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(Insänd t.) 

NÅGRA ORD OM J{ADETT-EXPEDITIONERNA OCH SÄTTET 

HVARPÅ RADETTERIH BILDAS TILL SJö-OFFICERARE. 

S edan lfwgre tider tillbaka, har hvarje år en Korvett va
rit utrustad för Sjö-l{adelternas praktiska öfningar. Dessa 
expeditioner harva vanligen begynt oruliring den l Juni och 
fortfarit till ornliring den l September, eller 3 månader af 
den egentliga sommaren. Till följe af nuvarande S)'stem för 
undervisningen vid Kong!., Kriv,s-Akademien, l1an ingen Kadett 
komma att göra dessa expeditioner mera än 2 a 3, och nå
gon gång, fastan högst sallsj'nt, 4 gånge1·, innan han utgår 
ifrån Akademien såsom Officer. Månne han då äfven är 
lw mpetent att vara Sjö-OJficer, och månne sättet som an
vändl's alt bilda honom dertill, är det ändarnålsenligaste ~ 
Det är detta som jag i det följaode sl<all sölia att utreda. 
Fö rst och främst, hvad sjelfva expeditionerna beträffar, så äro 
de vä l egentligen till fö1· det augifna ändamålet eller sjö
Kadetternas praktislw utbildning; meu, andra ändamål måste 
äfven bafva varit arsedda dermed, hv:1rvid i första rummet 
m~ nämnas öfning för en icke obetydlig del af Flottans per
sonal. Denna öfoing kan omöjligen helt och hållet rörsummas på 
ett Kadettfartyg, som snart sap,dt oupphörligt exercerar; 
men den lian lernoa mer eller mindre godt resultat, allt ef
ter de principer som varit följda. M!'d afseende härpå, må
ste jag såsom afp,jordt orätt uti princip, anmärka den be
stämda föreskriften uti Chefens instruktion, att Kadetterna 
böra vid alla tillfällen föra befälet, under någon Officers in
spektion. Många fall girvas då dC' n n a föreskrift ej lian följas 
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och andra tillfållen åter, för h vilka dt>n ej borde t:älla. S§ 
t. ex. vid alla tillfililen då snabb uppfallning af hvad som 
bör göras, och ett hastigt verl!ställaode deraf behöfves, kan 
ej kommandot ske genom surilering, och jag förmodar att 
ingen Officer då tvekar att sjelr framstå såsom den rälle 
befälhufvaren. Bvad sednare fallet heträlfar vill jag blott 
närnoa olämplizheten deraf att, Kadetterna genast vid resans 

början ö[vertaza befälet, innan besältnint;en ännu blifvit det 
rioBaste inöfvad. DPt lieBer uti sal<ens natur alt, då P.n 
yngling första gången uppträder på liOmmandopallen, blir 
kommandot vaclilande och osäkert, och sl1er ej med den 

snabba uppfattning af hvad som bör göras, eller den skärpa 
i rösten, som mera än annars, är nödvändig vid början ar 
en resa, för att vänja folliet till sl1yndsamhet och raskhet vid 
utförandet ar gifna befallningar. Följderna härar underlåta ej 
att visa sig, ty under ett lamt liOmmando, blir alltid en ma

növer lamt utförd, och foll;et vänjer sig vid en lojhet och 
lånssamhet i rörl' lser, som ej bör få ega rum på ett ör

loes-fartm. 

Det år visserligen sant, alt Officerarne ll\'ar pä sirHI 
stationer, böra tillse att arbetet går raskt; men detta lwnna 
de Pj 3öra tillfylle st ulan att ill[!ripa uti ({adelternas befä( 1 

som då endast !;om mer alt finnas till namnet, och i 3lla 
fall liunna de Pj fullkomligt tillintetgöra den första impulsen, 
som girves af den lwmmenderande. Med anledning hiir
af, borde Ka1l etteme r j få begj'Dna alt föra befälet, förr än 

fartycet varit till sjös någon kortare tid' 8 a 14 dagar, så 
att besätluingeo , under sitt rätta befäl, hunnit blifva till en 
stor del inöfvad och meddelaJ en viss tald, som sedermera 
lätt nog kan ,,idmalltld\llas. Detta är så myel;et nödvändiea
re ou, Jå mau ej företrädesvis utväljer öfvadt folk till Kadett
fartygets besätlnint:, utan snarare tvertom, förmodlit:en i den 

tanka, att Kadetlfart.yeet är bästa exersis-skolan. 

' . 
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Ju kunnicarf' l~rjun~lPll år, Jesto baltre måste lllrome

thod en vara, och desto sl.idligare och säkrare läraren, om 
ooda n•sultat<'r skola l;unna viunas på kort lid . Sålunda 
" sätter man ej vid ett Jandt-reeemente, en rekryt till alt 
exercera en annan reliryt, utan de skirldieasle exercis-liar
larue utväljas dertill. Kadetten biir derföre ej vara den, 
som först blir ledare vid exercisen ombord, fifveo om huf• 
vudändamåltt dt•rmrd är hans rcen praldislla 'nlbildning. 
Ett l(adeltfartyn l;omm·~ r ända alltid, undPr den tid l\adett 
för er bl'fälet, all b~ra preceln deraf, och långt ifrån alt dess 
brister siwlie anses nedsältande rör fartyects befäl, borde 

tvertom en till jemuhöjd med andra drifveo färdighet, taeas 
såsom ett säkt' rl leckt•n, alt ((adettcrne ej utan inblandning 
fåll shöla de dem anförtrodda platser. 

Men arven i ett annat fall invrrl;a f{nodt-expeditioner
ne i synnerhet, och sedan fartygens inspel;terande efter full
andade resor kommil i hr u l;, öfverhufn1det taget alla Iwrta
re expeditioner, menlit:l pä andan hos IJL'Siiltuinearne. Det
ta tycl;es vara besynnPrlilit, men lf1ter Iii, väl lätt för klara 
sig. Vid en sl;et>rHie ins1wldion, vill naturli~tvis ineen vara 
den sämste, och för att föreliamma delta, vill liVar· och en 
Sl;epps-chef drifva exrrcisen till det yttersta. Under" denna 
ifver att få sitt foll; 1· [!1 exercerad!, !ånl;er man vanli[ltvis ej 
pa att man eör deras lif ombord snart sagdt till ett slafveri, 

och skapar ett missnöje och en olwlåt<'l1het med sjötjensten, 
som säkerliGen ej iiro enenelige för vapnet. Hela felet ligger 
deri att man, orimlip,t nop,, sällan eller aldrig taeer i betrak
tande om expeditionen varat l år eller endast 3 månader, 

utan dömmer positift, alt på drt ena fartyget går allting bra 
och på det andra allting illa, då l;ansile liliväl , om tid och 

om ständigheter ta~its i betrahtande, omdömet utfallit h .. lt 
annorlunda. Delta galler endast kamrateroas omdöme och ej 

Inspektörens, till grund för h1ilket vi förmoda l~eger ett sannt 
uppfattaode af alla oms!lndigheter, både gynnande och ruiss-
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eynnande j llH'Il sålåup,e man {3Öf' en hemli ehet ar 
1 

huru en 

uppvisning, sant uppfattad, verldieen ulfallit, hur m311 ej an~ 

nat all rätta sig efter fl o allm:inna opinion Pn, och ej under

ligt då om en Chef hrmiidar si:_: att lilllrf'tl ss lälla d ensam~ 

ma. Må man tlcrföre viii söl;a, all på oell korta tid en bi

brin~;a sill folk den största möjliga färdit:hel omstnndighe~ 

terna medeil'va, men ej iiOas att uppnå ett posilirt maximum 

af färdighet, SOnl på kortare lid ej liall vinnas 1 Lll81l Ol'illl

Jip, öfveranslräneninG. IlärmeJ har jag icl;e velat s<iga att 

lnspeldiooen år skadli~; tvärlom anser jag den i hög c rad 

nylti{:, ty den åstadlwmmr.r lällan emell.1n olil;a fartyc eller 

emellan de olika stationerna i samma fart n:, och en sådan 

täOan är just bäs ta met.llrt att hasl if:L fa en besiltlninr, väl 

exercerat!. Inspelilionen eifvcr derjemte ett förut saknadt 

mål att sträfva för, till livars vinn:1nde den nitisl;e Olfi

ceren betjenar sie nf alla förelilimmande omständip,hete1·, 

som kunna bidr<Jca t.lt·rtill. Få äro de som göra n5eontinp, 

med lir och lm1ft, utan iloJlp att deras bemödanden skola 

blil'va erl, ~inda. 

L5tom oss nu återcå t iii I\adetterna. Ämnena för Ka

detternas praktiska iifninp,ar, <iro: upp- och af-t:,cklinc j 

exercis med segel, stan~;er och r5r; kanon- och handva

pens-exercis ; hålars he~<irautie och Iandstienina j målskjut

ning med kanoner, gcvi1r och pistoler; manöver samt nau

tiska och astronomisl,a obsrna tioner, h vartill ~ommP.r jour

nal-föring. Thcorelisl; under\'isninp, meddelas uti Navigation , 

Naulicai-Astronomi, tackling och manöver, samt undanlags

~is uti sl;eppsbycgeri-vetenskapen. Fördelningen ar dessa 

funnen sl;er efter en viss lektions-tabell, som, så vid t möj

ligt är, följ es. Tabellen. anger nncefär 6 limmars öfnincs

och lektions-tid dagliuen, h vartill kommer dPn tid, som 

Kadetterna behöfva, alt för sig sjelfva genomgft de under 

lektionerna förekommande iimnen, sam! Astronomiska obser

vatiouer och utriikn in ear 1 h vartill begagnas alla de lillfälleo 

_solll erhjuda sig. Lägger man nu hfu·till, att Kadetterne 

dessutom mftsle c öra sina val; ter, och naturligtvis alllid in

(]nna sie då alle man !;;lilas på däcli; så !lnner man att de 

1wappast !;unna sä::as harva n!lgon ledigbet ifrån Id. 7 mor

goO('Il till kl. 9 a l O aftonen. Delta är ovillwrlieen för 

mycket forclradt af livem som hels t, ännu mera af ynglincar, 

och närmaste följden deraf hlir lilwöjdhet både för läsning 

och arbetr. Om bilgen spännes för hårdt sprin3er dl'n, ty 

deSS elasticitels-p,räns !JJir öfversl;ridPn 1 och denna eräOS kan 

i allmåuhet ej kommas för nära utan menlisa följder. Tillämp

ningen hänid år tydlig. 

Man l;an invända alt Kadetterne måste hållas till så 

jemn sy sse lsättning, om Je sl;oia medhinna allt h1·ad instruk

tionen för deras undervi sninG onJbort.l innehåller. Detta är 

sannt ; men låtom oss lillse om ej just Jenna instruktion, 

kunJe vara nppsliilld på ett sätt, som bättre öfverensstiimde 

med Jen inslir<illlila öfningstiden. D:! man, i anseende till 

bristan de tid, blir nödsokad alt insliränl;a en lärokurs, måste 

naturli ctvis först och främst utp,al!ras allt som, ehuru nyttiet 

i sie sjelf, Iii; väl är ndodre angeläcet för lärjung~n att veta . 

Sedermera 1 om o el ta ej gM tillfyllest, bör s5dant horltacas, 

som, utan att sl1ada gå nr: en af det hela, endast lillhöl' rn mera 

delalj rrad liänneJom af å!llllet och som man vanli:;lvis ej 

beböfver unvätHla vid första intriidet på d~n blifvande banan, 

ulan sedermera <JIItid bör !lunna få lillfitlle all inh[Jmta, in

nan det vrrl.liz~n behöfves. 

Huru ' mflll~;a äro väl de, säu(·r man l;ansl;e, som sedan 

de enufing eenomeått sina examina' fortsätta sinilierna och 

sålunda inbamta hvnd som i en examen ertersl;äokts dem~ 

Bårtill svarar jag med en an nan frår:a: Huru många äro 

väl de, som eftrr Oera års förlopp först se sir, i tillfälle att 

behöfva använda de höcre kunslwper, de möjligl'n samman

rafsat i och för någon viss examen, hv ilka då erinra sig och 

kunna använda dem'? Antalet, tror jaa ~nn rare vara till de 
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f~rras. än. de sedtlal'~s fö•:dd; ly vanli~cn staduar dd t•j 

Iange 1 minnet, som man 1 massa initrimlat J•ii 1 t l'd 

DOIIl så kallöd bloclilfisuing till eu examrn. 
•Or l &e-

1\'lig synes derföre att man, nudrr närvarande förhållan

den' hufvudsalilip,ast bör hålla sig till d d anaelägnaste uti 

lheori och praldili 1 för att ombord btlda d~n hlifvande Offi

ceren till dualig Sjöman och Navigatör -, och utan att helt 

och hållet försumma allt hvad som höre1· till vapenöfningar 

ombord, Pller bildand r! af Sjökri!Jaren, torde det vara nog 

om Kadetterna tills vidare enddsl få näcot brtP'~' PP om ord

ninearne dei'Vid, i sj·nnrrhPI som d PI lllPsla af vapen-exl'l'ci

sen, kan läras både lättare och haslicare i land. Allt hvad 

jag här sagt, har varit med afseende på den liOrta ölninPs

tiden till sjös som, iifven om den uteslutande användes 
0

fill 

bildande af Sjömannen och Na1ieatörrn, iindocli är alltför 

otillräcldig. Hiinid torde !.unna in1 iindas, alt mången sjö

resa på 3 ~1ånader lwn i s5daot afseende vara lärorikare än 

en, som varar t. ex. l är, och all ingenfine försummas vid 

Kadett-expeditionerna för att uppnå detta mål. l-Ivad det 

sednare angår, så medger ja p, d PI så mycliet h eld re, som 

jag sjelf varit vittne till dd ulomordenlliea nit och den 

ihärdiehet hvarmetl J(adelternas liir;1re handhall'it sitt vigliGa 

kall; mrn det filrra, kan jaG ej medp,e obetinp,adt. för lllin 

det, anser jag det i allmänhel enlla för en redan nåoorlun-
" 

da van Sjöman, men ej för en yn~ling , som p.ör sin försia 

eller kanslie andra liOrlare sjöresa. Massan af förut oredigt, 

eller t.~nske iclie alls kända facta, iallttagne under så liOrt 

tid, förvirra endast begreppet för denne, och vid sedan fö

rekommande tillämpninc af dem, står han niistan til.a vill

råJig som förut. Det är endast ernom oftare, under längre 

tid återlwmmande n;ira lika fall, och då man dem emellan 

har god tid att aöra sie reda för h varje särsldld manö1•er, 

som man kan erhålla en eod praklisl; kunskap uti ett far

typ,s manövreranflr.. I allmänhet unrlerlallas 1ohämtandct af 

d t·nna hunskap bdydligt, om dc allmänna r;rundcrna af 
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t11eol'ien förut äro väl kände och yngllngt>n äger förmåga att 

raissonera öfver sitt ämne. Uti motsatt fall , kan han vis

serlieen ändå, till en viss erad blifva sldcklie manöVl'ist, men 

bärtill fordras månp,årie sjömanna-erfarenhet, och kunskapen 

blir ändå endast tillräcldig för sådane fall , som han redan 

haft erfarenhet utaf. Äfven detta sätt att blil'va god Sjö

man, lyckas ej för alla, ty mången, som tillbraet nästan hela 

sin lifstid på sjön, har iindå ej kommit längre, än att på sin 

böjd blifva ansedd såsom medelmåttig Sjöman. 

Till rölje härar, anser jag att, äfven uti hvad som rör 

egentligt sjömaossl1ap borde man, med afseende på den kor

ta tiden för l{adelternes öfningar till sjös, insl1rånka sig en

dast till det mest vanliga, men öfva detta så· mycket Oitiga

re, i stället för att sysselsätta sig med manövrer som man 

kanske sedermera i hela sin lifstid aldrig kommer i behof 

af alt verlistålla, och som i alla fall måste i verliligheten 

blifva helt annorlunda än en sådan, på förhand beredd ma

nö ver. Min mening härmed är ingalunda att man slwll låta 

någonting ol'anligt, som tilldrager sig i manöverväe, passera 

oanm1irlit ; t vartom, bör man Leeagna alla sådan e tillfällen , 

som osölila er.bjuda sig, alt göra eleverna uppmärlisamma 

på de mångfaldiaa vexlinear af manövrer, som omstflndiehe

terna fordra, men tillika, att ti!l erund för alla dessa sken

bara olikheter, docl1 alllid lir,eer samma hufvudsatsel' i me

kanil• 1 hvarpå den enldaste manöver stöder sie. Ett ensta

ka, verkligt fall, med sina åtföljande egna omständigheter ver

kar, jag är fullt iifvertyp,ad derom, bättre till elevens under

visning än l o a la regle i vacln·rt väder utförda' så fiallade 

nondt väders manövrer", vid hvillia hufvudsaldiga elementet 

för likheten saliOas. 

Utan att angifva nåaon bestämd plan , har jag likväl ou 

sökt visa i hvad rietninp, och till hvad vidd Kadetternes öf

uingar till sjös böra fortgå under den liorta tid, som är an

slagen dertill, för alt !Jo~ dcru åslaukornma nåGOil varaliliGt 



nyttig ehuru ej stor kunsl;ap; men ou uppstår den frå!jan: 
är denna lwnslwp tillräclilig för en hlifvande Officer~ Långt 
ifrån della, om man genast t;inlie r sig Officeren i sådane fall 
då, såsom vaktbef<ilhafvare, ofta sliepp, !if och gods ligga i 
hans hand. Delta är vanligen ej fallet och bör ej heller 
blifva det, med våra unga Ofricerare, som oftast få gö1·a Oe
ra expeditioner som Officerare, hvarunde1· de fortfarande 
ölia den redan fönärfvade sjönfannn-erfarenheten, innan de 
blifva ansvarige vakt-befälhafvare. På sednare tider hafva 
dock Oera motsatta fall inträffat, men detta hade ej hordt 
ske, ty ingen kan vara en pfllitlig valit-befiilhafvare på ett 
fartyg, som endast eger den sjömanna-erfarenhet, som linn
nat förvärfvas under 6 a 9 sommarmänaders sjöresor. För 
befälharvaren är denna erfarenhet alllid otilll'äcldig, men den 
är det iifven för Sjö-Officeren i allmänhet, som redan vid 
början af sin Officersbana, åtminstone borde vara någorlun
da van Sjöman. Jag frågar hvar och en, huru detta mål 
kan uppnås på vara Kadett-expeditioner, der ynglingen van
ligen endast får se solsliens-sidan af sjölifvet - visserligen 
nå:;ot tråliig och enformig, men liliväl niistan utan nflgon ar 
de tusentals mödor och besvärlit:heter, som Sjömannen, till 
följe af de orolip,a elemenlerna, är utsatt för , och h varom 
de följalillit::en ej erhålla nåGot be!lrepp. Men huru skall 
salien kunna afhjelpas, fr5gar man dn, på så siilt som Otri
cers-liorpsen nu är organiserad; man måste blifva Officer vid 
tidit:: ålder och lwn salunda, i ansecude till mänp,den af theo
retiska lmnsliaper som slwla inhämtas, ej ep,na nog tid åt 
praliliska öfningar '? \\lin laolie är, att så länt::e nuvarande 
system fortfar bör man uppoffra något af lheorien, för att 
kunna utsträcka Kadett-expedilionerna ifrån 3 till 4 ~ a 5 
månader årligen. Dessa expeditioner borde lal!a sin början 
uti medio af Maj mänad, samt fortfara till början eller me
dio af Olitober. De trenne första månaderna borde då till
bringas i Östersjön, hvarunder all möjlig "vackert-väders
exercis" kunde hinna inöfvas , rnrn den åt<'rslå<·nde tiden 
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skulle tillbriup,as uti Nordsjön eller till och med på en tur 
ål Atlantiska Oceanen , hvarunder [(adetlerne, utan tvifvel 
siwlie sillirare bildas till SjönHin, än pä dubbelt så lång tiJ, 
under endast sommar-expeditione1· uti Östersjön. För alt 
vara Sjöman, mast e man hafva be!lrepp om h vad storm och 
oväder ar alla 5lag, svår sjögång, liöld och mörker betyda 
på sjön, och etl sannt begrepp dcrom, erhåller man (•j utan 
att sjclf hafva skådat det. I så fall anser jag expellitioner
na åt Norrbollen vara helt och hållet otjenliea; och arven 
den föregifna nytlan ar dPill, nemligen alt ål U f' ll blih•ande 
Oll'icPren bibringa kännedom af de liuster, som sannoliliast 
unuer ett förestaende liri~, sfilllle blifva sidi deplatsen för 
vårt sjövaprns operationt'r, torde reducera sie till noll eller 
höest obdydlit::, på salt som nn till ;;år. Må 111an ej miss
första rnie , livarlien i afseende på delta eller förep,å ende, 
s3som att jap, på uä~::nt säll slitlile vilja anlda~a för uraldlå
tenhet de personer, som på S('dnare åren varit, så all sflga, 
ledare för Kadetterna. Ivertom liänner ja~ speciell, att ;dit 
hvad utmärkt sliicklip,het, nit och en beundransvärd ih;J!·dig
het lwnna utr<Hta för fram~::ången af en uppgjord plan, blif
vit användt ar dessa personer; men det är ocl1så endast 
sjelrva planen jag ocillar - ej sättet hvarpå den utföres. 

Så länt::e nu heståPnd(• ilh liluliouPr, endast med~::ifva 
en så hö gst otillriiclilig prai.ti<ll bildnineslid för den blif
vande Sjö-OfficPrcn måste man, l!enom dess ändamålsenli
gaste användande, söl;a att göra dcu så frulitbärande som 
möjligt. Man måste ulltid belänlia, att en un:; Officer liilt 
kan komma i en siidan beläeenh et , som fordrar mera erfa
renhet och mera lwnsl;ap, än ' IJVad nu rimligtvis lian rordras 
af honom, och sl1er då nå~on olycka så är dd egrntlit::en ej 
hans fel , utan felet lip, ger uti de institu tion Pr, som för ti
digt ställt honom på en plats , dr>n h:1n ej <innu varit 
fullkomligt vuxen. Derföre får inp, 1·nline försummas alt, så 
fort som möjliGt , göra dcu un~e Ofl'ic cn •n l'!leJ.lil'; lll ' 11 
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man bör lika lite eenasl sälta honom p5 en plats, som for

drar full sjömanna-erfarenhet, som hålla honom så i bak

erundl'n alt han blir en lwmplett nolla ombord. Båda 

delmle äro betydlig risk underkastade 1 såval för tjen

slen i allmänhet som indil'iden j men kan ej en passan

de medelväg finnas 1 må man då helldre luta åt det 

förra; ty ett stort förtroeudr, lemnadt åt en yn~ling, verkar 

vanligtvis mägtigt på hans hedersliänla och han gör i följd 

deraf ovanliga ansträngningar för att på båsta vis motsvara 

detsamma. C. K. 

BERÄTTELSE ÖFVER liVAD SOM I!HIEMTATS VID BESÖKET 

I HOLLAND ÅR 1852, MED H. l\1. FREGATT JosEPHINE, I 

.AFSEENDE PÅ MARIN-ETABLISSEMENTERNE, SJÖFART, HAN

DEL ÅTSKILLIGA INSTITUTIONER, KOMMUNICATIONER !If. 111., 

' * .AF E. RUUTII ). 

Fartyg, som äro ~estinerade till Helder 1 böra angöra ku

sten vid Kamperduin 1 h vars höga kullar äro särdeles märk

bara och der dessutom de tvanne fyrtornen vid Egmond 

aan zee, med el! tätt Nordvardt om dem stående högt träd

torn, äro de bästa märken som finnas å hela liUsten, Stran

den är häromkring ren till på 7 a 5 famnars djup tält in 

under land, men Nordligare ligger grundet "De polder11 j och 

trälfas Lotsar säkert på dess höjder 1 i den händelse sådane 

ej redan sliulle tralfats deremellan och svarta banken. Disig 

luft bP!äcker nästan alltjemt lwsten 1 hvarföre den år sär

cleles svår att upptäcka. Nordvardt om Kamperduin 1 upp 

E> mot och t l' är s för ön Texel, äro högst farliea sandbanliar 

•) Berättelsen, inlemnad till 1\ongl. Örlogsmanna-Sällskapet af Cha 

fen ä Fregatten -Josephine 1\om.-Kapt., Friherre Ruutb. 
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(flaail's) hvilka l utan Lots, Pj böra nallias erundare valten 

än 12 famnar. 

Ifrån Amsterdam har jag för Kongl. Flottans förråd, an

skaffat ett ypperliet Sjökort öfver kusten från Engelska ka

nalt•n till Nordvartlt om llelgoland 
1 

justeradt detta år; och 

c]Prj rmte S<irdelrs goda be.stirifninear öfver ltollandska ~u

sten, hvillia 1 så väl som Sjökortet, ej funnos på stationeo 

eller lwnde rås från 1\öpeuhamn vid Fregattens utseeling. 

Syd och Vester ifrän äro inloppen till Zuider-Zee tviin

ne; det Södra (Schulpe Gal) livarigenom Freeatten gicl1 så 

väl ut som in , och dd Vestra (West Gat). De iiro båda 

försedd a med lloyar och Låne-märllen för de yttersta; men 

sandbanliarne förflndra sig så ofta, att, under Freeattens pas

sage till och från ankarsättningen vid Helder 
1 

en ny Boy 

måste utlär:gas på en under liden nyligen tilllwmmen sand

harlil, Der båda inloppen stöta tillsamman år ett fyrtorn 

på Ktili-Duin, jemte inseglinss-mårken , upprest 
1 

ociJ tålt 

Nordvardt derom är staden !leider belägen 
1 

med sina fäst

ningsverk vid sjökanten. För närvarande fanns å strand

b3tteriet icke mer an en kdnon 1 hvarmed Fregattens salut 

besvarades. 

Emellan Helder oc!J Ön TPxrl å dd så kallade Mars

diep, eller redden, är eod ankarsältuiuu på 13 famnars djup 

{ mil från Nieuwe-dit•p eller sjelfva hamnen, som utgör myn

ningen till kanalen, deremellan och Amsterdam. Sommarti

den liega fartyg Viii för ett ankare med 60 a 70 famnars 

ketting deruppå, då detsamma ej ol,laras 
1 

men häst är, då 

man har Svifl'el-inrättning, att förtöja. Vid ny- och full-må

ne är det höet vatten på redden kl. 7t 25m efter månens 

culminationstid. Tiden löper vanli1~rn ej mer än 3, men 

vid sagde tillfällen 4 knop , och va t t n el stierr under floden 

4, samt faller under Ehbt·n 6 fot. Fartye, som draga öfvrr 

lO fot valt e[), kunna icke uppgå till Amsterdam ceuom 



12 

Zuider-Zee, utan måste då begngna lianalen som, från Nir:uwe

diep till Am~terdam, är 116 ~ Enp,elsl;a minnter lång, med 

från 118 till 197 fots bredd å ytan, och har ett djnp af 

16ltill 17 !- fot; dess djupaste ränna är docl; mycket smal. 

Get10m muddring skall ett djup af 18 fot beredas lånt;s he

la lianalen, h varå fartyg drap,as medelst hästar, stationerade 

på sex olil1a ställen , och åtzår fd\n 2 till Il dagar, för att 

komma ifrån dt'n ena ändan af l,analrn till den andra med 

större siH'PP· Ångbogserin&s-fartyg komma att snart ersälta 

den nu bruldiga häsll1raften, som liastar circa 13 9?fo. 16 J1 
Blw pr stycli rör resan upp eller ned ; och behöfver ett 

lastadt fartye från 8 till 12 hästar. 

Ett passaerrare-fartye af jern, med ånga och shruf, gör 

reuuliera turer på lianakn; och ät~.:år 6 timmar till resan 

emellan Amslt>rdam och Nieuwe-diep. På ut~::renint:ar af den 

stora kanaleu gå äfven .~nefarty{! frän All>maat· åt Harlem &c. 

&c. Man ämnar anlåcga en kanal från Amslerdam till Nord

sjön , som sl1all blifva nog bred ocb djup för alt låta de 

största Liniesliepp passera derigenom och förminska arstån

det till en tredjedel ar det närvarande, samt, i förening der

med, en hamn vid liusten ; men som dE:rlill fordras anlåg

gandet af Breal; waler och fästuingsverl;, samt truppars under

bål! i de sednare, så tror man ej alt ideen så snart kommer 

till utförande, lwlst de provinser, som r j lwnnu druza fOr

del af den nytta en så djup och bred l;nual skulle t:öra för 

det omlirin:; Jiugande landets upptorl;anue, icke vilja vara 

med om kostnaderna derför. Genom de sträckor al odel

bart land , som härigPnom erhöllos, siwlie lwstnaderne till 

stor del eodtgöras i tidernas läned. Af enskilde bolag ar

betas flitigt på vallnens alförande och beredande af under

Iiagande grund till fruiiibärande fält. Så har, på några få 

år, medelst 4 ångmaschiner, hela Haarlemmer-sjön hlifvit ut

pumpad, och derigenom erhållits en bördig landsträcka, 

hYnrs al1;1 gränsor jag ej med blotta öeat lwiJde uppläcka 
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rr§n det hOea taket öfver en af ånp,maschinerne, med h vars 

/150 håstars maschin-kraft till åtta pumpar, 300 Tons vatten 

utpumpades i minuten och öfverfördes till Het Y, som vid 

Amsterdam faller ut i Zuider-Zee. Man . berättar att Huar

lemmer-sjön h~r för låne tid tillbaka, vid en öfversväm

ning, dränkt ej mindre än 17 Byar, hvaraf lemningar numera 

torde åter!innas. Sjöns största längd är 13 ~ och dess stör

sta bredd 7 ! En:;elslw minuter. Då detta gigantislHt arbete, 

som lwstat l !J milinner ffi&. Bli o, snarliGett är fullbordad t, 
komml'r landsträdan att indelas oclt försäljas, IJVartill ,En

gelsmän redan anmfllt sie som köpare. ~Iaschinerna komma 

ocli att försiiijas oclt nedtagas samt ersättas af mindre Vä

der-qvarnar, hvilka, såsom det öfverallt tillgår i nejden, up

pumpa intriiffHnde regn- eiiPr annat vatten från de mindre 

kanalerna eller breda diliena, som gPnoml;orsa fällten och 

föra det ut öfvet· jordva.llarna till den stora l•analen. Muas

tlodens stränder slwla på lilw sålt göras fruiiibara, och !Jo
dens djup derigenom förstoras. 

De laudsträcl,or jac sett, rmellan Helder och Amster

dam samt i tr<JI;ten dcromlirin;;, voro llaclia, med undantag 

af sandkullarne vid Kampct· Ouin, och (!Pnoml;orsade af smä 

kanaler, som lår,o h'·tydliet liip,re än de kanaler, som j<lg be

for med ångbåt, s~mt huro näslan uteslutande ett ymnigt 

cräs, oeh \'Oro bebygccle meu l, iipingar, byar och enstal;a hus, 

der öfverallt den ut mf11·ldaste ordoine och renlighet rådde. 

Folliet säg allvarlit;t, viiimående och val ut, samt l'isade höf

lighet åt de passerande. 

Ifrån Amsterdam gå 200 , denna stad ensamt tillhö

rande, Ost-Indie-farare af !JOO a 1000 Tons driigtiehet på 

nämnde lwnal, oiH'r<ildtadt sadune af mindre dr:lgtighet, hvil

kas antal uppgafs för hela Ilailand till 600 ytlerliear(', hvaraf 

Rotterdam har, näst Amsterdam, största andelen. 

Af andra flae:::or ,~om synts, var den Norrska först och 

den Svensl1a derniist den rådande. Uti Purmerend låga ej 
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mindre än S Norrska skepp oeh lossade virke, dels frän Nor

rige, dPls från Narwa. N5:::ra .vackra Gelle- oeh West.Pnil.s

sl;epp syntes ock, hvilka kommit med laster från Vcst- och 

Ost-Indien. Den emellan Norritle och Holland existerande lika 

handels-rålti1Jhr.ten uppgafs som en bidragande orsak till det 

större antalet af Norrska lin Svensill Fartyg i dPssa farvatten. 

Holländarne ldaeade allmänligen öfver brist på sjöfolk, så för 

Handels- som Örlo~:s-Oottan. Norrmän, Svensl;ar och Dan

skar berömtles som de bästa OPh pälitligaste matrosernP, 

Det händer dPrföre orta att dessa Nationers fartyg mista !l e1·a 

af sina besättnine~r under uppehållet hurstätles, då de, genom 

frestelser af förtäring och större måoadshFor, lodas till qm

ning från sina Skepp. 

För att bilda sjömän, för sä väl dPn Ostintliska som öf

riga llandels-Ooltan, hafva privata personPr i Amslerdam in

rättat 2:ne uppfostrines-anstall er för gossar, som dels er

lägea en obetydlie aft;ift vit! intradet, dels ock inlwmma era

tis deruti, och linnes för den ena ett tacldatlt Barl1sl;epp uti

dl•ll stura ÖslerdorJ,an, der de ombord ho och få nntlervis

ninr: i sjömanskap samt läsnint:, sliril'ninp, och rtil;uinr:; samt 

flir tlen andra ett lacliladt skepp på land ?t efirdPn som lill

hörer nppfostrings-anstalll'n. l denna srtlnare erhålles Prl 

mera vårtlad uppfostran. Skcpp, som utp,å från Amsterdam, 

[\ro förpli1Jtade att taga en eller llere ar desse gossar, i för

h~llande till s lie p pets storlek; ombord som besättning; Och 

skulle de, 1·id ått·rkomsten, sal.na emploj, så få de vistas vid 

nämnde uppfostrines-anstalt intilldess de kunna ånyo komma 

till sjös. Dl•ssutom finnes ett sjömanshem, der matroser- un· 

der vislandet i land emellan sjöresorne fä, för Jået pris, ron 

och föda, samt en Institution, kallat! "Sjömans-hoppet'\ son 

pensionerar gamla orkeslösa sjömän, deras hustrur och barn 

livartill de förre !,unna under sina resor bidraga genom in

sållningar. En privat Yacht-Ciubb var äfven hild;od i Amster

dam ; iindamall'l dermed l\r att väcka och lifva andan hos 

Nationen för sjUfart och handel. Den gaf under mitt vistan

de derstädes en fest för kapprodd, med Tio olika prisbelö

ningar; och var så viii jag, som alla från Fregatten i staden 

varande, formlieen dertill inbjudne. Den börjades kl. 6 eft. 

m. och slutades, efter priseroas utdelande, med ett särdeles 

stort Lur.t-fym~rkeri kl. ~ 12 pä natten. Den ecde rum pä 

Amstell och bevistades af Oere 1000 mennislwr. I medlet 

af Augusti sl;all den stora ft>sten för kapps~>gfine försiggå. 11. 

Maj:t 1\onnngrn är beskyddare för denna klubb, och Il. K. 11. 

Prins Henric är beskyddare för en dylik i Holterdam. Emel

lan dessa tvänne Klubl,ar egde mycken liinan rum, hvilket C'j 

kan annat än verl1a fördelaktigt för det hela. Nästa år (J S53) 

kommer en exposition ar modeller och artiklar, som ep,entli

gnst tillhöra SJömansyrilet och hvad tlermed närmast står j 

sammanhang, att anställas i Amsterdam, med redan bestämda 

Kongl. och privata prisbelöningar, och en entre-afeift ar !:dels 

Gulden för brsökande; varande hälften ar den blifvande peo

ningesumman IJPsliimd för Yacht-Ciubbens mastros-institut 
' och den andra hälften för Amsterdams fattige. 

l föreninB härmed böra äfven nämnas de Oera välgören

hets-stiftelser, som så vill Lutheraner som Hefurmerla och 

Catholiker bildat och underhålla till fromma för rattiga män 

och qvinnor, eossar och flickor; ocb h vilka alla utgöras ar 

stora bncnader, med sine tillhörande trädgårdar, apothek m 

m. De unga af båda l1önen l'oro utmärkt viii klädde uti sär

skilde drf1eter för hvarje särskilt! stiftelse. Gossarne arbeta 

under dagen~; lopp hos 1-Iandtverkare i staden af olika yrken, 

men få sin fötla och logis samt kläder uti den stiftelse de 

tillhöra, der de äfven erhålla uppfostran. Tiggare äro mye

. ket sällsynte, och fattigskatten frivillig. 

En inrättning fanns åfven, hvari alla l;rinestrykande lflt

lingar genast infiirdPs, för alt dPrifriin vidare införas till ar

bPts-inrättnint:ar in i landet. Ett mycket stort och vackert 

Cellfänt;else är dessutom nppbrcdt i Amsterdam. 
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Af en J{apten på ett Ost-Indislit Skepp erfor jae, att ett 

sådant, på 500 Tons, lwstar ruPd fartn~et fullt rustaJt oth 

en besättning af 17 Man, samt assuransen betald, 8000 L. 

Sterlint: för ett år. lllott fartye som bygts i Uolland lmnna 

tillhöra Ost-Indistia l{umpaoiet och fil last för dess räk

nine. De äro nu sft många, att de endast kunna fa lastPr 

till Ost-Indien efter deras nummer-ordninr,; och bt·slår expor

ten mftsladels i typ,rr, oljor, färp,or m. m. Nyligen har man 

hörjat att exportera såJane varor till Valparaiso och Lima. 

[)e fartyg, som vid återkornsten från Indien ej kunna få 

fral1t af l(ompanid, p, å ö Iver till Eneland och intaea stenkol 

till 3 ~ L. Ton, och Jå de aflemnat dem i Californien eller 

Indien, få de fral.t för l(ornpaniets rälllliop, med socker , 

the, lialfe , rom , racli och si llien m. m., samt erhålla då 

6 ~ L. pr Ton i fralit från Java till 1-lolland, hvill1et eör att. 

d(•, på l a J~ år liunna, sävida inga hafverier inträffa' för

ljena minst 3,ono L. i ren bebållninrr. Detta privilegium 

rör Holländslit b \ 8P,da sliepp har den verkan aU andra far

ly[; meJ dPrn ej liunna tiifla, och att rlc liunna utgå för 

en mindre frakt än andr.t , som ej ~.urwa erhållas på hög 

betalning i återfral.t. 

Javaneserne ar o förp liglade att lem n a kaffe till Ost-l n

di sl;a [(ornpnniet eftf'r sju Gulden eller ~- Bho för 120 'il:s 

vip,t, d5 detsamma försäljer lialfet i floiland å bestämde, ut

lyste auldiouer, till 35 a 37 Gulden pr J 20 'fl. Köpmännen 

åter lillnna, fmrl!an de bestämda ~tora aulitionerne, försfllp 

kaffet- m~l profit. 

Entret,ot-Doclian i Amslerdam år myclwt stor, och var 

full med stora hernliomne och utgående Sllepp. Å ömse si

dor af densamme \' Oro rn mängd stora packhus 1 def'iblaod 

hYarje Nation har sina särsliilde. Dessutom fuunos östra 

och vestra Docliorne, deri äfvenledes en stor rörelse egde 

rum. För lartyp,s reparation funnos så kallade torra Doc

kor, som först sänkas, och srdan fartygel inhalats deruti , 
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portarne stangts och fartyget uppstöttats, utpumpas, då de 

o,·ta upp med sitt deri till reparation stående fartyg. Frio 

Entrepot-Dockan går railväg till den stora railvågen, som 

före r till 1-laae, A ro hem &.c. &c. Den säges skola ombyggas, 

emedan hjulspåren aro bredare än de som nyttjas i Tysk

land. 

Amsterdam är, likasom de öfriga städer och byar samt 

den del af laodet jag sett, geoomslmret ar kanaler, som ge

nom slussar kommunicera med Ooderue eller saltsjön. Ka

nalerna äro för det måsta omgifne af planterade trän, h vilka 

ej få växa längre än till viss höjd, då de borttagas och er

sättas af nya. Hftl"igenom eger ett ordentligt vexelbruk rum, 

och de borttagne träden försäljas på aul1tioner. 

På sött vatten är stor brist; det samlas under regn i 
Cisterner uoder husen, dit det ledes från blytaken medelst 

rännor eller rör. Delta vatten kan dock ej drickas utan att 

filtereras. Ifrån ön Texel fås godt vatten för sjöfaraode och 

staden Heitler, men det måste köpas. Från Utrecht gå lån

ga, smala, däckade vattensköjtrr med vatten till Amsterdam, 

bvilket också är dyrt. Då dessa fartyg ankomma äro de så 

hårdt lastade, att blott stiHvarne stå öfver vattenytan. Gas

,upplysnine är allmän öfverallt. Det fordoa Rådhuset som, se

dan Kejsar Napoleon intog Amsterdam, uteör bostaden för H. 

M. Konungen, är en ytterst magoitlk byggnad, uppförd på 
1,000-tals mast-träd förda från Biga, och för hvilket all an

nan byggnads-material ditförts från andra aflägsna ställen. 

Det är inuti helt och hållet klädt till väggar och golf med 

marmor och prydt med utmärkta målningar samt Basreliefs. 

Den största salen är 130 fot lång och 110 fot hög. Ut

Yåndiet är det äfven prydt med ovanligt s~öna Basreliefs och 

fristående gigantiska figurer. Börsen Ar äfven en utmärkt 

byggnad , och rådde derstädes, under börstimmarne, från kl. 

3 till bal f 5 eft. m., e u ovanlig liflighet bland de l OOO:de

tals då församlade llandlande. De kaserner Kejsar Napoleon 
2 
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låtit, I.Jland flere andr·e hngn11der , uppresa i Amsterdam , 
äro ovanligt stora, men sågas vara särdele11 obälsosamma att 
bebo. Fästnings-vallarne kr111g staden äro raserade och ut
lagde till bevuxne. promenadplatser. Inoevånarnes antal i 
staden uppskattades till 260,000. 

Uti Holland flnoas Marin-Etablissementer i Vlissingen 
(som är störst), i Amsterdam 1, i Nieuwe-Oiep eller Willems
oord, och i Hellevoetsluys. Det fordna i Rotterdam existe

rar ej mer. Vid dtt i Amsterdam byggas fartygen, och till· 
verkas till dess master ocu rundhult, bätar, lavetter, tågvir
ke m. m. Derifrån nedsändas de till Willemsoord , pA den 
förutnämnde lianalen, och vid det la sednare tacklai 1 rustas 
och l'l'pareras desamme. 

Vid Amslerdams Etablissement anvandas 600 arbetare, 
vid Willemsoord 250 och vid Vlissingen samt Hellevoctsluys 
600 man tillsamman. lJti Amsterdam voro 10 större och 

5 mindre, täcl!la dockor eller bäddar för fartygs n!bygc
nad. Grunden uti desamma bestod af pålvirke med plan~or 

ofvanpä, som nu undergir den förändring, att o!vanpä r•lan
korne muras ro steubädd. Ett Liniesk!•pp, en lyratio ka
nons-Fregatt och en Korvett, eller fil1h e ritningar, voro för 
~orr tid se«lan afslulude och i sj011, notlrr trädtak samt 
crårualaJe j trenne hjnl-ånt:båtar voro Hveo nyligen lup
ne af stapeln, hvarar den största htlllc 350 hästkralte1·s 

maschiner, gjorde i Holland, och sl•ulle armeras med svära 
bomhkanoner. Dess fasta relingar vom liö~t~ och de dt'lar 
som v oro al t fälla ner, v oro lätta och Iii ~u. Å relingarne, 
emellan öppningarne for lianoneme, v oro fa·sl.l bastincerin
gar, och långs balkarnc i kajnter., der stöt1.11 Pj bunna pla
cera~, voro under bomblwnooerne, såsom fö , >iiir~ning, tjoc
ka j-ernskenor infällda å ömse sidor samt salll•u"ahultade och 
metl ljock3 blad bultade till timren. ÖfTer maschio-rummel 
voro bj<'lkti'rne ar jrrn. L:1creu för slwfvPI-bjul-axlarne voro 

ej uli hjulhus-balken utan i fartn;ets sida, och hJul-armur-
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ne sommanllipte der uti ett enda hjul-cN1trum. Afkoppliu
geu Hrkställdeii medelat yllrr-axlaroes utskjutande å bårla 

sidor. Ängfart )"g med propeller såg jag ej å Kron~ns var f 
t:o Fregatt, en Korvett och en 13rip,g stodo i dockome un
der by.ggnad. Vads-smedjan var stor, men drefs mrd bäl
gar utan ånc-maschin, ehuru rn mindre sådan fanns i samma 
hus, för drifvaudel af svarf-maschiner. Alla rundhult, block, 
åror till båtar och kanon-lavettage, samt några ovanligt 
långa, lätta och i båda stäfvarne spetsiga, bätar voro utm<irkt 
val arbetade. Rt>pslageriet var stort, tågvirket vackert och 

alla byegnader af sten med sliilfcrtak. Arsenaleo och för
råMrue af alla slag, hvaribland äfven pro1•iant-förråden, voro 
väl furnerade, samt allt med en sftrJeles ordning upp

iläldt. Öfver brist på ansbp, till Flottan !.lagades dock all
mänligPil ar Ht•rrar Oifieerare. Ej lånet ifrån varfvet var ett 

pri•at, meu 1\onel. kallad!, E!ablissement för byggandet af 
s~glaoJe och änt;fartyg af jL'rn, samt tillverkande af alla slags 
ängmaschinerier m. m. Ocr förfärdigades t\fven master ar 
je r n jemte jerntacklinc till alla klassers handelsfart y g j och 
fanns der åfven en stor äng-hammare, som sköttes af några 
få man. Etablissementet drt'fs med 900 arb r tare. 

Ehuru ja e s3g en stor Ost-Indie-farare, som begagnade 
jernmaster och desamma berömdes, torde dock en längre 
lid hehöf•as, för att utröna deras verkliga företräde framför 
lråclmaslt•rnr. Eu stor fördel lllPdföra de dock, den nem
Iigen : all g~uom sin ihälicl1el !,unna åslatlkomma ett jemnt 
och lu>lsosamt luftdrag i fartyg"t. lh·ras tillvrrlining är myc
ket enkel och varalilight-ten troligen lånr,. 

Etablissementd i WiiiPmsoord tir anlagd! i en m)·cliet 
stor skala, särdeles väl b ~ hygdt och ordnadt. De 5tora för
råd~husen bygdes af l\t>jsar Napoleon till 2:ne våninears 

höjd med battPrier derofvanp?t j men Bollflodarne hafva, i 
battrriE>rnes ställe, päbyp,t en tr edje dlninc. Husen iiro <JI-. 

la af st en med >kifl'crt~k och st1·ncolf i un(lra yfinillcarne 
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Vid detta Elablissement byggas inga andra ån små fartyg , 
såsom skonertar och Kanon-slupar, och det endast då handt
verkarue ej hafva annan sysselsålloing. Deremot repal'l•ras 

och ruslas fartyg dervid. Handtverkarne åro till största de
len private personer 1 som arbeta för dagspenning och äro 

frie att upphöra när de behaga. En stor murad docka fin 
nes å varfvet, men undergår för närvarande svår reparation. 
För 2:ne år sedan har murverket ,jd dess yttre ändar r·a

sat, hvarföre en hög jordvall oppkastats utomkring den åt 
sjösidan 1 på det att dockan må kunna repareras. Källådro r 

finnas under sjelfva dockan till särdeles men för densamme. 
En Fregatt stod i <locka n 1 för att, jemte en mängd pålagd 

ballast, hålla botten nedtryckt, och med en 30 hästkrafters 
ängmaehin pumpas nästan kontinuerlict för att hålla dockan 
läns. Som denna maehin ej drifver andra verk, så är det ett 
temligeo dyrt företag. Alla rundholt för härstädes statione

rade fartyg lågo uti skjul och voro väl barpojsade samt må
Jade för ändträdet å nockarne. Förråderoe voro visserligen 
väl furnerade, men ej så som i Amsterdam. 

Ett stort Hospital för Flottans personal, af så väl befäl 
som manskap, fanns äfven i Willemsoord, der sjuke af Coop
vaerdie-Fiottan lwnde blifva intagne emot en daglig afgift ar 
3 Gulden för en Kapten, 2 för en Styrman, I -! för en Kon
stapel , Båtsman eller Timmerman och en Gulden för en 

Matros . 

Man var sysselsatt med profskjutning af IS-pnndiga ka
noner, som utborrats till 30-pundige. Deras gamla kru t
laddning besagnas arven i deras nya skick , men de äro ej 

ämnade till annat än skjutning af bomber och skrå. 

Uti Nieuwe-Diep låg ett Vaktskepp, Fregatten Sambre 1 

som bar den 1 örver Etablissementet kommeoderande Schout 
By Nachten "Booricius11 llagg på krysstoppen. Der låg äfv eo 

en Ångbåt "Crcloop" på 220 hästkrafter. 
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För all bemanna öl'logs-farlygen förhyres Sjöfolk, öfver 
brist på hvilket allmänt klagades af Olficerarne. Den som 

aldrig förr varit till sjös och förhyrer sig på örlogs-fartyg 
måste tjena å dem till fylda 25 år. Andre åter, som farit 
till sjös innan de förhyra sig, taga dels hyra för några, dels 
ror vissa år och ibland för blotta expeditionen. Sjö-Kadet
terne 1 till ett antal af 65 1 s.om sl1all ökas till 70 1 studera 
tillsamman med Landt-Kadelterne \'id Breda. Kursen skall 

der genom~.:ås på 3:ne år, livarunder de göra 2:ne sjö-expe
ditioner på kortare tid de 2:ne sista åren. Till examinato
rer kommenderas af Flottans Olficerare. Från Akademien 
utgå de såsom Adelborsten eller Midshipmen 1 och blifva då 

kommenderade på allågsna farvatten. 2:ne års sjötjenst, som 
midshipmen är den korrtaste tid för att vinna Olficers-be

rordran. 

Tl.ezements-Oificerarne komma ej ofta till sjös, men 
subalternerue äro deremot ständigt sjökommenderade. 

Flottan utgjordes den l Januari detta år af 5 Unie
skepp (2:ne på 8~ och 3:ne på 74 kanoner) 2:ne 60-ka

nons-Fregatter, 3:ne på 54, 7 på 44, 2:ne på 38 och 2:ne 
raserade pä 28 kanoner; 13 Korvetter på 28, 26, 22, 20 
och 12 kanoner, hvaraf till och med 26:orne hade täcl\ta 
batterier ; Il Briggar n f J :n klassen på 18 och 12 kanoner 1 

och 2:ne af 2:a lilassen på l <2 banoner j 13 Skonert-Brigr;ar 
pä 6 kanoner; 8 Siwnertar, hvaraf 2:ne på 14 och resten 
på 3:ne kanoner; 3:ne Ångfartyg på 300 hästl;rafter 1 4 på 
220 a 206; 2:ne på 170; 2:ne på 150 j 2:ne på uo och 
7 på 125 till 40 hästkrafters maschiner; 2:ne Trnnsportsl;epp; 
36 större och 12 mindre Kanonbåtar; en Fregatt af 2:a klassen, 
som logementsskepp i Vlissingen; 2:ne I\orvettcr med tå ck

ta batterier, som kasernskepp för Marinerue i Amslerdam 
och exercis-batteri för Marinerue i Willemsoord. 61000 man, 

Mariner och Marin-Artilleri samt sjömän voro använd" för 
Flottan. En 60-kanoos-Fregalt., "Doggersbankft, var på t~xercis 
med Sjö-Kadetteroe till Kanaric-öar ne. 
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Officers-korpsen belitotl af en Amiral för Flottan (fl. 
IL H. Prins Fredric af Nederländerue) ; en Minister för Ma
rio-Departementet (Schout By Nacht); En Löjtnant-Amiral, 
Öfverbefälhafvare för Flottan (1-J. K. H. Prins Henric af Ne
derländerne); Fyra Schout By Nacht (utom !1-larin-Ministern) ; 
20 Kaptener; 30 Kapten-Löjtnanter; llll Löjtnanter af l :a 
och 180 af 2:a klassen ; 67 Midshipmen af l :a klassen ; l O 
Lål1are af l:a och 35 af 2:a samt 29 af 3:e Idassen j 10amt 
dessutom en mängd Officerare och Civile vid administratio
nen af Flottan och Lols\'äsendet j Uppbörds-Under-Officerare 
och Maschinisler. 41 Officerare af olika erader vid Mariner
nej 13 Konstruktör-Officerare; jemte ett stort antal !11id-
5hipmen of 2:a klassen. 

Emellan Willemsoord och Amslerdam Ar en Elcctro
macnetisk telegraf öfver· Alkmaar och Harlem. skeppspro
visioner af alla slae kunna erhällas af ~od beskaffenh et i 
Willemsoord, men köttet är dj'rt, h vilket troligen härleder 
sic af den starka utskeppningen från Holland till England af 
lervande hornboskap. 

Freeattens korta vistande af 6 dagar uti Holland, under 
bvilka resan till och från Amsterdam samt uppvaktningar 
upptacit en tredjedel af liden, har ej girvit mir, tillfälle att 
taga närmare kannedom om detta märkvårdig-a lands öfrica 
förhållanden. 

Med anledning af den erfarenhet jag vunnit under orvan
nämnde expedition , vid seglinc i närheten af dc Uolländske 
bankarue och dt>runder verl,slällda lodninp,ar, med den i 
Fioltun allmånt bruliliga lodnings-upparaten af en med luft 
fjlld (trelwnlig) segeldukspåse fästad till en på lodlinan lö
pande träd- och messingspjes ; anser jac mig böra angifva : 
dl'! jag fonnit nämnde apparat, ehuru skenbarligen ny och 
försedd med stark fjeder , opdlitlig, alldens tund den samma 
ancPr ett större djup än det verkliga. Un(IPI' S('&l iuecn öf-
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fl'r NorJgjöns bankar vi sade det med apparaten fådda dju
pet alllid några famnar mer än det suponerade ; och då 
·ao under tjocka samt tidvatten kr·yssade i närheten af banJ u 
karne utanrör inloppen till Texel, dervid man bör vända ut 
från dem då man får 12 knappa famnar, hi'lnde sig all ofta
nämnde apparat angaf 13! famnars botten, dä, i följd af 
Lotsens förundran deröfver, och af mig anbefalld förnyad 
lodniD!h men för hand, rAtta djppet endast var Il ~ famnar. 
Bäruf inses huru lätt Fregatten kunnat blifvit satt pä ban
karue ehuru det lodades bvarje { timme, och man trodde 
sig harva mer än tillräckligt djup. Denna angifvelse nu lämnad, 
förmodar ja~ skall, icke allenast vara af nytta vid bega~nan
det af den omlalta lodniuus-apparateo ntan äfven, möjligen, 
föranll'd3 till en förbättring of densamma eller anskaffaodet 
af en pålitligare SOI'l. 



H v a r·j e h a n d a. 

Engelsl1a 130 kanon-sl!ruf-skeppet Marlborough'& arskä

rande på midten verlis!älldea den 28 sistlidne Januari . Sät

tet hvarpii ett fartyg afsl1äres i tvenne halfvor, samt att !lyt

ta aktra halfvan 20 fot från den främsla, ar högst enkelt. 

Tillredelseroa äro nästan desamma som vid ett fartygs af

löpning. Den enda olil1heten är, alt tvenne starka keltingar 

fästas vid den aktra llalfvan och med hvilka aktra del en 

af skeppet sakta nl'dflras utför bädden, till dess den kommer 

på det bestämda afståndet. Und Pr arbetet har man, gen om 

de omnämnda keltingarne, skeppet helt och hållet i sin hand , 

och kan stoppa eller bestämma rörelsens hastighet. Utfö

randet upptog endast n5cra minuter, och alla närvaran de 

syntes tillfredsställda med sättet hvarpå det utfördes. 

Engelslw Korvetlen Svift, som utförde t ill Van-Diemen s 

land de polilisl1a förbrytarne 0 '13rien 1 Meaghrr m. O. är nu 

&terkommen till England. Hon har varit u le 4 ~ år, mes ta 

tiden i Söd erhafvet, och har under kryssen seglat ci rca 

90,000 qvart mil, eller mer än 4 gf1nger jordens storcirke l, 

samt under hela tiden ej förlorat någon enda man af sin 

besfJitning. 

Engelska Royal Marines har genom general-order af 

den 14 Janua ri detta år , erhållit en tillökning i numeräre n 

Ile la kåren . består n u af följande : 

Etthundratvå "Divisiona l Compacnies" utgörande. 

Tio "Artilleri Compagnies" 

10,710. 

1,720. 
70. stahen • ••.•• • • • .• • •••• • • 

-----------------------Summa 12,500 man. 

,, 
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l Portsmouth forteår insållnine af propeller-maschin på 

130-l;anoo-skeppet Duke af Wellington. Maschinrnmmet är 

70 fot lånet och pä bada sidor orneifvH af kol-lårar 12 fo t 

breda' hval'igenom omöjligt nä u ra projektiler kunna eenorn

tränea . Dessutom ligga så vill ånepannorna som hela ma
schineriet minst ä fot under \'altcu-linien, 

En lika lärorik som sorglig olycka har drabbat Engelskl! 

örloes-ångbåten Dauntless , Kapten Halsted , stationerad i 

West-lndiE'n. Dagen efter hon lemnade S:t Thomas yppade 

sig gula febern ombord, och inom några dagar dogo nio 

män. Vid hennes aolwtnst till Barbadoes ejordes genast un

dersökning, och s-amllige på stället varande Lälwre tillstyrkte, 

att genast sända hvarenda man i land, och låia dem bo un

der tält. Della råd föraktades dock af Chefen, som i stället 

sände en del af besättningen i land och bi!Jehöll en del 

ombord. Följderna !Jlef\'O oclls5, att inom nåp,ra dacar, den 

31 Decem!Jer, voro döda 3 Löjtnanter, 2 Mates, 5 Maschi

nister, 2 Masters, 2 Midshipmen, en Skrifvare, Timmerman

nen, och 65 man af gemensl•apen . Gan1la och unga, nj'kl ra 

och drinkare, h vita, nPerer t>ller mulatter blefvo alla lika 

våldsamt angripne - och man har aldrig i West-Indien hört 
omtalas en så våldsam smitta. 

Ädel strid. l Engefslia Tidningarne omtafas en duef, 

1oom i Boulogna egt rum emt'llan tvenne Engelska Officerare. 

Orsaken till striden var - ett lwl{hufvud. Kapten Chichesler 

satt vid ett middagsbord midt Pillot Major Murray af l6:de 

regementet. Värdinnan frat:ade Kaptenen om hon fick gifva 

honom någat af hjernan ur ett anrättad t l1alfhufvud 
1 

b vilke t 

han s~ämtande afslog; mPn då Major Murray antog tillbudd 

gycklade Kapt enen med honom öfver att han var i behof al 

Iller a hjerna. D r- Ita uppbragt e Ma joren så, att han knOt. han

den emot den förre och hotade honom, Inarföre åter denne 

utmanade Majoren <>lt slåss. Duellen försiggick verkligen d ~-
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gro derpä straxt utanför Boulogna. Kapten Chichesler M

fyrade rörsta sliOltet, men felade, h\'arpå Major Murrar ar

sköt sin pistol i Jurten. Dermed var siriden afejord. Del 

Engelska bladet anmärker : att två hög t befordrade och ut

märkta Officerare kunde utsålla deras lir för ett lwlfhufvud 
t 

är en omständighet, som ökar miingdl·n af de mänga för-

nuftiga skål, som hlif1·it framhållne emot denna löjliea qvar
lefva af medeltidens barbari. 

SAMMANDRAG AF ÅTSKll.LIGA RONGL. BREF 
1 

FönORDlUJ(~. 

G !R' GENERAL-ORDER ~·· ~··' UTGÅNGNE FRÅN S1ÖI'ÖR

SVARS-DEPARTEMENTE~ 

(Kong!. Bref.) 

Dec. den 7, 1 S:i2. K. M. skrifvelse a ng. förbåltring 
personalens oOöningsvilkor. 

s. d. K. M. har Iiiiagt Sekund-Ltljloanlen tid Flottan c. G.; 

Lindmark, tjensl&örande i Sl. Brittannisk Örlogstjenst, y~ 
tertigare ell ärs resrslipendiurn ar 75 L. Sterling. 

5. d. K. M. har befJIII all, till bP.fordrande af Bili~hufvud" 

bokens tidigare afslutande, hufvudböckcrna från Flottan& 

stationer böra var.a lill Förvnllnineen insände före Oklo ... 

ber månads utgänc , året eller det fn-ilket räkcnskaperoll 

omfatta, äfveosom att Fiirvaltningeo bör till stats-Konto

rrt iogifva dess huf\'Udbok Hlre slutet. ar derpå följandll 
Januari. 

~. d. K. M. bar befallt, 111l det vid Fiollans station l Slack

holm inrättade mindre proviant-förråd, skall upphöra. 

S. d. K. M. har bcfallt, att det j sint upptagne Varrs-Ch~f•

.arrvodel vid Göthebores station skall t. '· indraeas. 
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Den 23. K. M. har tilJAlit , all 'id &lskillige Lots-statiouer 

å vestra Lots-Distriktet, bvarf.'sl däckade Lotsbåtar sakna~ 

sådane må anskaffas. 

(General -Order.) 

J~ouari den '7-. K. M. har tillålit, att Sek.-Löjlo. vid Floltao, 

Grefve A. Ehrensvärd får biira ({ejserl. Franska Heders-Le

gions-Orden. 

Den 14. K. M. har beviljat Kapt.-Löjtn. vid Flottan C. G~ C. 

Stuart 9 månaders tjenstlcdighet för all såsom befälhah-a

re idka ängLätsfart. 

Den 1 S. K. M. bar beviljat Prem.-Löjtn . \'id Flottan C. f. 

Kafle och 1~. Thorsell , den förre t års och den sednare 

9 månaders tjenstledighet för att såsom befalhafvare idka 

åuGLiilsfart. 

Ucn 19. Förändrad oreanisalion af Arlilleri-Båtsmans-korpseöl 

.och fördelning af de i stal anslaene Arlillel'i-Båtsrnans

;~rfvoden. 

s. d. Förn!ad instruktion för Arlillrri-ext>rcis-slwloroa vid 

Kong!. Flottans statiom·r. 

S. d. K. M. l•ar befallt, all 8al smans-!(ompani-Chef skall, dl 

mOjliehet derföre linne', inom lll'arje Korporalsskap för

ordoa en Arlillcri-llltlsman till Vicr-Korporal, med åliggao• 

d• att fullgöra enahanda sklltlit:lteler med dem, som for· 

dras af ordinarie ({orporaler. 

~lPn 21. K. M. har bc·viljal Prem.-Löjlnanterne vid Flott~n 

Frih. Lagerhcim och A. F. Pettersen 9 månaMrs ljell'l>lle

diehet ror all såsom befälhafvare idka ångbälsfart. 

\)en 27. K. M. har beviljat Kapt.-Löjtn. vid Flolian Craruer 

fj('usllediehet från den l i\lars till ärPh slut för- ~Il 
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föra ångfar·tyg å inrikes orter 

~adelius' 3 års ljenslledighet 

JU- och utrikes orter. 

samt Sek.-Löjtn. derstildes 

för att föra åogfartye på 

Föt·ibulringar wom Irongl. Maj:ts' Flotta. 

Förordnanden: 

Den S Januari. Till Kapten-Löjtnanter: Prt>m -l.,., 
nanterne c J s 1_ · • A•J -

. • . !J ort och A. M. I{Jiogspor. till Pr r m L ö ·r 
nanter: Sek.-Löjtnanterne Frih B O Sta k' lb ,·- - J -
K . . • • - c e r'rg oc l O F 

l 
reu~er; trll Sek.-Uijlnaut: utexamint>rade Kadelt-liOrflo.ra~ 

en F. A. PaJaoder · \.·i K . 
. . ' H onstruktrous-korpsen till p 

LöJtnant: Sek.-Löjtnanten H. Fornell. ' rem.-

.A{sked: 

Den 8 Jaouar·i, ur trigstjensteo; p 
G. af Klint. rem .-Liljfnanten E. J. 

Den J februari. KammarsLI'if\·aren Ludv. Pt'ltrrsson 

nfsked på t'geu begftran. ' 

Döds/all: 

Sekund-Löjloaoten C. D. Senais den 7 

under srzling från China till Eneland. ' 
Srptrmht'r, 

NÅGRA ORD 0~1 t:RATrALS-FOl'iDEN un A~muLITE1'S-

l{RIGSMA!I s-J{AsSA N. 

Omtankan för ertPrlefvandes s!älloiog, och utsigten för de

ras bergning måste för hvarje omtänlisam husfader utgöra 

ett ganska vietigt ämne, m<'n i syoner·hel för den löntagan

de Embets- och Tjenstemannen, och särsliilt för dem deri

hland, som ej hafva förhoppning, att åt enkor och barn ef

terlemna en förmögenhet, som l;an vara tillräcklic för, eller 

bidragande till trysgandet af deras framtid. Gratialerne ut

ur Am:ts-l(rigsm~ns-1\~ssan hafva , i mån af Kassans tillvext 

ökats, och denna tillölilling har under sednare tid till icke 

obetydlig del varit föranledd deraf, att delägarne erlagt un

der· J O år, eller från och meJ år J 839 till och med 1848, 

dubbla Gratials-afeiftcr till Enlte-fondens förstärltande. Då 

man ihJglwmmPr, all t. t>X. en Kommendörs-enka (eller då

varande f{ommendör-Knptens i 1:a !dassen) efter 1825 års 

Reglemente hade l GG Hd!' 3'2 sli. BliD i årligt Gratial, men 

nu får 375 Hdr, och sliullc lwmma, att om 9 år härefter få 

500 Bdr; en Kapteo-Löjtnants-('nlia 1825 erhöll 83 Rdr 16 

sic, men nu undfå1· 180 Hdr, och ftr 1861 sliUIIe hinna till 

240 Rdr; så \'isar si&, all Cralialerne, som anda till 1834 

fortfora efter l 825 års RPelemcnts-bcslammelser, och höj

des till nuvarande belopp år t 848, efter 14 år lillnnat mer 

än fördubblas, och snnnolilit efter 27 års förlopp hunnit 

tredubblas. 

När den förduhblade Gralials-afeifteo upphörde med 

l 848 års sint, miusliadPs dt>rigenom fondens inkomsler och 

årliga lillvext med nåeot öfvcr a,ooo Rdr, h\'ilket hos eo 

och annan deläeare, som nit itls i;ud e för dPnna Yieliga inr·ätt-
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