnder , då, efter de slutade sl•ördarne, 
lagret af socker till utskeppning är störst, och således hvarje 
fraktsökande Svenslit sl1epp denna tid af året kan erhålla en 
god frakt, hvarunder det lwnhanda, att, i lil;het med förut
nämnde år, då soclier-lagret den 15 April, oaldadt flitig 
slleppning under de föreeående månaderue, ännu bestod af 
21,000 !listor, samt bristen på fral1tsölwnde fartyg var stor, 
fralitern e uppgå till L. 4: 1 o, hvilliet göt· för ett sli Ppp af 
150 lästers dräetighet en frakt-inlwmst af L. 1 1350, och 
hvadi såsom exempel l1an uppgifvas, det Kapten l(ölller, 
skeppet Hebe om H5 läster, år 1844, med en last från 
llahia till Stettin af 565 l1istor socl1er, gjorde en frakt
inkomst af L. 1,514; 6. 4, af hvill;a fral;t-belopp dock afgå 
en del nog dryga lwmmissions-arfvoden, hamn-umgälder 
m. m. Ofta besökas de Brasiliansiw hamnarne af fartyg på 
opassande årstider, eller från l\J aj till December, då de dit be
gifva sig, dels af olmnnichet om rätta tid en, dels ocl1 be
fralitade när som helst från Europa, erlliillande då alls inga 
eller mycl1et låga fraliter, och de ra f bedömer man all fralit
handel på Brasilien så ost\l;er, så vansldirr, ehuru det vissa 
-"r ntt åtminstone livad Bahia och Pernambucco beträffar, a ., u , ~. . 

dessa hamnar under förutniimnde månader eller tiden emel-
lan Januari och i\'laj alltid kormua att erbjuda ''instgifvande 
fraliter, så vida ej soclier-skördarne slå fel, hvilliet ej ofta 
bör inträffa , helst numera, då socl;er-planteringen uti de 
bördiga landsiwpen liring l3ahia, på stränderne af Reconcavo
sjön, på öarne Itaparica m. n.' genom stor tillgång af slaf
var oafbrutet och t.illtacande fortcår, så ntt nn, då de Vest-

' \ 
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indiska socker-plantagerue, till följe af slafvarnes frigörande, 
den ena efter . den andra går under, lwmmer socker-markna
derne i Brasilien , särdeles uti Bahia och Pernambucco , att 
fortfarande hållas uppe med fulla tilleångnr somt med för 
detta land outtörnliga källor till välstånd. Det stundar na
turligtvis en dag, då äfven de Brasilianska socker-sl1ördaroe 
af samma anledning som de Vestindisila komma att upphöra, 
men denna dag är ännu vida aOägsen , då för närvarande 
tillgången af slafvor, på erund af den jemna insmugglingen 
af desse från Afrilwnsl1a lwsten, är stor. Denna slaf-import 
fortgår oafbrutet med stor vinst för ägarne af de slaf-slwpp, 
hvill1a öfverföra dem, ehuruväl man berälmar uppbrinening 
af hvartannat af dessa skepp med dess dyrbara laddningar. 

På sednare tider .har mon sökt använda Ångfartyg till 
dessa mennislw-transporter, hvill1a företag krönts med stor 
framgång. I November månad 1848 landsattes 1 O Leaugues 
söder om Rio Janriro l ,400 slafvar från ett enda ÅnBfartyg, 
och på samma ställe höll mon på att bnn:a ett ännu stöne, 
berälmaut alt inrymma 2,000 af desse olycldige. Dessa nya 
sorts transport-fartyg kunna naturligtvis svårligen upphinnas 
eller tagas af någon l<ryssare, och slaf-transporten kommer 
således derigenom att gå ännu mera ogenerad, intilldess 
Engelsmännen ensamt begagna sig af dessa fartyg; men i 
alla fall tycl!es Engelsl<a nationens ifver att upphringa slaf
skepp, äfvensom i allmftnhet beforurandet af slaf-emancipa
tionen, till någon del afsvalnad, v5l inseende, att utförandet af 
denna gren ar fllanlropien helt och hållet förstört deras 
Veslindisiw kolonier, och på samma gång gjort mängden af 
dervoronde plantage-ägare till banlm1ttörer. 

Ullasom i Plata-staterne v oro Svenslia triivaror, from
förallt spiror, äfvensom något beck och lj:ira begärli[{t i 
Bahia , ehuru ett större parti , tillräeldigt för nära 3:ne års 
behof, der npplagdt, hade något sänkt prisen å dessa ar-
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tiklar, dock ej lä e re; än att, det oaktadt, vinst p!l. · dessa va

ror beräknades. Svenslit jern och stål var i Babia mera 

efterfrågadt än uti Monte-Video och Buenos-A yres, ehuru, 

enligt alla uppgifter , blott små partier derar bör utsändas. 

Af Tysl1a jern-manufaktur-varor öfversvämmade marknaden, 

och voro prisen derå vida lägre ån för dylika varor i Sve-

riae hvadan det ej är att förvänta någon afsättnine uer på 
lJ ' 

• 

dessa svenska artildar. Emedlertid är· det uti Bahia som uh 

alla andra syd-Amerikansila hamnar uti en förmånlig retour

frallt, som Svenska Handels-fartyg skola finna den egentliea 

vinsten utar att besöka dessa ställen, då det är naturli{lt, 

att en Svensk last, hufvnt.lsakli{last bestående ar trävaror, 

till följe ar dess Iåea vårde ej kan gifva någon betydlig 

frakt-inlwmst, man må nu anse _hela försäljnings-vinsten af 

denna last som sådan. 

Angående slafvarnes behandling så väl uti Bahia som 

ocll på deromkring liggande planlaBer och soclier-kollerier, 

• svutes alla röna välvilja och en mild behandling 1 må vara 

e~ följd af -deras ägares mensklighet, eller l1anske ock der

före' att desse insågo den större fördel l de eenom detta 

behandlings-sätt af dem lwnde draga. Ett norr om Bomfin, 

på en af Reconc.avo-sjöns täckaste uddar beläget socker

plantage jemte lwl•eri blef af oss besölil. Detta plantage, 

under namn af Peri-peri , tillhörig en Fransman , ägde oro

Iiring 60 slafvar, och fabricerade ett större parti af det i 

Brasilien varande bästa samt renaste socl1ret. Der så väl 

som på de flesta nuvarande Iwl1erier drefvos socker-pres

sarne med. ångmachin, så alt slafvarues egentliga arbete en

dast bestod uti alt plantera och sl;örda soclier-riiren, fram

bära dessa till pressarn e, sköta ångmachinen, socller-lwlmin

Een 
1 

samt slutli gen sockrets torlwing, inpaclining .o~h ned

transportering på railväg till hamnen , der det uh arven af 

slafvar bemannade lastbåtar skeppades till Bahia. Dessa alil1a 

arbeten utförde~ , ~ å vid l sir, göra lät, alla på beting, or h 
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m~d undantag ar dem 1 hvilka voro använde uti Mtarne, 

voro alla efter slutade betinas-arbeten fria Idoekan 3 på 

efter·middagen , då de återvände till sina hyddor, der de, 

efter en intaeen tartlig men tillräcldig måltid, eenade sig åt 

omsorgen af egen ekonomi 1 bestående uti sl1ötaudet af de

ras små, dem tillhörige tr·ädgårdar, småkreatur, samt åt di-

verse hand-arbeten, såsom tillverkandet af cigarrer snus 
' ' 

halmhattar och dylikt, hvilket allt af för tillfället lediea Ne-

ger-qvinnor försåldes uti Bahia 1 så att äfveu dessa slafvar 

kunde, genom inkomsten af sina arbeten, under loppet af 

år, samla sig tillräcldiga lwpital till rget friköpande. 

Beträffande slafvarne uti Bahia, så utgöra en del deraf 

der boende familjers domestiller, och äro som sådan e väl 

be~1andlade samt med lyx ldädde 1 äta vanligen af samma 

anrättning som deras iigare, samt hafva för resten alla möj

liga beqvämligheter, sofva, hvila och roa sig, när de behaga, 

och uträtta ej hälften så mycket som en Svensk domestik. 

·En Handlande derstädes uppgaf, att då han klockan 6 hvarje 

morgon beaaf sig från sitt landtställe till staden, för att der 

beslyra om skeppnings-affär·er, han då ännu aldrig hade sett 

någon af sina slafvar val1en , hvarföre han alltid, utan någon 

slags uppassning, sj el f måste besörja sin toilette ,. helst han 

·hvar·ken lwnde pretendera eller förmå någon af dem, att så 

tidigt ·lemna sängen. Resten ar stadens slafvar äro arbetare 

på alla slags verl1städer (der de snart på sina lediga tim

mar förtjena tillråekliet till e a et friköpande) ' arbetare uti 

magasinen, portchais-bärare, bärare af allt köpmans-gods, 

enär de backiga gatorna ej medgifva annan sorts vehiklar 

användas vid skeppens lossning och lastnina, till roddare uti 

båtar, och till besättningar på de närmast gående mindre 

fartygen , och äro alla i tillfälle att under hushållning och 

ordentlighet, endast genom samlade penningar, kunna bereda 

sig sin frihet; och siwile det af allt detta tyckas, som om 

desse Negrer i allmånhet vunnit på att hafva blifvit öfver-
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flyttade till ett civiliseradt land, der deras intellektuela bild

ning gillt betydligt framåt. Alla <.lesse bekänna sig numera 

till en religion, hvars läror böra lugna och lycliliggöra dem 

vid tanken på ett kommande Ii f; och är en obestridlig san

ning, att redan nu, och ännu mera uti en framtid, då de 

på den herrliga syd-Amerikanska jorden, tillsammans troligen 

komma att utgöra ett fritt foll<, deras belär,enhet blifver vida 

afundsviirdare , än deras på andra sidan Atlanten varande 

svarta bröders. 

Det är slutligen att anmr1rka , att en stor del af de 

Negrer, b vilka från Afrilm öfverföras med slaf-slie p pen, äro 

dels under striderue emellan de olilia folk-stammarue tagne 

fångar, dels förbrytare emot egna samhälls-Jaear, samt dels 

ock rymmare, h vilkas behandling i eget land, under sådana 

förbållauden, ej Hi.rer vara särdeles mildare än den, de röna 

såsom slafvar. uti de båda Ameril<a och Vestindien. Natur

_ligtvis suclw ombord i slaf-skeppen mlinga olycldige , hvill.a 

ej i Afrika stått i dylil<a förhållanden, utan i det stället blif

vit ofrivilligt med våld tagne, röfvade eller narrade, helst 

allastarue af dessa sl<epp ej är·o så ,;ärdeles nocrälmade 

med att på lwad sätt som helst försliaffa fulla laster, ehuru

väl de, hvill<a ej se näcot så förfärligt uti att på detta sätt 

förse den nya verlden med ett tillräcldigt antal frislia armar, 

uppgifva, att minsta antalet äro af det sednare slaget. Vare 

långt ifrån bval' och en , med n5r:on liänsla af mensldighet 

samt al\tning för folli-rätt och mennislw-värde, att med ett 

enda ord vilja försvara eller ens bjuda till att uppgifva nå

got giltigt skäl för denna mennislw-handel ; i detta fall kan 

blott ta.nkan vara en öfverallt gemensam, men deremot 

kan den ej annat än vara delad , vid bedömandet af, huru

vida det vore så nödvändir,t, så lilolil eller välbetänkt, att 

genom uppoffring af stora penninge-summor·, på belwstnad 

af alla kolonisters och plantage-iip,ares existens , vilja frilösa 

de redan ärverförde, sedan så ml\nga år tillbalia i nya verl-

r 
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den naturaliserade, samt der födde Afrikaner, då man blott 

behöfver arvakta tiden, för att snart få se den da[J gry , då, 

utan så stora uppoffringar, desse nu sig ej sjelf ägande 

Negrer, ledde af alla filantropiens puffar och påstötningar, 

sjelfve, utan andras mellankomst , skola bereda sig denna 

frihet. 

llahia, hvillien i Bl'asilien, i stol'lek och anseende, står 

närmast Rio Janeiro, och fordom utgjorde detta lands huf

vudstad, har en utmärl!t vacker och för dem , hvilka för 

första gången besölia denna sköna stad, en högst impo

nerande belägenhet. Anlacd Hr 1549 samt då genom Jcsui

terne bragd lill största välstånd, ridmar den för närva rande 

nära 200,000 innevånare; den är numera delad uti öfra 

och nedra st;~den, i h vi lken sednare alla llöpmän lt afva sina 

lwntor och alla handels-alnirer bedrifvas, och h viilien egent

lir;en består uti en enda, lånr;s stranden löpande, smal och 

osund p,ata, med tillhörande salu torr:, mag:.~.si n er, lastar;e

platsel', der äfveo Tnllkammare, Börs samt natu rli alvis Sl<ep ps

varfven iiro bel,1gn c ; hvarc>nwt den öfra 7 
nf1.got öfver 200 

fot öfver vatten-ytan lir.:r;ande er:enlliga staden består . af 

vackra paJatser och hus, med rymlir,a och fri slw torg och 

gator , till h vilken , je m te de il;ringliggan de många vackra 

Rosas (landtställen), alla, efter slutade affiirer uti den lär: re 

stad en, slij'lHia att bceifva sie-. Statl och slieppning äro väl 

besl<yddade genom en män ed större och mindre fästningar 

och batteriet', af hvill1a Do 1\Iar eller San Marce llo är den 

förnäm sta, bYGGd på en bank ! Engc>lsk mil från staden. 

Denna hufvudfastning är den b ii st underhållna, och är be

styclwd med 45 st. från 42- till 18-pundiae l1anoner. Ifrån 

denna gifvas samt besvaras alla saluter, a!lossas alla signal

skott m. m. Äfven åt landsidan hal' Bahia sina befiistninoar 
tJ 

och nya åt det hållet voro under arbete, efter c>D · af en 

Svensli f. d. Ingeniör-Officer ny-uppcjord befästnings-plan. 

Denne man, und er sitt rätta namn, med en lillaact sjelftageu 
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Grefve-vårdigbet, &tnjöt så vål af styrelsen som ock ar pri

vata personer stort förtroende, och ledde så väl fortifika

tions-arbetena, som ock bn:gnaden af flere privata hus, och 

hade derigenom riklig utkomst, så väl för sig sjelf som ocl• 

för sin der på stället varande familj ; men af dessa lycldi

gare dagar, efter ett stormigt, äfventyrligt och ej lläcllfritt 

Jif, fick han ej länge njuta, då han i början af år 1848 

hemföll till döden. 

Inloppet till Bahia eller Allhelgona-viken ål' formeradt 

emellan ön Itaparica till vester samt halfön , på h vilken sta

den S:t Salvador eller Bahia är belägen, till öster; derinom, 

emellan de herrliga och bördiga landen, bildas den stora in

sjön Reconcavo, uti hvillien utfaller åtsldlliea breda floder, 

som lerona lätta liOmmuniliatiouer med det inre landet. Uti 

Bahias vidsträclita bay liUuna de största flottor rymmas, i 

skydd för alla vindar t på ett djup af 10 a 12 ramnar med 

god hållbotten , samt t till följe af det omkringliggande lan

dets fruktbarhet, förses med alla öuskbara r"örfrislwingar och 

förnödenheter. Örlogs-fartygens vanliga ankarplats är emel

lan N.V. och V.N.V. från fästningen Do Mar, på distans af en 

Engelsk mil från staden, då man ligger tvflrs för en uti pu

blika trädgården upprest, v;il synlia obelisk. Norr om Do 

Mar, och uti viken ända upp till Bomllm, ligga flaudels-farty

gen förtöjda på ett mindre djup ej lånet från land , så att 

lossning och lastning aå oafbrutet och fort. Söder om den 

uppgifna ankarplatsen för Öl'loesmän ligger ett farliet grund 

med endast 9 fots djupt vatten öfver detsamma , på hvilket 

en Engelsk Korvett 1812 samt sedermera flera andra fartyg 

stött och fastnat. En röd boj är på sednare tider utlaed 

dervid, så att det numera alltid kan undvilws, och med led

ning af de soda sjökort l je m te korrekta beslirifningar ' huf

vudsakligast på Fransl;a och Engelska språken, ln·illia nu fin

nas att tilleå , är så väl angöraodet som ock inst>glineen 

samt intagandet af den fördelaktigaste allkarplatsen vid Bahia 
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ganska enliel och lätt. Longituden af den Yid Kap S:t An

tonis varande omgående Fyren år, enligt Couliers uppcift, 

38° 31' 36", enligt l(apten Sabin es 38° 3ai' · samt enliet 

sednaste g-jorda observationer 38° 32' 30" V est, Latituden 

13° O' 4411 Syd. 

De uti Bahia licgande Handels-fartyg äro underlwstade 

de stränaaste och mest chilianösa hamn-, tull- och polis

författningar, ställde på ständiaa böter från 50 till 200 Re is 

för de minsta öfverträdelser af de månea stadear, dessa 

författningar innefatta, och Befälhufvare på de llandels-fartyc, 

hvillm för första gången besöl;a detta ställe, höra g-enast vid 

ankomsten noca underrätta sig om allt, hvad de sjelfve med 

besättningar och förande sl;epp hafva att iali!taga, så vida de 

ej vilja öka antalet af de månea , hvill;a genom dessa böter 

alltför dryet måste slwtta till de olil;e Embetsmännen inom 

tull-, polis-, lwrantiin- samt hamn-bevakning. 

Slutlieen beträffande öarne Madera , Fayal samt vår Sven

ska koloni S:t Barthelemy, är om dem uti poliiislit eller 

merlwntilt hiinseende ineenting- särdeles att anföra . De 

förra, ur.der ett herrlict och våleöraode ldimat, hafva haft 

betydliga inlwmster af deras skördar, ehum ön Fayals oeh 

de öfriga Azorislia öarues mest vinstgirvande exp~rt-artikel, 
apelsiner och andra frukter, seda~ nåara år lillbalia upp

hört, till följe af en då på dessa öar ännu okänd inselit 

eller mask, hvillwn totalt förstörde ej allenast årets sliörrl, 

utan äfven alla de frulitbärande träden. Nya planterin

gar af orange- , pomerans- och citron-träd blefvo derefter 

gena~t verl;ställde; men då flera år' åtgå 
1 

innan dessa bära 

frulit, har för ÖJonblicl<et Fayal ej annat alt slieppa än de

ras på Pico vexande vin, hvilliet, rätt behandladt, lär täfla 

med Madera-vinet. Under tiden samt intilldess nya frulit

skördar äro att förvänta , hafva några driftiga personer, och 

fl'ämst ibland dem, dervarande Amerikanske Konsuln M:r 
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Dabney , försölit silkes-odling-. 10,000 pantor af mullbårs

trädet planterades, och en mängd sill;es-maskar, äfvensom 

personer, hvill;a förstodo alt sköta dem, införsl;refvos ; men 

vare sig af det otjenliga ldimatet, uti hvill;et mullbärs-trädet 

ej ril;tigt vegeterade, eller att maskarne ej riitt trifdes på 

den nya jorden, allt nog, de dogo alla ut, hvarigenom hela 

spelmlationen, till betydlig förlust för dem, hvillm uppgjort 

densamma, helt och hållet misslyckades. 

Någon afs:lttning på dessa öar af Svenska proclullter är 

ej att förvänta, då behofven deraf äro så små och förbrnl;

ningen så ringa,. och hafva dessutom Amerikanerne, hvillwn 

nations intresse deras nitisl; e Konsul jemnt bevnl!ilr, slagit 

under si::: impor te n, l\tminstone på rayal' ar öns alla behof. 

Jernet, till band på de män ca vin-piporna, iifvensom stiifver 

till desamma, l;omma allt färdigt från rören ta Staterne, och 

dit återsundes största delen af det vin, Pico producerar. 

Den lilla ön S;t 13arthelemy med dess lftga import-tull 

emottager under loppet af året åtsl;illiga mindre laster från 

Europa och Norra Amerilw , bvill;a sedermera spridas med 

mindr'e fartyg till de oml•ring liggande öarne. Dessa laster 

eifva en Tulllwmmar-inlwmst, nära tillr iic ldig att dermed 

bestrida alla denna ös utr:iftcr, så att. det und er dervarande 

Guvernörs disposition ställda l;r ed i!iv ej alltid beböfve t· till 

sitt fulla belopp anlitas, på samma gång de spelwlrrnnde 

ibland detta lilla samliftlie tierar ltafva en tillrii cldig bergnine. 

Denna ös eoda och Oorerande dagar äro dock helt och hållet 

förbi, och under de närvarande slidlningarne i Vestindien 

kan den ej blifva af någon rnerlwnlil betydenhet. Ornliring

licgande öar samt framförallt S:t Thomas har troligen för 

alltid fråntagit denna ö alla Yin stgifvande stör re handels

transal;ti one r. Det lilla jordbruli, som förr bedrefs, sftrdeles 

uti de små täcka dalarue S:t Jean och l'Orient, har sedan 

slafvarnes frieifvande fallit bclydlict tillbalw, då de personer, 
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alla Franslw kreoler, hvillca jorden för närvarande tillhör· 
l 

ej hafva folk att arbeta densamma ; hvad de med egna ar-

mar lwnna plantera och sl;örda, deruti består hela afl;ast

ningen, som ock ej utgör annat än några socl;er-potatis, 

grönsalier, frukter jemte foder för l; reaturen; då förr, man 

såg så väl bomulls-planteringar som ock öns alla saliner 

med kraft bearbetas. 

Af de numera frie Negrerne hafva en del emigrerat till 

närmaste öar, en del lefva 1 enligt deras egen uppr:ift, som 

"private gentlemen", hvarföre blott få återstå att emot hö" 
" betalning lillnna engageras till något slags arbete eller dome-

stilla göromål i husen ; men man hoppas på, att, sedan fri

bets-ruset litet salt sig, samt d esse Negrer, till följe af bri

stande tillgångar, ledsnat vid det llprivata gentlemans-lifvetll, 

de slwl:~ återgå till sina gamla sysselsättningar samt en min

dre brydsam tid för dem, hvillw ej (;unna för sina arbets

företag eller sin beqvämliehet undvara dem, då inträffa. 

Staden Gustafvia består numera , till följe af sednaste 

orlwnet' och jordhi\fningar, af niira nog lil;a många ruiner som 

hus, och iir det med ledsnad, man ser den Sv~nslia lijTiian 

ibland de förras antal, då åtminstone denna med ej särdeles 

stor omlwstnad simlie lmnna iståndsättas. På endsfruldan 

och relision fotar sig laglydnad och ordning; der man sak

nar det förra, anar man att det ej finnes m y eket till af det 

sednare; och man måste under ett liingre vistande på ön 

erfara, att denna aning .ej besannats, för att ej stanna i vill

farelse 1 enär tvertom, till stor heder för' Guvernören, inom 

detta lilla samhälle råder en ovanlig diciplinarisli ordning. 

Till gagn för så väl å ön boende Fransm:in som ocl• för 

Engelska Methodist-Slillskapet, ·äro . deremot der uppbyggde 

en vacker Katholsl• Kyt·ka samt ett Methodist-Kapell, hvill;a 

båda byggnader utgöra ställets vackraste prydnader. 

-r. 



Hvarj e/tanda. 

ENGELSKA OCH FRANSKA PROPELL-FREGA.TTER. 

(Ur United Serv. Gazett11. Jan. 1850). 

vid profsegling under änglirart allena, mellan Ene-elslw 
Fregatten Arrosant och Fransl;a Free-atten Pomone 1 ), gjorde 
den förra en distans af 3aO mil (Eneelska) på 24 ('?) tim
mars l~ortare tid än den sednare. Den Frans!;a Fregatten 
sxne~ 1. allmänhe~ vara den Engelska mycket underlii[!sen, 
sa val 1 beqväml1ghet som materiel. Pomones trossbotten 
är så bPlamrad af machinen, pannor och lwl-lårar att be
sättningen måste äta , ligga och i allmänhet vistas 

7
på batte

riet mellan fwnonerne, h vilket naturligtvis medför flera olä
genheter , synnerligen då skeppet göres !dart till alition. 
Så väl hennes machiner som ängpannor äro exponerade f'ör 
slwtt. 

Pomones besättning är 390 och Arrogants 450 man · 
· båda föra proviant för 140 dagar. Arroe-ant stufvar förråde; 
för 12 mun ad er och vatten för 80 dagar, då Pornon e der
emot endast förer förråder för 6 månader och vatten för 
48 dagar. 

Fartygens dimensioner m. m. äro : 

Ari'Oe-ant 
fot. tum. 

Länr;d på däcl1 . . . • • . . . 200. 
Bredd . . . . . . . . . . . . . 44. 4. 
Djup från öfverl;anten af kölen 
till undra vatten-linien 

Deplacement i tons .• 
Skepps-[(onstrulltörer . 
Machin-[{onstruktörer. 
I-liistlu·aft ....••.• 
Kol i kol-lårar ... 
Propellerns diameter • 

18. l. 
2,632. 
J. Fincham. 
Penn & Comp. 
360. 
260 tons. 

15 fot. 

Pomone 
fot. tum. 

170. 7. 
42. 7. 

17. 3. 
1,8!11. 
Doucher. 
Grefve Rosen. 
260. 
360 2 ) tons. 
14 fot 6 tum. 

1
) Profseglingen verksWIIdes under passagen mellan Gibraltar och 
Mogador. 

2
) Den vigliga omsländig beten, aLt Pomone rymmer 100 tons mera 

kol Lill sin 100 hästkrafter svagare · macbin 1 Lyckes de Engelska 
pnsdomrarne icke bafva tagit i betraktande. Ö{v;s anm. 
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l samma N:r af Tidningen läses, rörande samma ämne, 
följande, under titel : Profsegling med PropeJl-fartre 
11 Yankee Sl1ryt''. 

J en annan spalt af vårt blad hafva vi meddelat en 
profsegling emellan Arrogant och Franslw PropeJl-Fregatten 
Pomone, hvaraf inhemtas, alt Arrogant, på 24 timmars l;or
tare tid än Pomone, tillryggalagp,t en distans af aao mil. 
Detta anses som en stor triumf af Arroganterue, hvillw icke 
allenast öfverdrifvet silryta öfver sin seger, utan ä!'ven, efter 
h vad vi hört, gått så långt, att de låtit tryclia en Tidning 
(icke olämpligt l1allad ''Arrogants Journal") i ändamål att 
sprida ryktet om sitt skepps dater. Denna nymodiga pu
blikation inleder sin berättelse om profseglingen således: 

"ödet hade betanlit, att Arrogant simlie pröfvas just 
med det sl1epp, som framför alla andra har varit ilbl'ropadt 
såsom en viirdig modell för våra Sl;epps-Konstrul,törer och 
såsom en fasa för vårt Amiralitet, alt hon skulle hc•stå prof
vet på ett sätt, som klart bevisa•·, att bad e Fransoserne är
ven 20 Pomoner, sl;ulle ett mycliet mindre antal fartyg, 
sådana som Arrogant, vara tillräcldi[!a att hålla dem stånp,en." 

Detta skryt, passande [ör Yanl;ee-karal1teren, iir mer än 
löjligt, då det l;ommer från Brittiske Oflicerare. Det påmin
ner om Sl;epps-Prestens på Warspit opinion om Fransila 
Flottans artilleri. Dylil;t bombaslislit sl;ryt kan icke annat 
än nedsälta vår marin hos Fransmännrn, som icl;e iiro olwn
nie-e om , aH Arrogant var konstruerad enlwm för propell, 
då deremot Pomone, från en seglande Fregatt, blifvit för
ändrad till PropeJl-fartyg, och att således Pornone snarare 
borde jemföras med någon af våra för propellern föräudrade 
sl;epp, såsom Blenheim, Hoque eller Amphion. Fransmännen 
veta mycl1et väl, att Pomone är det enda Propell-fartye- j 
hela deras marin, som med sliiil lwn Jwllas Örloe-s-fartyg, hon 
är deras första försöli , då vi derrmot hafva förslösat niira 
~ million på experirr.trnter med propellern. Efter en sådan 
uppolfrinr, af allmänna medel syn•·s oss föp,a ärorillt, att det 
20:e Engelsl;a PropeJl-fartyget, från början konslrueradt för 
propeJl, vid två siirsldldta tillfällen måglat visa sin öfverläg
senhet lifver en Fransk seglande Frer;att, apterad med pro
peJl.----

Ytterlip,at·e innehåller samma Tidning för den 12 Januari, 
efter "The Times" : 

"Arroe-ant byge-d es för propell ; hennes fart. vid den 
ifråe-avarande profseglinr;en var 9 l;nop. Pomone bygPdes 
för 7 år sedan till seclande Fregatt 1 och apll'radcs seder-
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mera för auxiliar propell, då hennes oUer-sl•epp, med föga 
kostnad, lämplir,en förändrades. Enliet kontralit borde hon 
göra minst 5 !mops fart ; vid försöl1s anställande fann man, 
att hon i medeltal gjorde 6 -i lmop.11 

"Pomones macl1iner hafva endast 220 hästars l1raft och 
i c l; e 2ti0, som för u t blifvit uppeifvet. Arroeant har således 
140 hästars större kraft. 11 

''Under sådana omständigheter borde väl Arrogant ej 
vara annat än den segrande.» 

11 1\'Ied bestämd l;i.innedom om fartyeens olil1a fart, finner 
man att tids-sl;illnaden, på en distans af 330 mil, ej rim

liPtvi~ kan tar,as högre än 10t M'. Det synes således tyd
lict, att Pom'one, sedan Arrogant passe:at henne, iclie ?~
vändt sin fulla machin-kraft, och alt häneenom den uppglina 

högre tids-sidlinaden 2~t uppstått." 

Emellan Franska och Enr:elsl,a Regeringen fir nyligen 
afslutad en lwnvention rörande nattbelysning på hufvet, en
lip, t lnill1en ;\ng fart yr:' slwla på h vanlera hjulhuset föra en 
Ja~teroa, den om styrbord visande grönt, och. den om ba
bord rörlt sken. (L<ullstäodigare underrättelse 1 ett sednare 

, häftP). 

Uti Engelsl;a Ticlninr:en United Ser~ice G~zet.te, för ~en 
2~ , Nov. IS~!) omnämnes en order frnn Anmalltetet, att 
Jernfartyg aldrir: få liiggas sida vid sida eller i grannsl;apet 
af- lwpparförhydda fartyg, ~iii föreliommande af met,~llernes 
förtriring genom den galvanrska elfelilen dem emellan. 

Pör att en galvanisk ström sl;all lilmna upplwmma, må
ste en omedelbar berörinr: i n5gon punlit metallerne emellan 
äga rum, hvadun nåuondera metallens förttirinp,, p,enom r:al-: 
vanisk elft·l;t, torde vara föt:a att befara for fartyg, som eJ 
ligga med sidorna alldeles intill hvaranclra. 

1 flera Engelslw slutna doclwr, der många l_wpparför
hvdda fartvg ständigt lieca och hvarest vattnet sallan _ om
bytes, inn~hl\ller dell? ofta så mycll~t l;oppar-salter, ... ~tt ~e.t 
verl;ar förgiftande p a djur, s~ m .forta~a "de ra f. MoJilp,t ~~, 
att Jernfartyg, som Pil Unp,re trd ligga 1 s.adant lwpparhaltrgt 
vallen, deraf lwnna lida, ty, som bel;unt ar,_ utfal~er metall:n 
nr en lwpparlösning på en i den nedsatt Jernsplk, hvarvrd 
jernsalt bildar sig, som förtär spillen. 

FöRÄNDRADE_ OCH NYTILLliOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN *). 
(Alla longituder, reducerade till Greenwichs meridian, Distaoseroe 
äro uppgifue i minuter af en storcirkelgrad, hvaraf t~ utgöra en geo-

grufisk eller Tysk mil). 

Sverige. 

Svartirlubben, förändrad från stillastående till omgdende 
Fyr. Under en omloppslid af 3 minuter visas tre blinlwr·. 
Misstar: i afseende pä denna L<yr och Understens stillastående 
Fyr bör· härigenom lnmna undvilias. 

Östergarnsholm (GottlarHI). Den förra Stenlwls- fyren 
är, sedan den l sistl. Olitober, föriindrud till Lentille-rn af 
3:e ordnincen med stillastående siren. flöjd 105 fot. Slll
vidd I~ mil. Lyser rund t om hela horisonten. (Dl'fl ford 11 a 
Fyrens höjd, frän ljuset till vattnet, var 77 fot). 

Danmark Iiallegat. 

Hafs, vid inloppet till Limfjorden. Ytterst på Sliepps
bryr:gan är anbrap,t en lanternin med sideral-lampa, hvars 
böjd öfver vattnet iir 25 fot. Fyren är tänd sedan den 2~ 
September, och fortfar att regelbundet lysa hvarje natt. 

Franfrri fre. 

Boulogne. Pyr, stiftastående och röd, p!l iindan af N.O. 
hamnp iren. Höjd 47 fot. Synvidd ~ mil. Denna Fn är 
uppförd i sliillet för den förut å samma pir varande röd-a Fyr. 

Anm, De begge lodriitt öfver hvarandra stående rnarue 
å S.V. pirhufvndet bibehålla fortfarande sin ecrenskap· som 
tidoatle?is- fyra r. " 

Vid hal f nod (l O fots vatten å grundaste delen af farvatt
net) t~ndes den ö(re. 

Vid högt vatten lysa beg.qe. 
Vid half ebb (lO fots vatten) släcl;as ber:ge L<yrarnr. 

(r orts.) 

*) Ehuru åtskillige of hilr uppgifne Fyror v:rrit i föregliende åroårw 
af denna Tid skrift införd e, har Hedaktion en då Tid skriflen nur;era" 
till fdlje af _större antal Suhskribt•nter, hrifvrt allmr.nnare spr idd: 
ansett srg ~ora lemna _en fullständig fört eckning pil_ de nya och 
forandrad e J· yrar, som tillkommiL sedan den af l\on gl. Orl ogsmcrnna
Sall s l< ;rre t ulgifrra "Il t·,krifrringen öf l'e r Fyru, Båkar och Sjömlir-

. keo m. m. efter Couli t• r", samt dertill hörande Supplement ut-
kommit., af lnilket Suppl ement ofl'austileude förtt•cknrug ~ålect'es är 
att anse som omedelbiJr fortsättning. 



Officiela Statlganden. 
/(ongl. b!aj:ts i Ntlder fastställde föreskrifter, tjenarule 

till ledning för bestämmandet och tillämpningen af kompas
sens deviation _eller lolwl-missvisning ombord på Iionq!. Maj:ts 

seglande och Ang(arty,q, gi{ven StocAholm den 30 Okt. 1849. 

Eller dess e föreslirirter sliOia alla Flottans fartyg, som kunna 
liOmma att naviaera utom landets kuster, innan de från sta
tioneo utgå, så vid t sådant är möjligt, utröna kompassens 
deviation. (Desse reglementerade föreslirifter äro från tryc

Ilet utgifue ). 

Konul. Reglemente för Skeppsbyggeri-Intitutet i Carls
krona, utfärdadt den 30 November 1849. 1) Institutet sty
res af en Direlitian ; 2) 2:ne Lärare anställas, en i Matlle
mJiili, Geop,rali, J-listoria, Svensl;a och ett lefvaode språk, en 
i det pralitislia af Slieppsbyr,geriet; 7) Elevernes antal 25; 
8) Lediga Elevs-platser annonseras i Tidninp,arne; 9) Elev 
slwll an tagas emellan 14 och 20 års ålder; l O) Förste Lära
rens lön l ,000 ffl(b., den andres 666 fR&. 32 Jr. N ii r Elev 
användes till tjerist{~örinp, å Flottans varf, erhålles för Qvar
tersmans-tjenstaöring 38 Jr. IJ:IiO, för Timmermans 22 Jr. 
B:ko och Lärlings 14 Jr. 13:li0; Il) Elev bestär sig sj e l f böc
ker, sl;rir-materialier, verl1tyg o c !J rit-iustrumeuter; 12) fl varje 
Elev bör minst l 00 dagar om året sysselsättas med arbete 
på varfvet; 13) Examen sl;er sista Onsdagen i April hvarje 
år; 15, 16) Fordrinr,ar rör utexaminering till Sliepps-13ygg-

• mästare ell er Verlonästare; IS, 19) Ansvar för Eleverne; 
21) Ätieganden för Direl1tiooen. 

Befordringar vid [{ongl. Maj.·ts Flotta. 
Under den 21 December 1849 till Selrund-Löjtnanter vid 

Flol/an: utexaminerade Kadett-Korpor·alerne Knut Otto Mau
ritz Rahm, rriherre Claes Ali{!USt Fallienberg, Ansgar Ludvig 
Brohere samt Axel Ferdinand 11einhold Ludvig Lind af llageby, 

med tnr-berälwinr, från den 12 Oecemher s. ä. 
Under den 11 Januari f 850 till Sjömililim-l(ommissarie : 

[(ammarför·van,Jten , t. f. Sjömilitrre-Kommissarien Oscar \~7 il

helm Cimmerdahl. 
Under den fl Januari till Sekund-Löjtnant vid Flottan: 

utexaminerade Kadett-Korporalen Gerhard Justio Kliogspor, 
med tur-beriilwing ifrån den 21 December 1849. 

Under den 24 Januari till Sjulrhus-h1spe!rtor vid statio

nen: Kammarskrifvaren Budoff Robert Hehn. 
Under den 24 Januari till J(ammarslwi{vare vid dito : 

E. O. Kammarskrifvaren Johan Hugo Aspegreu. 




