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BEHOFVET AF EN GARNISONS-TRUPP FÖR l{RJGS·-HRTYG. 

(Ur La Marine.) 

Utan alt behöfva vä<lja till uational-eecnl;ärleken, kan man 
på rent militära grunder bevisa nämnde behof, åberopnrlt i 
nftstao alla sednare liders sl;rifter·, rörande Flottan. Vi vilja 
derföre ej heller lllj'Cliet orda om den p,roteslia turnyr och 
det häpna utseende, som vit.! låd Pr vii ra till infanteri-tjensten 
ombord uttagne Matroser; endast till en hörjan nämna, huru 
denna trupp sammansätl.t' S. 

Till nämnde tjenst utses 20 eller 30 man bland besiitt
ninp,eo, sedan först märseastnr, lianon-betjeninp, m. m. blif
vit uttagne. Ni1rmaste följtlen härar iu·, att det anses af hela 
besättningen såsom ett straff att tillhöra denna afdelning, 
h vari ofta insättas l;arlar, dem man fruktar hafva håv, att 
qmma, och hvill;a derföre ej rller lwnna delas i båtarne. 

Att af en sålunda sammansatt trupp aldrig kan väntas 
den disciplin, påpasslighet, noggranhel och vaksamhet, som i 
första hand måste finnas hus en Garnlsons-trupp, är natur
Het. Detta visar sie oek vid förefallande oordninr::ar ombord, 
der Befälet nu olla måsle med "gna händer gripa och arre
stera förbrytarne, emedan hela dess authoritet ej förslår· att 
förmå ifrågavarande trupp dervid tillhandagå med den eneq;i 
och sl1yndsamhet, som ved('rbör. 

Hvillien fara för nattliga öfverrumplingar löpa rj våra 
fartyg till anl1ars, und r r stiltje o. s. v., då deras bcvalwing 
ar anförtrodd åt poster af detta folk, ovandt vid tl en nog
granhet, som endast hos eu regulier Infanteri-trupp kan in
ympas'? Dt>ss11torn, hl' ad ny !ta göra de vl.\1 vid landslignin-
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gar, vid dessa Coups de JJ/ain, som ofta spela så vietip,a ro

ler i liries-historien '? Del iir mer än en p,ång yttradt, och 

kan a Id ria u og ofta upprPpas, att illatroser uteöra på land

bacllen förtraffliG "lianon-mat", yppHiirre all utföra en öf

verraslwine, en stormning af Iii l la lörskansninc-ar, men röua 

duelip,e alt motstå anfall af en reeulier lr'upp, som an~r iper 

med den ordninrr och det lurpr , en stftndirr öfninp, eifver. 

Hafva de då rj sådan trupp lill r·ygcvärn, iiro de vanligPil 

förlorade. 

l afseende på Linie-Tnfanteriets bPzacnande till sjötjenst 

mf1 citeras dl yttrande af en bland våra Sjö-Officerare•, som 

' 'a rit mycl<l'! anvflnd, och sednast vid en expedi tion m<'d 4 

st. ångfartyG, å hvillw man orv,anisl•rat en ~latros-Tnfanleri

trupp, h varmed landst iuningar och stora infunleri-rnanövrer 

dagligen gjortles : "Är det, lllPilar ni, tids nor,, då strids

limman sliir, a lt innytla n5gon del af vårt infanteri på Flot

tans fartn;, och ö;;onblicliligen inpassa eld på de befallnin

gnr, d d der s l, all bestrida '? Tror ni l'j man då skall Lit

tcrt åncrn, alt iclie hufva liln ut förut orc-aniserat och inöf1at 

de förandringar, som en sådan ny sarnmansiill ning af farty

cens besiillningar medföra'? - Kommen nu Pj med det all

tid och eviut oilj elp!iga påståendet, att den Officer, som af 

sjömannen l11111nat göra en god Artillerist, Iran ocli af honom 

bilda en god Soldal, IJVarfiire särsldld lnfanl r ri-tnrpp !;an 

undl'aras. .la! sv~ rar jag, ~latrosr>n må !.unna hlifva <·n h1 a 

Soldat, men, m ii r l; väl : endast ombord. Ställ honom blott 

der han ej har va lten under frölen, låt honom l1öra p,evärs

lwallarne från IJ5de styrbord och babord, låt honom se 

dessa Infanteriets säl\ra manöiTH, drm han \'et med sie 

sjelf, att han ej lwn eftergöra - så siniii han snurt finna sig 

utom sitt rätta element, och hänföras af den vagabondiska 

inslinht, den oregelbundna rörlighet, som utgöra borgen för 

lycldiga Coups de Jlfain, mrn ocl< för mördande ålertdg. Det 

är för att !;unna våga de förre, utan att nödgas befara de 

sistnhmncle 1 som man onnd[;ilns li rr<'n lwhöfvrr såsom resrrv 
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en trupp, ö fl' ad i lnndtal;til,ens alla r1irel ser, l<:innande sig 

sitt ratta element, lydande af instinl.t och stridande snarare 

mrd liöld än med li llishet." 

Under str iden, st;<>pp mot sli<'pp, på n:ira h511, der mu

sl;iiteriet stundom har ett sfl rictiet infl) tuntie på ulp,ånr,en, 

under iintl'ingnrnes virnaiT o. d., l1llr11 n ytligt I'Ore d d ej 

alt hafl' a en disciplinerad trupp, som med l U[! Il väljande sin 

position sände sina mördande l; nior c;ll<-r, allt efter omsliin

dieheterne, p,jorde ett slutet. anfall med bajonetten. Dd 

torde lwnua invftndas, att förhuttrin gnrne inom Arlilleliet, 

och dPraf följand e förödf'IS<:'I', S~ola GÖra än trinear mindre 

van li ga; men hii raf fiiljer dod rj, all man bör förbise nå

gon enda möjlighl't till framp,iln e och sq.;er. I-lar mnn för

gätit, huru Ent:P isl<a Fregatten Embuscade iinlrades och logs 

af Fransl;a llonf'lt en la Bajonrwise, denna lysande strid, 

hvari ett ko111pani af Frausl;a Infanteri et liir er spelat föriiilm

sta roiPli '? 

Det torde vara onödigt att erinra om de !j enster, En

gelska Marin-truppen under hissti d gjort df't landets tlotta, 

så val på hafvet som på land, der denna trogna trupp i re

dan ett seliel frejdat sitt namn. En Engelsli Post-Hapien 

slu·ef år l 822 till en n ta f Lorderne c. f Amiralitetet ett brer, 

hvaraf följande utdrag visar, huru stor vigt Engelske sjömän

nen fästa vid d <• nna trupp: "Milord! Marin-truppen, den 

ni så föga vår'derar, är dock lil\a nyttig som hvarje annan i 

Konungens tjenst. Dess mansl1ap hor städse varit villict och 

anvilodbart. Stiill det ombord ell er i land , silsom SjömtH\ 

eller såsom Solda!Pr, till landstignine, till änlrinp,, till hrvak

ninp, m. m. , ni finn~·r dem alltid Mara. Hvarföre skall då 

nu bPval;ningen af våra sjö-etublissementer ej vidare anför

tros åt desse gamle medliåmpar för vår ära'? ..... " 

(Den Fransl;e författaren anmärker· ytterligare, alt En

EPiska Amira litt::ll?l nyli[!l'll anbefallt en bl'lydlig tillökning ar 
Marin-truppen på Flottan. Så sl;all t. t•x. en Frrcatt om 
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50 J1nnoner hafva J 00 man (förut 70), ett Skepp om 80 

kanoner ända till 160 man. Han säger, att Engelsl<e Sjö
Officerare hafva betyr,at deras stora tillfredsstallelse öfver 

denna förändring , som, fastän den föranleder en minslming 

af de ep,entlir,e sjömänneo ombord, docl1 ger mer illl full 

ersättning genom del unga och raska manskap, som erhålles.) 

Amerikanarne, hvilkas Flotta är uti här ifrågavarande af

sPende organiserad i lilihet med den Enp,elsl1a, hafva deraf 

rönt enahanda fördelallliza resullater, och deras l\lnrin-trnpp 

har grundlagt sin lirigs-ära under l1riget 1812 1 då, uti en

sldlda strider, 3:ne Engelsl.a Fregatter eröfrades. 

Franska Mar in en hör således sträfva att erhålla en trupp 

af gevärs-folk, som det tilltagande antalet af 1\rigs-ångfartyg 

gör än mer bchöOig , för att utgöra pålitlip,a bevaknings

poster, goda instruli!örer i handvapnen samt sällra biträden 

för· ordningens upprätthållande ombord. Uvad antalet he

trälfar, synes en n1an för ln·arje !w non kunna motsvara be

hofvet. 

Såsom tillligg härtill må anföras följande lilla strof Ul' 

ett af Amiral Casy utgifvet arbete, kallad!: Organisation du 

personel d'un Vaisseatt : 

"Det är en, uti hela den maritima vel'lden, erl1änd san

ning, och till;impad inom alla Flottor utom E'll enda, att 

sjömannen utan undantag liiinner· en best5md motvilja för 

allu de militära p,öromål, hvillw prfordra, såsom nödvändiet 

vill. or för framgång, antingen orörtieh<:'l eller afmätta rörel

ser. Denna oöfvervinnerliga motvilja , som är t•n följd af 

sjömanuens begrepp, hans vanor, hans sätt ;lit handlera sina · 

rö rl iga och alltid lediea lemmar - bör den beseeras? eller 

bör, på sätt andra Mariner, viira rivaler, antagit, den lem

nas orubbad och vårt sjömilitära system lftmpas derefter ?" 

"Jag kan ej annat än föriiiara mig till förmån för d.et 

sis tnämnda ' och måste tillägga, alt jag anser högst förderOiga 

all a de för sök, som i mo tsatt rietninr: hlilvit c.iorda." 

OM SJö-KADETTERNES NAU'l'ISKA UTBILDNING PÅ KADETT

}'ARTYGET. 

(Efter Nyt Archiv for Sövmsenet.) 

J ett häfte (sid. 293) af föreF,ående årgång af Tid

skrift i Sjöväsendet hal' Red. meddelat : Förslag till b€.

stämmelser för inträde och antaening till Kadett i Kongl . 

flanslia Sjö-Kadett-korpsen, hemtadt u1· ett nBetänl1ande an

F,ående villwren för befordran till Sjö-Officel', afgifvet till 

Marin-Ministeriet från den för sådant ändamål nedsatta Kom

mitl!\en'\ hvilliet "Betiinlwnde" Marin-Ministeriet låtit offent

liggöra i "Arc'IJiv for Söv:JJseoet", för att derigenom fram

Ilalla dislillssion, innan slutligt afgörande ifrågakommer rö

rande denna för Marinen så vigtiga sali. Också hafva i före

nämnde "Archiv" redan flere uppsatser varit synliga, ur I1Vill1a 

Red . trott sig böra i utdrag meddela följande anmärlmingar 

i afseende på Sjö-Hadetlernes nautislw utbildning pä Hadett

{artygel. 

[{ommissioncn yttrar: 

"De vigtir,aste fordringar, som Sjö-Officern bör mot
svara, itro, att han i l;rig lian leda eller deltaga i sjöförsvaret 

med morl, rfidighet och sideldighet, oc!J att han, i fred som 

ilrig , twu föra SlatPns sl;epp öfverallt, der ändamålet erfol·

drar, samt med åra uppträda som dess representant bland 

utländniugar. Vidare bör han , genom insigt i liVad som 

tillhör sjöförsvars-väsendet, kunna bidraga till dettas utveck

ling och förbättring i alla grenar, så viii med afseende på 
materielen som personalen. 

''För att uppfylla dessa fordringar, måste Sjö-Officern 

besilla vissa medfödda själs-eeensliaper , såsom mod , be-



stiimdl•el, rfHligl1d, hafva litiriPii för sill )Tlie, så att han 

med lullhet ulhärdJr de faror och mödor, detsamrna med

för·, iir;a en själs-biido i ng, hvarieenom han bo försiwfra sie 

det rälla väldet öfver sina underharvande samt beGaena det 

med mälta . 

"I-lao må framrörallt vara noga hemrnastadd i sitt facks 

olilia cr·enar. 

" llan bör vara sjöman, så att l1an förstår att manövrera 

det honom anförtrodda sl;cpp, och att med säkerhet föra 

det öfverallt, hvarest tjensten fordrar. 

"Han bör vara sjöliTigare, s.1 att han förslår att oqpni

sera ett liriassl;epp, och att handharva disciplinen bland man

skapl'!, vara förtrolig mrd vapnens bruli, samt känna rep,lorna 

för oprrationel' med Oere förcna(le skepp. 

"rJnn bör äea sådana liunskaper och en sådan uppfo

stran, att han lwn upptriida p~ rätt sätt till fäfleroeslandets 

gacn och ära, i de ofta nor; vansl;lir::a förhållanden, lr\'ari 

han l.an liOmma att bt'llnna sir: i fremmande land, och så 

att lian genom egen talit må finna rattesnörel för sina hand

linz~r·, samt, niir nii{JOn befattnint: vid Ör lor::s-varfvet ellrr 

inom andra s:1rsliild.1 p,renar blir honom anförtrorid, med 

praliti sl1 lwnsl;ap i d~taljerna, förena en fri öfverblick och 

ins ip, t i lrdande r,rundsatsrr. 

"De medfödda sj iil s-anlaaen och öfriea pr.rsonliea er;en

sl><qlPrna iiro jernte allt detta af den framsineode viet för 

Sjö-OfOcern, att livarje med el för bihrinr:ande af throretisk 

lwnslwp och pralilisli utbildning måste förfela sin verlian, så

vida mau iclie lä er,er synnerlig vir,t på att välja sådana indi

vider, som uppfylla fle förstnämnda vilkoren. 11 

Vi finna härar, att Kommissionen framhåller som absolut 

nödvändiet för Sjö-Officern: 

J :o Alt han år i besittning af ''issa medfödda själs-egen

siwper, såsom mod, fa sthet och rf1di3lret, samt tillgifvenhet 

för yrket. 
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2:o Att hall <il' noca hemmastadd i sitt faclis olika r;renar. 

a:o Att han är sjöman' så alt han 

det honom anförtrodda sl>epp, och att 

öfverallt, der tjPust en fordrar &cc. 

4:0 Att han iir· sjöl<rigare &cc. 

för står att manövrera 

med sälicrhet föra det 

När en yng li nG vid 19--20 års ålder lemnar Sjö-Kaclett

AI;ademien för att intrf1da i Sjöstat en som Löjtnant, l1an han 

icl>e _ dd tir tydlit:l - vara en liDmpl ett sjöman; men 

han lmnde och, enliet vårt förm enande, borde vara mera än 

hvad Kommissionen synes antnga - nemligen sommar- eller 

p,odtvoiders-sjöman. Sjöfart under de fyra ljusa sommar

månaderne, l\'laj , Juni, Juli och Augusti , i fyra års tid -

s~som l{ommissionen an se tt liimpli~l att stadea - lian vis

serlillen lära en ynt;ling att l;;-l!lna ett sl1epp och dess delar, 

alt lwnna manöl'!'cra rätt bra i godt vflder, och att klander

fritt bestrida tjensten till sjös och till anl;ars, så att han 

kan liallas sjöman i r:odt Yåd rr; ffi('ll - den utbildar ho

nom ingalunda till sjöman i den menine, hvanned sjömän 

uppfatta denna benämning, ithy att den icke gör honom be

kant med ontltväders-manövrer , liliasom den i r. k e hell er bi

brinzar hon om det allsidiga sjömanslia p, som en Sjö-Officer, 

äfven urHIPr sina första år, en lit: l vår åsigt, bör iiga. Vis

ser ligen rfd;nar nuvarand e Marinens Olfict·rs-pe rsona l m5nr;a 

sldddir;e sjömän, e hum de alla blirvit und ervisade på delta 

sätt ombord på l\atldt-fartygct; men - om hvar och en 

af desse herrar Yille tula fullt uppril.tiet, siwlie de säkert 

tillstå, alt der·as er~entlir;a sjömansliap inhemtats efterat' af 

mången filngt eft er slutad bana som 1\adett 1 
samt att för

värfvanclet deraf ofta varit föl' dem temmelieen påliOstaode 

under mor;nare år, sedall de under u Iledoms-åren endast 

sett sjömans-lirvet från - solsidan. 

Kadetterne erhålla vid Akademien undervisning i sjö

mallskap , så att de theoretislit lära l<änna ett skepp, dess 

olika delar och inventarium , taklingen oclr dess egenskaper, 
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l metl e tt ord, allt hvaJ SOIJ) hö1· till ett rustadt ser, en , 

· sl~t•pp, och allt detta förevisas dem i modeller, för att bi

bl'inp,a dem tydligt beerepp om de föremål, de skola l:ira 

kanna. De iuh emta lheoi'ien för ett sliepps rörelser, för 

seglens verl<an, dessas tillsättning, bergande och beslåPIHie, 

vidare för alla slaes godtväders- och ondtväders-manövrer, 

för ett. sl;epps upp- och aftaclding &.c. &.c. Om denna theo

t'etisl<a undt'rvisninp, g il r hand i hand med prali!il;en, är den 

visserligeu gansl<a ändamålsenlig, och det bör antaens, att 

en yngling, med anlag rör sjölifvet, på detta sätt sliyndsam

mast hör förvärfva verldig sjömanslwp. Understödes deremot 

denna th eore tiska kunslwp icke, eller endast till blott någon 

del , af praktisk öfning, går det med samma kunskap liksom 

med en sliatt., af hvill<en iizaren vissPr·li!;en är i besittning, 

men som han iclie först5r att tillfyllest breaen:1, och derföre 
iclie heller har nytta af. 

l-los oss utrustas Kadett-fartyget l1varje år för 3 måna

ders öfninr,s-cxpedition mPd [(adt>t!PI'Ile. På en sådan ex

pedition företa ges väl, både för- och eftermiddag, då väder 

och sjö icll e liigv,a hinder i vägen , alla slaes manövrer med 

fariY{~P!, hl'ill1et f{adelterne turvis lwmm endera, och detta 

sålt alt exercl'fa meddelar ynglingnrue ypperlig rutin i de 

man ii i'I'CI', hvillw företa gas som öfnina; - men alldenstund 

man ic.lie lwn b,o fatla sig med öfnin!]s-manövrer med ett 

sl;epp i storm eller hög sjö (ondt väder), kunna KadettenJe 

iclie heller pf1 det hittills rer,lemPnterade sättet öfvas i de 

manövrer, som man, under dylilia omständip,heter, iclie före

t<~ e f> r med sl<eppet, med mindre än dess siilierhet så fordrar, 

hv<Jraf följ er, att r<adetterne i de manövrer, livarvid det just 

lwmmer i fråga att vara sjöman, icke erhålla ntlgon t·utin . 

Det linnes väl de, som påstå , att Kadetterne under godt 

väder liunnn lillrii cldigt öfvas i ondtväd ers-manövrer; men 

det lmnde eå de ynglinea•·, som sålunda blifvit inöfvade' på 

samma sätt som gossen, b vilken lärt dansa utan musik, och 

som omöjligen kunde komma ut med sina steg eller hålla 
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-11 dans hör musil<, och till takt, då musiken spelade upp. ll 

ondtväders-mnuövre1· ondt v:idrr! 

. 11 .. 1 "fninP för [(adetterne, D ~ u Kommissionen till pra l Is< o " 
a n ' · Il " l t " f ~ t under hvilka vädret l a man •e valt de /t manader a are , " 

. .. . _1 1 mbj' llit'l och då inga andra stormar an som-eJ ar san e es o , ' 
. [ör l·omma och då Kadetterne äfven under mar-stormal e 1 ' .. 

f .• 1· obetvdlicra stormar icke kunna manöHl'ra ro1· dessa a oc ' . " . . 
· " · fl· Jl'1ot att de uneler denna III! praktiska öfrnng , sa Inses . t " , ' " . . . 

.. · · IJ·a "rstid icke kunna erhalla tillraeldiG bekant-oleungar va 1 a ' 
skap med hårdt väder och rutin för att deltaga (o~~l alt 

kommendera kan ej vara fråga) i ondtväders-mnnovrrr. 

Lä.,p,es härtill, att nämnde årstid har ljusa nfltter och varm 

te~perat.ur, som gör, att ynzlinp,arne icke heller under läro

tiden litmoa blifva hemmastadde i manÖI'rer, öfvas i påpass

lighet och uppmärl•samhet, lwrtlizen blifva förtrolige mt>d 

allt det rnyclma, snm lwmmer i fråga under mörl<a nätter 

ombord, i trånga farvatten och till sjös, samt - alt de 

under denna årstid ej blifva vande att verldigt slita ondt -

då torde man mcdgi[va, att KadC'IIen på Kadett-fartyget Pil

das! öfvas i och vänjes vid det, som den praktiske sjörnan

llf'n anser som det minst vi~:tir,a af sjömanskap och sjö

fart ...•• 

Visserlieen kan den Kadett , som vid 20 års ålder 

lemnar Al•ademien, och blir Löjtnaut, i die vara en er

{aren sjöman; men han kan och bör, som Kadett, hafva 

ej ort rörsta step,et för att blifva det, nemlip,en eeuom att 

sjelf hafva er(al'it, att det erfordras mera erfarenhet än den, 

han fått på Kadett-fartyget, för att blifva hvad Kommissionen 

kallar ''sjöman», så att han förstår alt manövrera det honom 

anförtrodda skepp, och att med säl•erhet {öru det ö{verallt, 
der tjensten fordrar." ... . . 

Som motsats till vårt sätt att utbilda örlogstniill , tillåta 

vi oss alt framhålla the apprenticeship inom Engelska kol

farteu • • • • . Dcu eGentliGa koffardi-farten är plant-skolan 
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fUr pralilislie sjöm;in. Derföre ill' den En[:elska kolfarten den 
basta sjömans-slwla, som gifves, emedan dertill am·ända far
tyg segla båtlc sommar och vinter, med rinr:a besattning och 
j trånga rarvattl·n. Dervid måste manslwpd vara i verk
samhet dag och natt, emedan fartygel måste fram, i hvad 
väder och vind som helst, på det att resorna må blih•a så 
snabba som möjliet. En ynuling, som vill idka denna fart, 
måste genome1i 7 l.'iro-iir, och med mindre kan han icke 
blifva Kapten eller Styrman. - Sedan han slutat hiroliden 
är han naturlictvis llinl! och rasli i liiere och måkinda äfven 
i allmänt sjömansliap, men dessutom är han oftast alldelPs 
obildad och kanslie så rå, att han iclie en gång har förmåga 
att mottaca högre sjömans-bi!Jning. - Emellertid är det 
dess e miiu, som i synnerhet hidraeit till Enelands öfverliiB
senhet till sjös; det [lr med dem, som Nelson, Duncan och 
andra hjeltar besegrat alla sjöm<~kter, och det flr J (' m, som 
John Bull, i sin hiinl'örelse för det våta elementet, Lcsjunt;er 

"Rule Britannia". 
Men !Catlegats-seclineen med sin höst- och vinter-fart 

är för oss, h vad kolf<~rlen är för England. Från den utcick 
Tordcnsliiold och många andra af våra sjöhjeltar, och från 
den erhålla vi de rasl<aste och kraftfullaste !\Ja troser, med 
hvillia lwrps ernes vid vinterf<~rt ovana manskap iclie kan mäta 
sig i sjömans-erfarenhrt, uthållighet och fysisli lil·aft. 

så hafva vi en gång tillförne J'Urat, då fråea var om 
att rekrytera ~lal'inens OITicerare från lwrpsens Ondf'r-Offi
cers-lilasser, då höerösl:td nautisk olwnniehet förde ordet 
och br rnötlade si g att bibringa folli den tron, att välrutine
rade Sl<eppare (Bandsmwnd) och [(onstaplar (Canonerer) vore 
häst passa nde alt vara Officerare på våra örlogs-fartye, och 
vi upprepa vfu·a ord nu, då det är i fr5aa all göra dem, 
hvillia sliola blifva omcerare på örlogs-fartye , så skicklise 
dertill som möjliut. 

Under det sålunda Kommissionen åtnöjes med' 4 som
rars sjöfart, för att praktiskt bilda Sjö-Officerare, fordrar 
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Il en man sliall harva verldens första sjöfarande nation, a · 
scBiat fortfurande i 7 fu·, ulan afseende på års!iden' ,för att 
Iiiiiiila f~ förtroende alt blifva Befälhufvare pa etl Eugelst.t 
hand els-fartyg, hvaraf \'iii synas, som vore antingen Kom-

. · forcJ 1·•111 gar för rinaa eller EneelsmCulllens för stora. tniSSJOUeOS u 

om i England funnes en skola för blifvande Styrmän 
och Sliepps-Liefidhafvare, h vari desse från 14: e-15:e året 
kunde erhåi!J undervisning i alla sjömans-arbetPn, slJ'l'ning, 
seelens behandlande' slicpps-manövrer &c.' ar det intl'l 
tvifvel, att yn3lingarne på mycl<et liorlare tid än 7 år siwlie 
kunna bildas till Styrmän för hand els-fartyg, Pmr.dan förut
gångPil theori underlättar förvårfvandet af praldisk fiirdiehet. 

Men om vi antaga, alt en sådan slw1.a vore inriitlad, 
och att lärjuncarne dPr undervisades theoreliskt i sjöman
sliap, och derjemle sändes till sjös med öfuings-farlj'g, månne 
det då kunde bli lillrflcliliut att de sandes till sjös blolt om 
sommaren, och slilllle väl ~ års 4 sommar-månaders ~jöfart, 
i förening med den förutgångna theoretislia uudervisnineen, 
kunna göra dem lika sjövande och lämplige att hlifva Styr
män som 7 års fart enli!lt p,amla seden? Hvad svar hade 
man att vänta af Engelske sjömi1n, om ett dylilit spörjsmål 
ejordes dem? 

En af Kommissionens ledamöter har likv iii föreslaeit, alt 
[(adctt-expeditionerna slilllle börja den 1 Juli och sinta den 
31 Olitober, på det att Kadetterne måtte få beerepp om 
höslfarteo. Men Kommission en har ej delat dl"nna menin{:, 
och h varföre? Derföre, att !{adetteroe, till följe af ofta 
förekommande svart väder under denna årslid , lwmme att 
sakna sysselsättning. Kommissionen säger nemligen: -- npå 
grund af den overksamhet, hvari [{adetterne sbulle råka, 
Qvarter-Cheferne mallänria undantaene, då nätterna äro långa 
och vädret oroligt, h varigenom följden blef, att l{aJetterne 
h varken lwnde manövrera, undervisas, eller på a'nnat läm p
li~: t och ll·l'llit;.l sä tt sysselsällas, kunde man befara, alt 
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denna sysslolöshet droae med sig olåt:enheter 1 som icke 
kunde uppvf1gas af den större erfarenhet 1 en höstrart skulle 
bibringa. Kadett-fartyget kom visserlieen sålunda, ifall ex
peditionen utsträcktes till nämnde årstid, att lernoa mera 
öl'ning åt Officerare och manskap 1 men att deremot till stor 
del förlora sin egensl;ap af skol-fartyg. 11 

Det förefaller, som ställde Kommissionen så mycliet den 
theoretislw undervisnineen ombord i förgrunden , att den 
glömmer, att 1\adetterne egentlieen äro ombord för att prak
tiskt öfvas i allt, som är nyttigt {ör en sjöman. 

Alt lösa denna uppr,ifl är icke brydsamt, blott man vill 
taga saken ril•tiet praktiskt, ty nog flnnes det sådant som 
kan sysselsåtta ynglinsarne, såvida man lemnar behörig upp
märlisamhet åt mycliet, som anses opassande och öfverllödigt 
för tillkommande OfflcPrare alt låra. 

Låt t. ex. 1\adettE> rne stå ordeulli3 törn till rors, icke 
såsom varslwende, kikande på kompassen, så att de utledsna 
och genera earnia raslia rorgä ngare, utan som rorgängare 
sjelfve med drillen i hantl, och kunna de icke alla styra, så 
må de mindre l;unnige stå i akterhand så f:inse, tilldess 
rodret kan anförtros dem. Låt ett par af unr,herrarne hålla 
ulldl1 sf1rdeles om natten : sådant är förlriirtlig öfning för 
ögat. Derigenom lf1ra de alt nppläclia och skönja föremål 
på sjön, att bedöma allt vigti~t i afseende på dessa föremål, 
t. ex. huru en seglare ligger, rumslwts eller bidevind, samma 
eller molsatt kurs, huru långt aOägsen &.c. Allt bidragande 
till utbildande af omdömes-förmågan medelst syn-organen. 
Flere af dem kunde några gånger i vakten, särdeles under 
storm , gå till väders alt efterse skamfilning: detta öfvar 
ocliså, och meddelar derjemte ynglineens kroppsdelar helso
sam motion. Kadetterne böra så mycket som möjlist hållas 
på däck under stormist väder, och ingen slags manöver må 
företaeas , h varken da e eller natt, utan att de i ögonblieket 
kallas upp, ja, vore det än tio gånger under natten ; i regn, 
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o 1 d t med fart ty de böra snö, i blåst, upp maste de oc • e 1
" ~ 

dessutom vänjas att kunna ligga i kläderoa ' sa a~t p.Jtag-
slo .. flo•· ocl• hatt är hela den tOllett, de nineen af kavaj 1 

l. l . l öra vnolinearne tillgodonjuta halva alt göra. Natur lE I'JS J ' " 
. 

1
• .. 11 men den måste li11npa sig efter tid och nöd \'Ull( 1g som 1 .. . 1 har det eätt strängt till om natten , ma de ted1p,het, oc 1 

• • • .. . · n daoen då så lämpar s1g. V1 anmarka har, få ersatllll.ll(: 01 u ' 
att [{adrttcrne, efter vår åsigt, iclie böra kommeneirra ondl-
vädPrs-manövrer, utan nit Valithafvande Officern eller Se
lwnden alltid bör p,iira det, dels emedan slieppets och må
hända manskapets sälierhet erfordrar, att manövrer i sv~rt 
väder icke förfuskas af yngli ngar, hl'ilka ännu äro lärjungar, 
och dels på det att Kadetterne alltid mätte se dessa ma
növrel" utföras så som de böra utföras. När en sådan ma
növer är slutad, bör Officern, som utfört den, fästa l{adet
ternes uppmärl;samhet på det anmf•rliflingsviirda dervid och 
förldara, hvarföre han gjort så oeh icl;e annorlunda. 

på detta sätt lillnna [{addterne rätt väl sysselstiltas om 
hösten och vintern under stormväder, och sk n ile dessutom 
någon ledig tid blifva dem öfrig, bör l{ommissionrn betänka, 
att. den saken, alt llllnna undl'r svf1rt väder vara Sj'Sslolös 
ombord i ett fartyg utan alt försotfas 1 ocl;så bör anses till
höJ"a hvad [{adetterne genom höstfa•·ten skola vänjas vid. 
Om hårigenom KadeU-faJ"tyset , såsom Kommissionen sager, 
skulle förlora sin prneel af slwl-fartyr,, torde liliväl detta 
sätt alt öfl'a , vänja och undervisa Kadelterne, gifva det 
en helt annan prägel af uppfostrinss-fartn: för sjömän, än 
hi !tills. 

Till följE: af hvad on blifvit anfördt, hafva vi två olä
genhPter att välja emellan 1 den ena ns~· sslolöshet" under 
höst- och vinter-farten", och den andra '1att [{ade!tPrne 
framdeles, såsom hittills, endast öfvas i sommar-fart.11 Det 
år klart 1 h vilken af dt•ssa två olftgenlteter vi anse såsom 
den minsta! 
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SL'dan ,.i nu yttrat oss emot 1\ommissionens försine rö

rande 1\ad ett-ful'lyp,Pts öfnings-rxpcditioner, åli r:uer Jet oss 

att fram ställa viir 5si~:t, huruledt•s dl'ssa cxprJi tion l'r borcle 

vara besl•nfl'ad.-, för alt, i viir tanlie, liunna motsvara ända

måltd. Så or,erna vi än brf;llta oss drrrned, vilja vi dock 

uppfylla denna pliet; men dessförinnan torde ett förord \'ara 
nödiet. 

Om det lyckliga resultatet af vårt sista krig till lands 

ensamt lian till!d•rifvas Dansl<a folliels inn erlilJa sammanhållie

hd samt viir l,rigsh;irs !app•·rhet och sit llsynta ihärdiehPI, 

då den som ett varn, ett lefvande "Oannevirlle", afhöll Ty

slwrne från att åter ödelii[!r;a d•·u Dansl<a balfön, så bör ;if

ven det lllf'd el l som gjorde denna arme till ett helt' en 

samlad, en förenad stark mald, dl'! band, som under kril)f't 

sammanlänlwde och som i hir: alltid måste maleriPlt utgöra 

l~ililiell In<'llan Danmarlis uenom hafvet i\tsldlda foll; och stats

delar - "Sjiimai,Ll'n" - vara i det lillsl åud, alt den han 

n ppfllla sit t iinda mi\1. Dansl<a Nationen mi\ s te således vilja 

att dess ~Jarin, ehuru liten, likväl bör bestå af goda, kraft

fulla, villbemannade och vällwmmenderade krigsfart m, och 

bör följalilli~en önska, att det främsta och vigliensie medlet 

att få dessa f<~rl)'l! va ll•ommend t·rade, ueml. l(aJett-fartyget, 

veri,Jip,en måtte bli livad det hör vara: ett farin: för ut

bildande och öfvande af blifvande Bdalhafvare inom ,·år ör
logs-Flotta. 

Vill dPrfiire Nationen att detta öfnings-farlyl) sliall vara 

IJVad drt bör vara , måste dPn oeliså \'ilja anslå penninp,ar 

för fartreds utrustande och hålland e i sjön under tillräcliligt 

läng öfningstid. l-Ivad som mf1ste var~, det mdste vara, sä

eer alltid en dup,lig husmode•·, se(lan !Jon vidt och brPdt 

ordat om nödvftotligheten att spara, och vi ,·ilja hoppas samt 

innerlil)l önslw , att Riksdagen, h t:> la landets dugliga llltsmo

d('r, nästa gång <lP n sammantrader, måtte med samma ord 

af.,luta sina l'konomiska tal. 
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Efter det ta vårt förord kom ma l'i nu till saken, som 

korthet ål' följande: 

"[(adt·lt-farlyget ute5r i medio ar Juni rn~nad Ol<'d alla 

[{adrtlerue ombord till vanlir: expedi tion , ot.:h slutar den

samma så, att fartyr:et medio af Scpte111ber iit~r l.nn ut

löpa till höst-expedition. 

2 hufruJ- Idasser : Ondtl'<iders-

och flOdtvftd ers-ldasserna; till l :a Idassen r~iJ,nas alla frun 

1 :a flOdtviidcrs-ldassen inclusive och upp5t , Iii i 2:a !.lassen 

alla de öfri[Je. 

"Nar första expeditionrn är sJulad, afgå alla f(a(h•l!erne 

af 2:a Idassen från Kadetr-fartyp,el, och i deras sLille liOm

menderas till böst-expedition så miinea Seliund-Löjtnanter 

af SjöstaLPil, som lämpligro liunna mottaens 0111hord, h rar

efter fartyg PI med dc-m oeh [(adetterne al' l :a !,lassen fiire

taeer en 2 månaders liryssning i Nord- eller Östl·rsjön, allt

som ~lurin-~linistt•rn finner liimpliut. 

npå det att Kadelterne, redan under flirsla resan med 

Kadetl-fartyert, må få rätt nytta af CXJH·tlitionrn, böra de 

vid anlal)nings-examen harva inherntat så myel\et af naviea

tionen, nit de ombord liunna lat1a vanlica observationf'l' och 

eöra bestid l ungefär i lddJd med hvad (Jrivnte sjöman iflra 

sig till Styrmans-examen; sednmera böra de naturlietvis 

lära navisalianen på grundligt sätt. 

Vi antaca, att 5 sådana expedit ioner under 5 på hvar

andr~ följande år, bör vara passande öfning för en J'nt:line 

med någorlunda anlae eller tal\'nl för sjön; och mrd talent 

för sjömans-yrl1l't förstå vi: förmåeau alt lwnna mrdPist 

yttre sinnena (synnerligen ögat) hastip,t och rikligt uppfatta 

hvad som på sjön förreå•· inom eränsen för dl' sliftrpta n
tre sinnenas verliniUI)S-Iirds, i förening med den sjals-q;en

sliapen alt lwnna, alltefte1' den bildnioes- och crfarenhr!s

ståndpunlil, individen uppnått, hastist och rilili~t bedöma 

allt hvad yltre sinnr>oa nppfartat, och dcrpn , Pft('r för lwndP.n 



varande omsliindiehctcr, lwnna besluta och praktisld ut föra 
<l et, som ;ir rätt och erforderlip,t under de omständigheter, 
hvari man befinner sig . 

-!t--

Emot förestående arliiH~I har Kadett-Chefen 1\apten Snen
son erinrat: att en l(adelt, som vid 20 års åldPr inträdrr 
som Offi cer i Marinen, icke hör endast anses som sommar
eller p,odtvåders-sjömau. - L>eu, s:iger han, som tillbringat 
2-3 månader i Nordsjön , äfven under sommarliden, ha1; 
sällerlip,Pll erf~rit, att man irl;e der alllid deltager i lustseg
ling, hvill;et flere skt>pps-jurnaler ärvensom [{adett-farlygets 
torde utvisa. lian tror, alt lika litet som en tjugoårig Löjt
nant l;an vara en erfarPil sjöman, lilw litet kan han Lli det 
p,r.nom th'n föreslagna höst-expeditionen från medio ar SPp
tember till medio af November, hvarernot KadE'ltr.n siwile 
komma att i hög grad salilla dessa 2 månad er, l af den 
tid , han ägPr om årPt för sin tlworrtiska utbildning. Dt·n 
egentliga sjömans-erfarenheten kommer först med ansvaret. 
Låt den befonlrade Löjtnanten så snart som möjligt komma 
till sjös och få (j' arter, låt honom ju förr ju hellre få ett 
befäl, så ringa som hE'lst, och erfarenheten sl;all då komma 
efterhand, ty han har då nåeot att ansvara för, och äger 
ineen i nårliPlen att rådfråp,a . - f{adelterne stå icke som 
varsko end e vid drill <' n, än mindre gen era de gamla, rasl1a 
rorgängare. Nfu· [(ad etterne stå till rors, hvilllet intriiffar en 

' stor del af valilen , sa si; ö ta de sj elfve drillen och styra i 
allmånh et rätt bra. - De sitta eller stå på ull;ik både natt 
och dag, när nåeonting fön•kommer aU se efter, och man 
lian för sä lira, att en stor del af dem håde ser och bedömer 
hra nog. - fl ere gånger under val;tPn, i hård t väder, &å 
många af dem till väders för att taea in 3:e cli P!' 4:e refvet 
i kryss-s ee Jet, ,, ]l er bPslå dd, då det icke långre kan fö
ras , och äro för öfrigt ombord i så jemn rör else, att helsan 
t illräcldip,t befordra s. f{adell erne a ro alltid på däck , då u Ile 
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ma n blåsas upp, och me1· än en eitng hafva de fått göra 
du bbel nattva l; t. Om dagen deltaga de med vakt-mansiwpet 
i verkställ and e af !Jvarje manöver. Qvar ter-Cheferoe linm
mend era a llt id ond tväd crs - manöHcr , och hafva hunnit så 
vid t , att dc icke förfuslia dem. Det fall er af sig sjelf, att 
en Of'lice r allli d i\ r färd ig att ögonbliel-l igen öfvcr tae-a liom
mand ot , d5 si\ möjlie en erfordras. Eller hl'a rje ullörd ma
nö ve r , c öres [(a det ten af Chefen ell r r Vah ll1afvande Office rn 
uppm ~ rl•sa m på de fel , han måilftuda begått, ell er pil ett 
baltre och vacl;rare sät t att utföra manövern. - Da gliga 
för eliisn in r;a r i sjörnansl;np, observa tioner och dessas beridi
nin ea r, så ofta r f1 dret mcdr,ifver, bes tick (l{adetterne förr~tta 

uteslutand e Styrmans-tjenst), spli tsn ing och jurnalföring sys
selsä tt a des>utom f{ad ett ern e, och med undantag af de n dag
li ga r engörine-en, an ses iclie n5got arbete ombord opassan de 
e ll er öfve rflödigt rör dem att lära. 

Art ilie l-f'ödattaren --h·- hur söld för sva 1·a sina p1ist5en
den i ett sednare gensvar, alltför vidlyftist att bär reprodu
ce ras, helst detsalllma ingå r på dr.n personliga polemil<e ns 
område. Lla u anser, at t om något bör få stå efter af Ka
de tt ellS utbildn inG, det ta hellr e mil vara den theorel islia ~n 

den nau lisl;- pralil islia delen, ty lhcorPti slw lillnslwpe r l;an 
Kadet ten sje lf förhj elpa sip, till äfvPn sedan han blifvit Offi
c<·r, hvi ll;et icl\e hlir f'örh ålland d i afseenue på sjöfart; det 
är lälloll'e att för sl;affa sig en bol1 till bep,agnand e äu ett 
fart yg. 



UNDERRÄ'l'TELSER FÖR SJÖFARANDE. 

Cali{orniens t.·ust. 

Trinidad och Humbo/dl Bayet· äro nndersöl1ta och kar

tor deröfver uppgjorda. Dr.n första bildar en gnnsl;a ända

målsen lig och sälwr anlw rpluts und er 6 måuader af året, och 

är der en fördl·lalilig tillflylits-ort för fartyg för de å lwstcn 

rådande, hårda nordliga vindar. 

Humbolds Bay är I G mil lång och ifrån } till 5 mil 

bred. Inloppet emellan brän nin gorn e är nästan rakt, före

tr ädesvis långs linsten , omln·ing en mil långt och en l;abei

Hingd bredt, mellan t,röliningarne 18 fots djup på sidorna 

och på haren 21 fot vid lågt vatten. Densamma är fullliorn

li gt till gänglig, utom vid hård t väder, då bränningarne sträclia 

sig tvärs öfver hela inlopp et. 

San Diego lJay l1an, i följd af det sliydd, den gifver 

för alla vindar och för dervarande vattendjup, anses som 

den bästa hamnen på kusten näst San Francisco. Det lilla 

utloppet för en så betydande vatte nmassa , äfvPnsom den 

naturliga v ilebrytaren "Ba ll as t Po int", äro gansfia mär Ii värdiga . 

Hamnl'n La Playa ligge r vid vesfra sirlan af bugten, ungefär 

l ~ mi l från inloppet' med anl;arp lats på 9 a 10 famnar. 

New San Dieg o lip,ger på en slii tt vid rot en af lillllen på 

östra sidan af Baycn. Fr'ån La Pla ya till New San Diego fin

nes ett lirökt farvatten med 6 a 7 famnars vatten. 

En för framtiden vietig iai1Uagelse är , alt San Diego

floden, som vid •·egntiden är mycliet uppsvald, förer en 

mängel sand rätt i farvattnet; och frulitar man med råtta, 

att det sednare , om nodens lopp ej blir förändrad! , med t i-
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ueu blir uppfyldt, hvarigenom icke al lenast för bindelsen med 

New Town blir afslwren, utan :ifven Baren fö rlorar· sin erren

sl;ap af hamn . På unp,cl är J af v:t p,e n fr5n Playa till slutet 

af Ballast Point är ett erund llH'd eod;tst !J fots vatten. 

Inseglingen till San Diego . f;lf·t yp,, lrvill.a nord 1·ardt 

ifrån lwmma i sigte af liu sten, mftr li a en öppniuf: emt:llan 

höjderu e, och en inre buet. Denna iir· den så linilade False 

port, och måste undvil; as ; men strax norr om False port 

höjer sig en hö eslä lt 6 a 7 mil ' hva rs ytt ersta ;inda he ter 

Point Loma, ocb bildar inloppet till San Diq;o . Fa rt yg, som 

lwmma sydvardt ifrån, e rh 51la fiirst i siglc en grupp af hö~] a 

men s m fr och ldi pp iua öar, !w Ilade Los Coronados. Frän 

dem till Point Loma är lwrsen N. t O. 15 mil. 

Styr man rakt gt> nom "K,dp", !- mil f1·ån Point Loma, 

så har man ino m få minut er Ball ast Point öppen, lirarest en 

15u strand med flata stenar bildar en naturlig vågbrytare. 

Då styr man så småning om upp, till s man får Ballast Point 

intill de ostli &as te husen af Playa , lll P IJ aldar si{~ att öppna 

mera af byen, emedan man då kommer för ostvardt och i 

fara alt råka på Zeminga ref, h vars l;ige Lränningarn e ut

v.isa. Sommartiden håller mau sirr så nara !milen på bttb ords 

sr da , som fart yge ts djupgfte nde meduifver, em edan man då 

blir i tilll';ille att styra ralit på Ballast Point hvarvid man 

lian hålla sig en fartygs-länp.d från pynten på ~ famnars va t

ten. Då man med niimnde hirs uppn ätt Ballast Point styr 

man rätt på Playa, och anlirar efter eee t bedö mande. ' 

Innanför våp,brytaren och un oe f.-11• JC)O f 
• o ' o ' • amnar N. ( rätt-

VIsande) fran dess yttersta änth är ett d 
• • o ' ' · grnn med 12 fots 

djup VI~ la~:t vatt en. Grund en på st)'l'bords sida svnas vål 

utom vrd my cli e t hö gt vatt en På .,111 'd · ' 
• • ' • u c ra Sl an P la va Ul'-

sluljer· man l~lt grund en, och farvattnet är för öfri!!t .försedt 

med hojar, och är från Pla)'a till N, ·r . .u 
• o f.W OW n 4 tnli. J a 2 

mr! pa andra sid iln "'r.w '['1111-11 11. 1 l If' lllP, I l' n enrnd. 
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Peels Island och Disappointment Island i Stilla Hafvet. 

Enligt nyat·e observationer äro dessas lägen följande: 

Port Lord (Peel Island) 37° N., l .no 12' O. 

Disappointment Island 36° I O' N., 146° I' O. 

Clipperton Island i Stilla Ha(vet. 

Denna ö, som hittills endast angifvits so m en lilippa, 

bar nu ett corall-ref in vid sig , som stråclwr sig 6 mil 

vestvardt. 

Begäran af Lots vid Brasiliens kuster slwll, enligt en 

nyligen af Bras il ianska Begeringen nteifven förordning, till

kännagifvas medelst en röd flagga med lll'it rektangu lär ruta 

midten, hissad å förtop pen. Den h vita rutan bör upptaga 

i det narrnaste % a f flaggans hela yta. 

Lotsbåtarne föra en fyrl1antig flagga af 2:ne röda och 

2:ne lHita rutor, sammansatta såsom rutorna å ett schael•

bräde. 

Hvat·jeltttnd a. 

Treddclwre med ångmacltin. 120-l<nnon-SIIeppet Wind

sor Castle, som är und er nyb ygg nad p~ Pembrol1es varf, lä

rer slwla afsågas på rniJt cn, och J er l()rläneas 2J fot, samt 

alitersl;eppct apteras för propellern, hvarerter en ungmaehin 

om 780 hästlirarter sl1all insättas i delta slwpp. 

Propeller-Fregatt af jern. F'rq;atten Simoorn, som by gg

des af jem, inn ~Hl denna sort fartyg !Ji efvo utdö mda såsom 

kri gsfa rt yg, har sedermera doch fått sitt rnachineri med pro

peller insatt, för att bega gnas såsom trup p-sliepp. Vid ny

ligen verliställd profresa har den gjort eu meJelfort af S,r;4 

knop, som an ses till fredss täl lande. 

Ångslieppel Amazous brand. Detta 3,000 ton s stora 

och eleganta Pal;et-skepp om 800 hiista rs l1raft brann i öppna 

sjön 110 Enge lslia mil fr ån Scilly , pii dess första resa till 

WestinJien den !t Janu ar i, und er så svåra omständighder, 

att blott 59 me nn isliolif lillnde räddas af 1!13 persone r, som 

medföljt. ~Jan vill sölia orsalicn till ti cn oa förfärliga och i 

Europa ovanli ga olyclishändelse, antingen i tillfällig eldsvåda 

i m~ch iu-rumm e t eller deruti, att fartyget iclie gjort någon 

försoli s-resa för e sin afgång med posten, att det var byggd t 

endast af fmn , att stenlwl i tjärade säcf·ar fo""t•v d n 

n \ ara es pa ena 

a.ngpannan uiit'a slwrstenen, samt at t smiilt talg lwmrnit att 

nona oml•rine hl and sten lwl en och måh:i.r.da lwnoat antän

das af eldPn. Det miirl•tes reda n få timmat' efter afresan 

at,t , machw ens la.ecr cineo varma, hvillwt på nya ångfarty~ 
Il\ at kcn ar ovanltct ell er fadiet, pft annat säl t, i.in att ma-
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chinerna fara illa odJ n:s ~n kan uppellållas. Amnzouen U

rer· emellertid filt t stadna allt som ollast, för att genom 

smiirj-:imnen och påslaget vatten allq' la sina ovanlict slarl;t 

upplieltnde Jaeergånear. Det anses äfven möjliet, alt nåeon 

gas af denna rniingd smörj-ämoen lwnnat nlvecldas, h villlen 

anl;indts M lamporna i rnac!Jin-rnrnmet, utan att kunoa släc

llas bland de e!dfän r:da omeifrringarne' och de under 2 da

gar·s e!duinr, och varmc5ende upphellade machin-de!ame. 

Hvad som flir svfirnde hergningeo med elst bålar var·, alt 

rnachinerna voro i full gilne, då elden bröt ut, samt ait man 

omöj!iet lwrn åt att sladna dem, utan fastmera måste h511a 

af fördevind under eldsvådan. Mao vet, att b5tar iclie l;urma 

nedliras vid en fart af lO a 12 lmop, utan alt fyllas af vat

ten , livartill !wm ovane båt-besättninear och oredan af för

slmiclita passagerare. 

Emedlerlid klandrar mun Royal West India l\bil Com

pany, det bolag fartyget t.illhörde, för alt vårdslösa sina far

tyg på s!i siilt' alt det llere eilnger afsäudt nya iingsllepp 

ntan att hafva vederböriiiren [>rofvat dPm ·1tt d t ·-r 
u - , • e h: i e un-

der-h fil ler någ ot vandt mansliap, utan förhyr besättningar för 

hvarj P r esa , och 15ter dem gå vid återliOmslen, samt slutli

e-en att det med s!;arnlig njuegl1et endast sliånl1t J 00 L. till 

enli OI' OCh barn efter de förO()'Cli-Jde SPd''[] ett [ n 

• ' - " anna anr>-
b5ts-holag si; y n dat alt subskribera denna summa. u 

Patent-afqi(t {ör tvåbladig propeller. EDgels!w Amira!i-

t r. lc t har· slullieen beviiJ'at 10,000 L. St., • 
s"sorn ersättoine 

till de r~umera förenade patent-inne!Jafvar~>, hvillias uppiiieli-

ter hlr fvrt beenenade fi Eneelsila Flottans propcller-farlye. 

Slteppsbrutne. I sisllidne November liOm und~rrältelse 
till Port Hoya l pil Jamaica, att en Arneril>ansl1 S!;oner'f sirau-

tlat vid ballli en SL"ranilla i Wc~ lindi e u 'Il en •·10 cy n 

· ' ' .:ue mana-
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El1aelska 0-- rloP.s-Ångfartyget Alban uts&n-
der förut, h varpå " -

Vid närmaode till nämnde 
des alt und sfttln de s!1eppsbrutne. . 

l r tmed en mennrska 
banli märldes ett tält uppslaget, tva u .. 

.. ,.- r ~led stor försl 0 li[!het 
syntes ~>ifva leeli en 1111 stor B acJe. " 

fördes är~gbåteo så n~ra stället som ske kunde, då Chefell rodde 

i land med Dolitorn och 2:ne båtar, llvillw blott med fara 

l•uude landa eenoru de starka brftnninr,arne. Blott 2:ne 

sjul;a och svaga sjömän fullnos vid t;1l tet. De berät tade, att 

deras St;onert förli st natten till den l September med 7 

mans besä llnine och 2 pnssn eerure. Tvii månader derefter 

hade Kaptenen med 2 man begifvit sig till ~laqvito-lillslen 

att söl1a hj elp. Af de (j qv ar lemnade hade 4 omlwmmit af 

sjuk 11om och försalielser, som troliecn afven sl1ördat de båda 

äterstående iuom 48 limmar, om bistånd iclie anlwmmit, 

hvarigenorn de snart bl efvo transpo rterade till stationens 

sjukhus. 

Frikostighet. Portsmouth är ett sjö manshus inraltadt, 

der Örlor:s-fnrlygs bcs:itlningar· liftila till, då de delvis per

mitteras, samt dit de olla Oytta, då de afmönstra. Bland 

Sjö-O I[icPrar<', som r:.iorl bes öl; der, var Mven Lord Fitz Cla

rence på Kungs-farlyp,et. ~len dft han hörd e , att der icl1e 

funnits Ii IIi iiclilit:t antal li ggpla ts er förPeilende nätter, be

fa ll de han, alt en ny sal slnllle inredas lill 17 sofhytlor på 

haus beliosinad , ehuru detta arh<'le lwstade 60 ;l 'iO L. Sl. 

(inemot 1200 f!!(b. Bgs). 

Undersle( med hermelis!rt bevarade {ödo-ttmnl!n. Såsom 

proviant för Enr~elslia rlottan och Nordpo ls-expeditioner an

vändes num era alllid så liallad "preserved meat" i förtenta 

kanistrar om 10 a 30 'llJ livarje. Efter månefaleliga !dar,omål 

iifl'er köttets usla och sli5rntla tillstånd, då lianislrarue öpp

nats till utsp isnine, har inventering anbefallts af hela det 

förråd af sådana föllo-ämnen, som finues vid Porlsmoutbs 
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vari'. Alla kani~trar hafva öppnats; Je bruhbara lf' lllnas till de fattiga, men de siwJade för störas. Af 2,707 sådana bleddosor, som första veclian öppnades, v oro endast 197 anv[indbara; de öfrica, innehållande oätbart afslmide, voro så försl1ämua, att de måste försänlws. l\Jed de f1terstående 3,100 har förhållandet befunnits snarare sämre än bättre. Det sålunda l;asserade bar blifvit npphandladt genom kontrakt med en Jude fr5n ~loldau , emedan han lemonde billigaste anbud. För framtiden ämna r Amiralitetet antingen sjellt föranstalta inlägr,ningen af herrnelislit bevarade födoämn en, e ll er derom lwntrahera med nilcon väl!1änd fabrikant. 

En förordning af Sundhets- Kollegium i Konstantinopel af Aug usli 1851 föresl;rifver, at t h va r je furtyg, anlwmmaode till en Turkisl; hamn , mås te föra gul flagg tills det f5tt praldil;a. Fartyg, som underi5Lit denna för esl1rifl s efterföljande, hafva !talt olaeenhet. 

S:t Etms eldar. En Kaplen Lundgren, förande ett Fransl;t farlyp, från ~ l aur iti us till Nantes, berflitar sie ' ' id slutet af passud-vindarnes latitud hufva sett S:t Elms eldar af ovanlig art. Natt en var mö rk och ennst,a stormig, då hela taldingen upplystes af sådana lykteubbar, hvaraf man rälmade ända till 14 på en gåne , sl,öna och Iiiara som stora lanternor. Då han försölile föra handen genom en så dan låga, som f~stat sig pPt svåra ankaret, fö rsvann (]en och efterlemnade en starl1 lulit af ::as. Det var nå go ntina storal'ladt, alt i det djupn mörl1 ret se denna mängd af rnnda 15cor irra omlirine, und er 3 timmars tid' öfver hela taldingen och n5con e~ng hålla sir: qvar der i 5 minuter. 13esj'nnerligast för efö ll det honom, att dessa ljus endast syntes fastsittande, men aldrigalt de lwmmo el ler atbgsnade sig. 
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. . .111 Amcriliansl!a SnlillsC'gla-Från san Francisco bera ,ts, ' _ . 
1 ~lolnel) ·wliomm il dit "The tlyinc Cloud" (det !lygant e l . ' . ·n J ·t 

efter 99 dagars resa 
från New-Yorli' bvilket eransar Ii t 

r-- ut om denn<! öfverstiger bvad man or . otrolien, men dock 
resa berr1ttat. 

\\l on 1
1

,r
1
11er nu på nit stå den liaht:!, som Telegraf. " 

• 11 . 3~ cl·•rtle till en elelltrisl; tel eera f mellan Ene-ska ll inn ehai la " 
d •r t" ' et der drn sl;all ledas und er Ilaf-land och Irlan · " s nnu · ' · · är GO Eneelska mil' eller ungel'<ir 3 eänee r så stort , vet , 

F 1 J som der förbind elsen äger rum mellan Franl;rilw och ~ne an . 
---

J 
.. nder harvet En Fransll Inpeniör hat· ulfun-ernvag u '' · · • derat ett satt alt medelst jernv[i(i sammanbinda Ene land och Frankrille som han påstår IHfva !'t\tt bifall af b(\de Enceisl;a, Tysila och' Svensiw ('?) Mechanici. Det består uti att ~örsänl;a en jerntunnet, af unerfät' samma sla g som den, hvill;eo ~itgor brn:gan öfver Menai , och som siwlie rymma en dubbel Jei'l1-bana. Denna 21 Engelslw mil långa tunnel slillllc! förses wr~cl vuliure, ltvillw om niitterna böllos tända, för att varna seglare fr ån att ankra derntmed. Kostnaden be ritknades blifva 14 millioner L. St. , eller l af befii>tant!et lu-ing 

l' a ris. 

Förenta Stater·nas handel. Hela vardet <11' dit anl;omna varor utgjorde år 1821 t;2 ~ millioner Piaster; år 1835 hade det stieit till nära 150 millioner, men år 185 1 uppgicl\ det till 217 .~ millioner. Exporten fr ån Förenta s taterna hade tilltaeit i nästan lilia förhållaode, nem!. orva unämnde år från 65 till 121 ~ och 217 i millioner Piaster. 



FöRXNDRADE OCH NYTILLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

Sverige. 

Flalrasliär. På detta sl1är, bE>hizet sydvestvardt från 

Östra Hästholmen vid inloppet till f\ålla- och Gåse-fjärdame 

samt östra farvattnet till Carlslo·ona , bafva en Lots-uppass

nings-stuga och en flaggslång blifvit uppsatte. Då Lotsarne 

från Östra Hästholmen, som här uppassa, lwgifva sie ut på 

Iotsnine, hissas fr·än sbäret en h vit llaeg, h varigenom den, 

som pål~e1llat lotsbitrade, lwn iifvertyea sig att Lotsen deri

från är· alt förvänta, om iin han . icke ullwmmit i farvattnet, 

så att han filr visa flagg från båten, och sålunda cjort sie 

kfuHI blanJ andra båtar, som här omlu-ing uppehålla sig. 

Cimbritshamn. På det ulanför denna stad befttgna erun

det Nedjan har en större qvastprick blifvit utsatt, hvill;en 

allt framgent kommer aU. underhållas. 

Sölveshorg. Under förlidne sommar har ett nytt sjö

miirl>e, beslående af en 45 fot hög spi r, slöttall af jernstag >~'), 

*) Då en flerårig erfarenhet bekräftat ~indamiils enligheten af, att i stäl
let för de vanliga trästöttorna anvtinda jrrnstag på sådane Spirbä
kar, der de utan hinder· af ti!Hälliga omständigheter kunna begag
nas, torde det vara på sitt ställe att här omn~mna, det på flera 
stälkn inom Södra Lots-Distriktet jernstag blifvit med största för
del försökte, och befunnits vara oj emförligt både stadigare, varakti
gare, lättare att underhålla och mindre kostsamma än stöttor af 
trä, i synnerhet på ställen, der många sä<lane ifrilgakomma. utom 
olät;enheten att fordra en betydlig qvantitet tjära och rödfärg till 
flrli gt underhåll, och ändock snart nog blifva angripne af röta, med
föra tr~i s töLtor äfven den, att hindra regn- och snövattnets aflopp 
,·id öft·a linclarne , bYarest spiren genom spikningen och dcr<lf upp -
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oc h på loppco för sPdd m<'d en J1vitm alad l.r e li ~tilli l', tall~, 

tn·ars spets fl r vänd ned, och en lil,aledes l: viimatad P) ra

miJformit: tana vid foten, bli fvit upp~ull pa dd lilla sliflret 

utanför Sillnäs udde vid Sölvesbor~, i i\ndam5 1 att ljena till 

r~1 ttelse, dels vid ieenkf!ntwrHiet af den liie a udden och all

eöranuet af östra farvattnet intill nyssnämnde stad l dels ocll 

för all !lled ledning deraf och Fjelliirqle bacliP, som Lör hål

las ulanför eller söder om bå!;en, p,ä fri dc utattför kuslt·n 

mellan Lister och Silluiis ligeande urund cn. 

Äfvenså har en hvitmålad, med en sv~rt l;nla p5 en 

jernståne utmiirkt, Tunneboj blil\·it utla trd p~ S.V. pynleu af 

det vestvardt från Sillnfts belägna s5 liallade 1-Jål;ans-rl'f, hvil

liCll vid inseeliogen w·nom det numera utpricliude östra far

vattnet bör lemnas om babord, men r,rnorn det VPslra om 

SlFbord. nucten inom SiiJn[tS udde l som mellan OPSSil 

mäl'l<en år IHt alt augöra, erbjuder eodt bes!iydd mot ost

li ea vindar. 

Pulwvilc För att utmärka den s. le Lols-E'Iirn vid Puka

vik, har en fyrl;anliv, hvitm[dad lalla blifvit uppsalt ä dess 

stam, vid pass 10 fot från rnarlien. 

Arpö. Till r<ittelse vid augörandt' t af dt•nna sq~e l-l ed 

ti!l Carlslirona har en Spir med lr ei;Jnlig tana, livars spels 

är vf111d ned, blifvit upprest å sl,firet Sl,r<Hlingrn, och ett 

hvitlwlliadt Stenliummel uppfördt f1 Almii udde; hvillia mär

ken böra hållas öfverens, för alt ser;la fritt ml'llan Stilng

slltir och [(ral;-refvet. 

komna sprickor samt hålen, hvilka i följd af den ound vikliga, om 

än omärkliga, rörelsen mer och mer vidgas, slutligen Lager skada. 

Jernstageo äro genom w s1år ring med 4 ögonbullar fästade kring 
masten, l.!vilkcn ofvanför ringen förses med en krage af tjänclt tak
pc~pper, att hindra vattnet tränga melluu ringen och träLJet; nedlill 
ansättas de genom vanliga vantskrufvar, fästade i sä rsk ild fot , eller 
i !J er g, om s5cbnt finn es mera tj enl i3l. 

Jl/. 



Galmar Sund. På c;afvefn af vesfra stads-porten vid 

CaJmar Sta<i har en svartmålad talJa blifvit uppsatt, i ända

mål ntt eöra denna port' som tjenar till rtiltelse vid annö

ranuet af farvattnet södr r ifrån, mera l<äoubat·. 

Nor'rige. 

Torgersä. Fyr, stillas1ftende, p:} norra udden af Tor

ce rsön; lyser från den 15 Juli till den 31 Maj. Synvidd 

~ mil. 59° 14' 30" N., 10° 34' 30" O. För fartyg , som 

med ledn ing af denna fyr vil l söka hamn en innanför Tor

eersö 7 lll<'ddPias 7 att de 7 när de få fyren i sigte 
7 

å ro fria 

Teinebåd en, och att de, föt· att löpa in Torgersö-gapet, böra 

IJF!IIa 4- till l slit·pps- längd niira fyren, för att gå fria Häst

båden, som li([G''I' 1'5 nona sidan af inloppet, 

Danmark. 

Gjedset·. Dr>n nya Lentille-fyren är tänd och har G2! 

fots höjd öfver vattnet; synvidd 12 mil. 

Ryssland. 

J(ummorn (Bi!;a-vil;en). Bål;, fyrliantig af sten och !JVit

mfllad, på livars topp siller en sv art tunna, horizontelt på 

en st.ånc. Höjd öfvet· vattnet 44 fot. 5SO 45' 51" N., 

23° 20' 5(i" o. 

Sesfi!lr. N.O. från fyrtornet <ir uppiiielit en ldippa på 

ett djup af 2J fot, pi\ IJvillien en bål; slwll uppföras. 

England. 

I'lliddfe Ground (Them se n). Som hanlien tillvext i syd

ostlig rilitninn, iir b5J, en ilytlad S.O.I.O. HlO famnar från 

förr a stiillct, och s lår J O famnat· från sydlica hörnet af ban

Iii' il, livarest den , vid IBr;t vatt en, sprinr,l id, iit' torr. Pcjlin

Gilt' h ~irifrtin pii l,ompassc n: Middl e Ground-Boj V.I.N. i N.; 

Ves l Spaniard-lloj V.; ~lid die Spaniard-Boj S.; O~t Spaniard

Boj O.l.S. ~ S. 
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Bunt Head (Guli-Strcam). D:l delta grund utstr[lcld sie 
. d. boJ·eo blifvil flyttad 

Janere sydvestvardt, Ilat· den denaran e . . · , 
-1 t · och ltne er nu pa 

omlu·inz 2 l;abel-längdet· i denna rt 1 ntnt.:' · " . . 

l> T . . S·t Georoe Iqrl;a l 
4 famnar vid lågt vatten. eJ tur,at · · '' 

Ramsnate i finie med östra pirhufvudet N. ! O. ; Guii-Str eams 

F l. N' o t N. · soulh - Brake 13oj N. V.~ V. Sjöfarand e p,ö-
yrs 1epp . · · ·, . 

ras uppm iirl;sam me på, all det segelbara farvattnet, r,euom 

ofvannärnnde ut sträcl;ning, blifvit betydl igt tr:ingre fl n förut. 

Corton-Sand. Sand-ryugen innanför CorlotJ-Sand I1<Jr 

flyttat sig l mil norJvardt från ~Jiddle-Corlon-Bojen och ftr 

numera på densamma endast 3 famnar vid lået v~Hl'll, i 

följd hvaraf 111iddfe-Corton-Bojen är la p,d straxt utanför !w n

ten af ofvanoiimnde sand-rygg, på 5 famn<1r vid lågt vatten, 

med följand e pejlin::;ar: Lowestolfs höga Fyrtorn S.V.; Cor

ton-[{vriwn N.V.t.V.; S.V.-Corton-Bojen S. ~O. och Vest

Carlon-Bojen mi<lt emellan Middle-Corton- och N.V.-Cor ton

Bojarne på G famnat· vid lågt vallen, lll!'d följande prjl in gar: 

Lowestoffs höga Fyrtorn S.V. 4- S.; S:t Nicolas-Gat-Fyrs l;rpp 

N.t.O. ~O.; \VIidrl le-Corton-Bojen S.V.t.S.; N.V.--Corton-Bojen 

N.t.O. i O. 

Irland. 

Jougltal. Fyr, stillastående, på vestra sidan af inloppet 

till hamnen, tornet rundt och lj ust muladl. llöjd 78 fot vid 

lågt vatten; synvidd G mil. 51° 56' 3-i" N., 7° 50' 33" V. 

Pejlingar pf1 lwmpassen : Ifrån Black-Bocl< (0.-udclen) N.O.g O. 

2 ~ mil; Capei-lsland (0.-ucldcn) N.O.t.~. 3% mil; Bar

Roclis (S.V.-udd en) N.t.O.! mil; Blacl!-Baii-Leclee (N.O.-ud

den) N.t.V. ~V. 1 !- mil; Black-Baii-IIead N. V.! V. i mil; 

Ferry-Point S.V. ~s. ~ mil. 

(Forts.) 

==--= 



Officicla Stadganden. 

EnliBI på l'ddir::ste befallning utfärdad Nate den 22 .Januari 
trän Herr Chefen för Sjöförsvars-Dr·pnrtementet, lwmm Pr det 
af Rilirt,; Ständer vid sednast e Rili sdag beviljade Extra Stats
anslaf:!, till Flottans Förrådrrs liompletterande samt Sli r pps 
och Fartyes anl'ilndliareörande till kriesoruli, alt sålun!la för
Jelas : 

l :o Till F6rrildens !rompfetterande : 

För anslwtfantle af blanka 
vapen och pistl)i er .• 

För proj elitiler till bomh
lianorH•r ....•.• 

, Jnn-l'attrn eistern cr . 
, omlirin~ 25,000 lillb.

fot utiandsid E!ievirlie 
, 40 ,000 lillh.-fol in-

hemsl,t J:o .... . 
, 700 Sk'il Hampa .. . 

De 3:ne sistn[11nrrJe för
nödenhetcrne för alla 
3 S!ationenre r,emen
samt, att ifrfin Carls
lirona station till de 2:ne 
öl'riB<? Stationeri!P, efter 
reqvisition, uflnnn as. 

För anslwfrning af Se
geiJul• .•••.••. 

, Furn-, Gran- m. fl. 
slaes virke ..... 

, Sliinr,trän eller Ma,t
spiror ..• .. ... 

, 8,000 tunnor Stenlwl 
, öfrir: materiel i förräd 

Ca rlsJ,ron:l Stoeli Ii o l m s 
station. station. 

a,ooo m&. 

a,ooo. 
13,000. 

48,000. 

50,000. 
52,500. 

17,400. 

l ~,000. 

6,000. 
l 0 ,500. 

46,000. 

263,400. 

4,000. 

16,000. 
1,000. 

2,000. 

<1,500. 

3,51lll. 

14,000. 

45,000. 

a:n,;sno ff/6. 

Göth ehorros 
station. 

2,000. 

4,000. 
1 ,ooo. 

600 .• 

l ,500. 

5,00(1. 

14 ,100. 
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2:o Till reparation ellt•r lwmpletterande af S!wp~ oclt. Far
tyg, /wi!h·a i {6rsta rummet anseils böra göras tzll /mgs

brul' användbare: 

Liniesk. 
D:o 

D:o 

Carl XIV Johan 
Prins Oscar .• 
Carl XIII .••• 

Cnl'islit'olla 
station. 

68,200 m&. 
76,065. 

43,8!)0. 

D:o Försigligheten • 30,000. 

Fregatten Norrliöping . • 13,693. 

· Komplettering af 4!~ !\a

non-Slupars inventarier 

4 Kanon-Slupars n ybn:g-
nad .•••••.•••• 

2 Kanon-Slupars förän-
dring till 13omblwnon

Siupar ...•. • ••• 

Arbets-liostnad i och för 

Stocld10lms 
station. 

2,000. 

18,000. 

GötiH•borgs 
station. 

4,000. 

ofvannämnde arbeten • 20,000. l ,652. 
----~------~--------------251,848. 21,652 . 4,000. ....___ ________ ---------

277,500 ~· 



(; e n c 1' a l- O r d c l'. 
(Car/slir ona Stalion.) 

Löjtnant ll anscnberp, har med si st!. år IS:JI upphört 
;J!t tjem;teönl sum Ar bels-Oifi ct'r vid Nya Dockebyr,t;nndrn; 
och vill Bel'il lhafvan de Ami ralton hii ri r,enom tilll;ä nna p, ilva sin 
tilllr edss l:d!Pi se öfve r den oafbrut11a ordninr, och det liraftiga 
samt OLllSOI':: s lu iLJ nit' lilal'ined Löj tnall t Jlan sc nbere arve n-
ledes be slridt denna sin tj cnste-hefatt ni ng. (Den 3 Jan .) 

( Stucfdwlms Stalion.) 

Sci-u nd - Löjl il. Grd\e Fröli ch har blifl·it beordrad att 
t. v. tj en>lgiira 1id Götll ehor::s s tati on. - J<. M. har bevil 
jat Premier-LiiJ!nant C. J. lljnta lörliincd tj enstledich et till 
år ets slut, att såsom JJcfal li äfvare ä A n~:;fartye itllia inl'il;cs 
sjöfart. (!J ell 14 Jun.) 

P öriimlriugm· in01n Bongl. J1Iaj:ts Flotta. 
Befordrade: 

Till Stol! s- Bad och Cll ef för Sjö för svars -Departeme nt et: 
[(nllllll <' nd ii r- IClp l<'!i •' ll, !( ommendörPll af l<on cl. No rdstj ern e
sanJl 1\ o nt: l. Dans l, a Da nn e hro~::s-O r den, Bitidaren a f [(onel. 
Sv:irds-Ord t> ll Ca rl lians UlnN, den 5 Jan uari. 

Til l Prc mi<· r- Löjtna11t: Seliulld- Löjtnanten Frans El of 
Gj erlin g, ocl1 l iii Sel<lllld-Löjtnant: utexaminerade l<ad e tt
Korporalen Justli s CIH·i s toll't'l' Os t•·rma n, d C> n l~ Januari. Den 
sistnjmlld e lll <' d tur - beri\l;nin r, frii o den 17 December 185 1. 

Till Selir eiC> rare och Auditör vid Stoc l;ho lms Station : 
Advol;nt-Fi sl< ai<- n Cla s Au e- nst Sundin, den 22 Ja uu ur i. 

Till Buldli\lla l· L' vid [(allllllar -l(ont orrt. i Car lslirona: [{am

marsl,rifvilren 1 id Stocldwlms Sla tio n Cl1ristian l~önström, den 
Hi DPcl'mb er 185 1. 

A(slied: 
Slat s -l~ n d<'l och Ch efen för Kon g!. Sjiil'iirsvars - Departe 

m entet G re fl'<• Ballz ar von Pl aten den 5 Januari, samt lråu 
Komm endörs- Emhdl't dt·n 12 i s <l !ll!lla månad. 

Döde: 

Löjtnan! t· n på Exp t> ldau s -Siat Ca:-1 Fn•dril; 13iic l;s tr iim, 
1l cn l O !> ecc Jnh l' r l 85 1. 

l( apt enPll pil Expl'ldan s-S tal, ~laj on· n och Biddaren :1f 
1\ongl. Sv ~rd -;- Ord e n \\-Pr'lll ' l' \V crther von 11 Pirl• •nst;,n J , ,if:: ll 
l ~~ .J a 1111 al' i. 




