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NÅGRA ORD 0~1 GRATIALS-FOi'iDEN U'I'l A~HIULITWJ'S

KRIGSMAI'is-IC-~.ssA N. 

O rotankan för eltrrlefvandes ställning, och utsigten för de

ras bergning måste för hvnrje omtänksam husfader utgöra 

ett r,anska vigtigt ämne, nwn i synnerhet för den löntagao

de Embets- och Tjenstemannen 1 och särskilt för dem del'i

bland, som ej hafva förhoppning , alt åt enkor och barn ef

terlemna en förmögenhet, som lian var·a lillräcldig för, eller 

bidragande till tryggandel af deras framtid. Gratialcrne ut

ur Arn:ts-Krigsmnns-((<Jssan hnf1'a, i mån af Kassans tillvext 

ökats , och denna lillölwine har under sednare tid till icke 

obetydlig del varit föranledd deraf, alt deläga rue erlagt un

der 10 år, eller från och med är 1839 till och med 1848, 

dubbla Gralials-afgifler till Enl<e-f"ndens förslärl•ande. Då 

man ih5glwmrn•'r, att t. <'X. en [(ommendörs-enka (eller då

varande l{ommendör-l{nptens i I:a !dassen) eflr.r 1825 års 

Reglemente hnde 16G Hdr 32 sli. Bko i årligt Gratia!, men 

nu får 375 Hdr, och sliUIIr. !wmm~, att om 9 år härefter få 

500 Hdr; en Knpteo-Liijtnants-enlia 1825 erhöll 83 Rdr lfj 

s!<., men nu undfår l SO Hd r, och år 1861 siwlie hinna till 

240 R dr; så Yisar sir:;, ntl Gratialrrne, som ända till 1834 

fortforo efter 1825 års B?p, lemcnts-bestammelser, och höj

des till nuvarande belopp år 1848, efter 14 år liUnoat met' 

än fördubbla s, och sannoliii l efter 27 års förlopp hunnit 

tredubblas. 

När den fördubblade Gralials-afeiften upphörde med 

1848 ars sint' minsliarles derigenom fond ens inkomsler och 

årliea tillvext med nåeot öfvcr a,ooo Rdr, hvilliet hos eo 

och annan delåeare, som nitidsliade för rh·nna vigtiea inrätl-
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nin[;s beständ och rörkofran 1 vackte oro, helst Gralialerne 
' under desse lO år, ifrån 16,867 Hdr ökats till 22,079 fldr 

årligeu , lnilket visade en förhöjd utgift ar 5,212 lhlr om 
året, rued utsip,t på allt mN lilltap,ande fiirlliijninr:, alltsom 
de gamle Gralialisterne med små Gratial er afgin:;o, och an
dra med heiJ'dlip,t större gravation på Kassan, tilllwmrno. 
Denna fruklan var emellertid, lycl.lietvis, fOga ~:rundad, ty 
ronden !Jade under dessa J o år erhållit en lillvext af 
121,180 Hdr, hrilket kapitals ränta öfHrsteg den ölwde ut
giften, och var lillräcl.li[!, afH·n med herälilling, alt Gratials
utgilterne årligen skulle lillölws, intilldess de uppnådde dd 

maximum, som borde utgå, om ett lika antal Gralialister, 
som nu och u:istan alltid förefinnes, hunne c·rhålla Gratialer 
eftrr !:del af pensionPil , lnilket först efter uäera 30 års 
förlopp IJ:irelter, eller måhflnda efter ännu länr;re tid , skulle 
inträffa; ty tillölillingen pH Wt>tlium U litler de 3:ne sednare 
åren, då de hö~:re Gratialerne utdelats, ut~::jorde omkring 
620 Rdr, och summan, som vid 1851 års slut uteick till 
Gralialistf:'r med 25,496 Bdr, var berähnad all en gåne upp
gå till omlirine 45,000 Rdr, h vadan ännu fela§ omkr·i ng 
19,000 R dr innan · Gratials-maxirnnm eller n n p,ållancle grun
der uppnås. Nu bör ihåp,korumas, att de tillökninp,Pn när
maste åren medföra den största tillökningeu i Gratials-utgirt, 
men allt som man nalkas maximum , måste de årlip,t>n sti
gande Gralials-uteifiHne hlifva proportionaliter rnin•lre öl;a
de, emedan alla nytilllwrr.ne erhålla, undt·r de första f1ren, 
stora Gratialt•r, ITH'Il de afuå"ude l1aha end;,st haft smil , 
h varemot längre fram, :ifvl'n sådana Gratials-lap,are aft:il 

1 

som åtnjutit större Gratblrr. Fiir att l'lllt'lll'rlid framdeles 
ytt~:rligare linnoa vinna en förhöjning i Gratialerne, föreslo
go 1850 ars Öfver-Rerisorer, att Am:ts-Staterne måtte åta
ga sig, att å nyo, under 10 år, betala dubbla Gratials-afgif
ter, för att ernå den förbåltring i Gratialerne, att desse 
skulle kunna utgå rul'd !:del i stället för J:d·el af männens 
Pensioner. Flottans Stater och Korpser inuingo l1~rpå, med 
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tlrt ~iJI,or, all t'nkor och barn eftt·r alln dem, iOill allida 

der de år då deras mån eller fäder bidraga mrd dubbel 
un · ' · lid 
ofgift till ({ussans Eul;e-fond, må äga rätt, att v1d den • 
då Gr·atialerne allmånt ökas till }:del ar Pensions-Leloppen, 
åfyen fä sine Gratialer förhöjde till enahanda belopp. Detta 
allt fastställdes eenorn Kougl. 13refvel d. 13 December 1850. 

Tidpunklen , då de till !:del ar Pensionen ökade Gra
tialerue skulle vidtaga , var ernelkrtid icke brståmd, utan 

5
Jiulle oPro på fondens framtida förl10fran, men att denna 

tidpunkt ej borde behöfva utstrfldas öfver 10 år sökte man, 
calculations-vis, ådap,alilgga, oeh sedan nu första året är 

tillqggabgdt och åfl'ell det andra snart lider till slut, u.n
<ler lt\'ilka calculens mer eller mindre riktighet hUllilat pröf-
1as ar erfarenht>lr·n' har jag troll dd böra IJtifl'il ar något 
intresse att framlägp,a en jemlörelse emellan beräkningen 

och utfallande!. 

sedan Grati <llerne IJörjal , rn cd år 18U, att utgä till 
bt-loppet af fjerdedelen utaf Pensionerna, hade under de 
a:ne åren 1847, 18~8 och 1849 nytill~omne enkors och barns 

Gratialer i medeltill uppgäll till 1,301 Hdr §rlieen. Med en 
lika tilllwmst pfllöljande år, shulle de sälunda ifrån och ~~ed 
är t851 tillt.omne enkorne blilfa herälligade all en ganf: 
framtieles erhålla tillökning i sine Gratialcr med !:del af be
loppet, ellt>r 433 B.dr 32 sk. årliHen ; men 11'lf:del ~~ desse 
enl.ur förmodades likval und Pr tit.len med döden af~;a' el.ler 
oförsörjde barn träda i eiftl', iJVarigPilOlll d~ll ( 0-a~rga \l~ J
"k . orll med ens komme ull öl;a Gratwlrrne ar 1861, o ·nmoen, s 
endas~ skulle uppgå till 3,903 1\t!r om året. lJutler loppet 
af 1851 halv~, nwd rfltlip,hd till framlitla förhtijnin~::, 2~ e~
kor och barn tillkommil, hvilkas Gratials-belopp uppgar till 
1 ,2 t 9 H tir 8 sk.; tillölwinzen skulle såiPdes för dr m •.•t göra 
ljOG B.dr 1 s sh. 8 r. Bko, men redan ha fl· a 2:ne denbland 

med t! öden afeåtl, för l11·ill;a lwsp.aras 33 fl dr l G sk. ar den 
" ' " '1Jcdt:S aterstår a7a 1\dr ',! ~J.; . arli~a Gralials-lillöidllll[;~n . J, 
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S r., h vilket belopp rn P<l I i f\J1· 13 sk. 4 r. red an nu un

derstiger d!'n calculerade ~umman 1 med derå heräknad JO 

procPnts förminslwinp,. Fondens tillölwina var h(• ral>~lad till 

7,098 Rdr, utom den t·na Grali;1ls-procenten 3,300 Bdr, så

ledes tillsammuns 10,398 Btlr årlip,en. Eller afslutad HufvudLok 

för år 1851, utr,ör fond 1· ns· iillvext för samma år 13,198 

Rdr eller 2,800 Rdr mPr, än som blifvit beråli!ladt. Nr1r 

iJertill l.~gges, att sannolil.t ej alla de no l•·fvan ftP, som und

fått Gratial!:'r 1851 , kunna uppn5 år 1861, sf1 mi\ste nital

landet blifva ännu förd elalili t{nre , hvilket do ck ej hindrar, att 

ju ett annat år skulle kunna m!:'dföra mindre fördelakti~;a 

resultater. Under sådane förhållanden lår det ena ba!ancNa 

det andra. Innevarande år är änJ1U f'j slutadt, men dd tyc

kes vilja framte ett nf11·a nog lilw förmånlir,t förhållaodf.'. 

De tilllwmne Gratials-belopptn, som halva att pfiräkna rör

höjning, uppcå till 1,a22 Hdr 31 sk. Blio, !t vadan tillölinin

p,en sl<tlile bli.fva HO Hdr 42 sk. 8 r., hvilliet mrd afseend e 

på sannolildtl'!eo al' ni\gre !lt·ril>·land b(· fint.lige öfver 70-5riue 

enlwrs bortgäng innan till ölw in[:rn ~omnH'r att 1idJaca , 

sku lle lemna lil;a re~ult at. lllf'd för r g5 t·nd t' ii r"'). 

Om man afdrap.er ld1: r\a,:san s inlioms i<T, med undan

lag ar J•:"iil iPflled!Pn,, dels df'JI dubbla Gratial s-procenlt•n, som 

sedan de 1 ()" fire n äro fiirlid'ue, derr(!Pr t•} hör iJ'ri\r,aliOillllHa•, 

dels de utgifter, som, utom Gratiai('J'II<!, drahh;t En!,t·-fontlen, 

literstår 7,000 Hdr alt anv[tnda till Cralial<'r. N;ir en g~np. 

ett så stort antal Gralialisler, som n n liirPiinnes, 01~h Hl' 

samma ldasse1·, hinna att Liifva d(·laldie-e af Gr<ltialer tilf 

{-:del af Pen sions-beloppen, så skulle dt• rtill erfordras om

kring 60,000 Rdr l\rligE>n, hvilk et med afrälwing af den ny~s

nämnde år ligPil öfvcrsl;jnl<!lldt> inl,o rn sl t> n af 7, 11011 Hd'r, for-

*) Inom 5rels utgång har ytterligare endast tillkommit en enka, samt 

en som Kong!. Maj. t ti!lagt helt i stallet för halft Gratial, h vilkas 

hlifvande tillökning skulle utgöra 25 Rdr 4-0 sk., hv~ dan hela till
öknings-hrloppet för å re b h!rrvo 466 R dr 3·\ sk. 8 r. R ko. 
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drnr e !l r a nt eb~rande kapital a 5 procent, af 1,060,000 Rdr 

Uko. EnlH!-kassans fond vid 1851 års sint, var 481,040 

Hdr, och om den i ytterligare 9 år ökes årligen lika med 

förlidet år, eller med cirka 13,200 Rdr*), eör detta ett ka

pital af 118,800 Rdr; om derefter tillöl;nin geo (sedan den 

fördubblaJ e Gratials-procent (•n upphört) i 40 år endast be

räknas till l 0,000 Hd r årligen, s ont nlt{ör 400,000 Il dr eller 

tillsammans, eller ~!) f1rs förlopp, 518,t'OO ll<lr, hvilka tillag

de nuvarande fond af 481,040 1\dr sliulle uppgå till ett ka

pital af 999,840 lhll·, så utgör ddt.J hardt nära det behö!li

ga kapitalet af I,OtiO,OOO !lur, hvilkl'l docli i a!IJ händelser 

<lå tord e före llnn as, en~ir ränte-inliO msten för hvarje års be

hållninu endast är pårälillad !ör de tillliOmn e eller årligcu 

ökade Gratials-ulbetalninp,arne, men s;i l; erli ge n torde lemna 

något öfverslwtt, ult drrmPJ öku fo rlllen; och dessutom en 

<l PI u f knpitul et ännu ger 6 procents riinla ~*). 

Förlidet år 1851., som lemnade eu behållnilll{ af öfver 

1a,ooo Bdr, va1· tillölwineen i Gratials-utbetaloingarne emot 

del föregå en de ård ovanliet stor, ty drsse utbetalningar 

uppp,inr,o till I ,639 P. dr U sk. 3 r. Bli o mer än år 185~, 

hvilket är deu största årli:.:a till ölillinc, som äct rum. Ar 

~) Efter uppgjord ungefärlig caJcul kommer behållningen för år ·185~ 

att uppgå till öfver t >\.,so o Ih!r. 

.. ) ALt antaga t idrymden af 50 iir, efter hvilkcn först Gratials-maxi

mi-summ3n skulle hinna alt ut g;) till allu, efter de högre Gratials

hclopp en, ä r ingnlunda för lång tid, ulan snarare föt· kort, ty erfa~ 
renhet vitsardur, 3lt af dem , som vid cirka 20 års ålder inträda t 

tj enst, allti d nl\gra uppnå 70, 80, ja en och annan till och med 90 

års ålder, innan de dö och eftcrl cmna enkor och barn, andra dere

mot dö tidigt, utan att efterlemna Gratials- tagande arfvingar, då 

de, i sådane afgå ngnes ställe, i tj ens t iulrädande, böra betraktas 

såsom de der öfvertoge den a11idnes rättigheter, medelst att på nytt 

börja Gratials-grundläggning från '20:e året, och således möjligen, 

ännu sednare , än efter de llcrälmadc 50 tiren , kuuna komma att 

;; ca1 era Gt·:lliah-fund•·n. 
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18411, dli den Wrul 1n störst, uppgid; •l••nsntnmP likvl\1 "j 
till högre belopp än l, 139 H dr 3 sk. S r . mer an förutgå
ende ar. 

Oet kan synas besynnerlict att sliirre Gralials-utgifl för 
6ret drabbat Kassan, an IJVad ofvan år I.IPPt'.ifvet alt de till
komne Gratialislcrnes årlit{a Gratials- helopp ute or, e ll t>r 1,219 
fidr 8 sk., helst afeiing äfVPII :ip,t rum oeh således derip,r
llOID bPsparine inirätfat; men dels är ofvannämnde belopr• 
endast del som ntp,:h till si\daue enkor och harn, hvilka hal
va rältiehet att frarnd•·IPs rå tillilkning, harrmot nåp,re rn
kor tillkommo i hörjan al året , hvilkns män anidit redan är
J 850, och som såledPs P j kunde komma att inhrp,ripas ihlaud 
dem, som hafva r:"iltichPt till en framtida tilliikning; dPls 
hafva de större Gratialrrne tillkommit i hörjan af året oeh 
s~ledes rör hela ård gravrrat l{assan, hvar<'mot afv,åneen ;~f 

andre fi\rst sl;PII sPelnare under år JS51. llnfvndsakli't:"'t 
harrör dock detta förhållande från tiP! större antal' eulwr 
med hör,rr r,rati.clier, wm tilll;ommit Jt<5H, oeh tlt>t miltfire 
antal m~d l:ip,r e Gralial<·r , ~om argätt S:llllllla nr, lll·ilkPt först 
påföljande år l'isar sina PW"ntlip,a VPrl,nint:ar. p;l d<· t
ta siilt har så mycliet stiirre utgift för foiHIPn uppstått JS:il 
:in 1850. Della fiirhållandf' lwllllllPI' lil,,fd sannolild :lit 
1erka på molsatt s:itt undt•l' nu lilpa11d<> år, så att h•· la 
Gratials-summan dt·rundPr obdrulligt, ell•·r rnåhiinda a ils ic 
ke, torde komma all ökas,.). 

Efter hvad som nu hlifrit ådaeala~dt , och under fil•·
hoppnint:, alt de påliiljande år" n ej slw la m,' <Iföra ett fiir 
rondPil mindre f!Y11~amt utfallande, år at t lörutsP, d f' t Grati
nlerne mPd år 1861 skola kunna uteii till dPt hPiopp, som 
varit afsPdt, och mPd den gläcljan<le ntsigt för nu ldrand•· 
man och f~cler, ~om ~ro i tjt>n~t vid Fioltall att om dl' skul-

") Tilltikningcn i Gratials-ut.gifterne ~852, ernot 1851, iir nn ki!nd , 
och här uppg?d.l till t>ndasl ~q Hdr iO sk. 9 r . Blw. 
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l.e falla un.f ;lll före Jli\llllltle \itl l deras efteJ'Iemnad.e famiJjPI' 
icke desto mindre hafva att pårälillu enahanda Gral1aler, som 
d~ efter år 1860 l!lifvande en kor och fråufallne efterlervande 
harll 

1 
Pller ~:dPI af männens Pensions-helopp. 

l)ecPmber J 8å2. 

Ca riskrona 

c . .J. Il. 

(Insänd!.) 

LIFRÄDDNINGS-ANSTALTER PÅ RIKETS OM BEHOFYET H 

KusTER. 

Det ranns en tid då fördomar och vidsl;rpelse villit:t lli
nade sitt slild åt rof~irighd och egennylla; då menniskor, 
känslolösa som t,lippan mot hvill;en de såp,o sina likar kros
sas af vågorne, ans5go sftsom 1'farligt och olycksbringande 
all heröfva hafvel ett lt>l'vande offer, ,;om del en gång om-

l t ' t .n nndrr d<'l ;111 roilystnaden m"d giriga blickar be-s u l l . . d 
traktade dPn redlöse s<'glar<'ll, som slormrn rukaslat blan 

hrännin~;arn<'. 

Dessa tidrr hafva J)cldir;ll'is försnrnnit för mildare kåns-

ocl1 man se 1• icke g;111an afkomlinp,ar af desse barbarer lor, 
som fordom, q1·rtfvandt> mPnsldip,hett·ns röst låto medbröder 
oml:omma nu IIH'd ;1del sjPIIIiirsakelse \'åga lifvet för deras 
lralsn inc; ' 11 nder t!Pt all Filantropen, onttrött.lig i_ sin~ ätlla 
omsorger, uppbjuder allt att utfinna medel t1ll raddnmg af 

menn iskolif och egendom. 

Andra Hinder ,isa i tl ... tta afset·ude vackra framsteg, 
·rb · b't r och rädd-bland hvilka npplinnint:arne af 1r err,nmgs- n a 

nings-rakeltet• blifvit på månt;a st:illen, der förr säl_lan någon 
skeppsbruten und slapp mnl lille!, med fördel a.nvande. ~tt 
förtiga hvad 

vill jag blott 

andra nationer hafva i dt·nna våt; a.sta·dkomm1t, 
uti minnet åt~rföra, hvad våra p~Lriotisl;n gran-
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nar, Danskarne, vidtacit till lll'framjande n!' lilbergning åt 

skeppsbrutne, genom an~kafrandd af räddnint;s-båtar och 

rakeller på många sti'lllen U Danska kuslf'rne; hvarom ut

förligt kan läsas i nNytl Archil• för Söncsenel, Anden 1\reldie 

N:r 37'\ hvaraf rtl utdrag (]nn<·s i Tidskrift i Sjöväsendet för 

Mars månad 1852. Men ack! att man skall behöfva fråga, 

hvad hafva vi i vårt kära Fndernesland gjort för en så vig

tig sak'? -- Jo ! för många ar SPd<lll fanns här Pil inrfitl• 

ning liiind nnder namn af Dylreriet, som hade si::; uppdraget 

bestyret mrd herguinr; vid strandninp,ar. Ändamål et dermed 

var utan lvifv<>l corlt och välgörande; men det uppf)·ld e ic

ke dl'!s;Hnma på ett sä tt som molsvarade allmän belåtenhet, 

utnn råkade, eftrt· hvarjehanda sanila eller osanna besk)·llnin

gar, uti mi ssliredit, som påsliyndad e dess upplösnine. 

Sedan den tiden har· vetterliu<·n intet an11at blifl,it p,jordt 

till hjelp ut· sjönöd , f1n hvad dc-•n ensiii ida hehjertenheten 

af egen förmåga, med oftast svaea m~del förmått åstad

komma. 

För att emedlcrtid itlie alldeles lil,p,illiut åse rtt förlJfil

lande, uti hvilliet vi stå så langt tillhaka för andra natioUe1·, 

ha1· [(onp,l. Örlo~smanna-Sfillsliapet förslia{fat sip, ritninear till 

gotiiiände r ä ddni ll g.;-b~t a r *) och modeller till rilddninp,s

ral;etler, med tillhörande appHat, i hopp om utväg, att 

möjlit:en framdeles kunna ~~tadl,omma införandd dPraf inom 

Fäderneslandet. Men livad lönu~r den bf1sta 1ilja der medel 

salwas '? - UnderstöcJ,,s den il'l< e af ett allm.'iunare delta

gande, måste saken af sip, sjelf fiirlalla, och mPd bedröfvelse 

tortie man ännu mång<·n cåup, få höra omta las , huru bf'hjer

tade män varit overl;sarnme villnen till, att förliga andra, 

sådane fasansfulla upptriiden, som sednast timat på Sand

hammaren .v."') natten till den 17, då 9 mennisholif, och l'id 

* ) Se Tidskrift i Sjöväsendet för Juli ·l 8::\:l. 

H) S·y dos tliga~te kusteu of SUhw, midt emot Bornholm. 
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l(ullen Jeu 21 si>ll. December, tlä f'lt fartyes hela besättning 

uppslul!ades nf l'ågorne. Trolit_:en hade de !lt>ste, om ej alla, 

blifvit räddade om medel dertill icl•e saknats. Men, torde 

oagon invänJa: h vilken ofantliG kostnad om våra vidlyrtiga 

kuster skola förses med räddnines-anstalter i tillräclilig 

mängd fiir att vara till bands allest;ides der slieppsbrotllilln

na intr[Jffa. Visserligen, om man förutsälter nödvändigheten 

af ett så stort antal; rnPn detta iir ingalunda behö!ligt. Docl;, 

om än så vore, skall man beständigt förblifl'a lilq:iltig och 

skaffa !Jjelp 5t ineen , derföre, att man rj kan hj elpa al!a '? 

Låton' oss rmedlertid tillse hvad det verkli[!a bPhofvet först 

pål;allar. Erfarenheten har visat, at t, ehuru ldipp- beströdda 

svenska kusterna i allmänl1el än äro, hafva dock sl;epps

brolten (jag rälwar hårtill iclie en del mindre betydande 

pastötninuar i eller utom sl,ilrg5rd en) jemförclse1is pa sl;i!jja 

stallen varit mycket olilw. S5 t. ex. ser man (då man un

dantager Öland och Gottland) ffi af svårare beskaffenhet haf

\'a inträffat på Hil;cts östra lins!, norr ifrån rfllmadt till Cal

mar-suod. Derifrao söder omiu'inu långs vestra liusteo mot , 
[lohus-lwsten tilltaga dc i m~clieuhet, och bar i synnerhet 

trakten kring sundet och södra delen af Sliåne, under sed

nare delen af fö rra fu·pt, varit bedrölliGe sl<ådeplatser för 

m5nga olycksli iindclser. Orsali<'ll lt iiil ill iir naturlig, om man 

tanl•er sic den v<i[!, ~om hela d<·n ,t ur ;J massan al till och 

från Östei'SJÖil {:åCnde fart)"[{, har alt Jl:ISS E'I'il 1 OCh man före

ställer sig Je svårit;heter, af ;;torm;11· t«: h hilltiea strömsiilt

ningar, mot hvillta de uti delta trånua farvatlt'il hafl·a att 

k~mpa . således ur Jet förn3mlir,ast åt delta id\11, som upp

märksamh eten for st bör rit:las. ~lan !inner då att vissa hu st

sträckor, silsom t. ex. S.O. delen af llleliineP, Ål1us-bugt <>n, 

Sandhammaren , Falsterbo, Koslen meJ L! u tlelsinehore och 

Kullen, åtshilli ee delar af Ilailand och l"lohus Uiu samt Öland 

och Gotlland, hafva wänea farli ea stoilll'll 1 livarest skPppsbrott 

ofta inträffat, och sidedes borde för ses med riiddnini:s-au

staltn , bc ~ t ä cnde al" lilbL• rt;uin~o=bJLll' ocl1 r;d,dtcr, !'11,-·-
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l'lt dera uf desse s<irskiltll; l>ero•'ll<!l' af ornsl ä ndit:lJt~ll'r, ~om 

vid en nor;crarware undersöknine, [\n som hr1r Lan ifrii~a

kolllma, höra närmare beslåmn1as. 

Oel skall då lrolit;rn ~isa sig ull 1 åtminstone till rn 

början, antalet icke hehöfver hlifva s3 stort, som man förP

tiliiller sig, ellt•r kostnaden sa belunganrle' a~l icke vi' liba 

~äl som Oanskarnt>, skola filrmå hiira den, om sMnma an

da för allmänt ,-;d lifvar os~. 

Dock hvarfi)re lwhilla vilj~n llos rn ådd nalion, hla1•tl 

hvars rnoolit:e SÖIIPI" så ndlll[{<l IUH'IItle sku llf·, i trots al" hn

lande faror, räcka hjPipsamme hiin •ler iii nödsf[ilde likar, orn 

lwhofvet del påkalladf' . !\u är här icke frågau om all tar:a 

an•lras mod nli ansprf1~ 1 ftrl tk~sa l>;irt!ad e kustboars, som 

äro sä vane vid farorne pä hafvet, endast att undPrslötlja 

dem IDI'd en s~~rf af dPI öfH·rlliid man så ona sliflllli ... r åt 

llården och filfångan, fiit' all bereda dem medel all ila tlf'll 

mol döden och farorne ~fimpande sjömannen, rnånr,en gä ng 

en ~:ir anhörit:, till hjPip och IIIHI•iillninn. ~h·n, lort!P nligrm 

in vällda, hvarföre il'ke din·kt frarnst :illa PI\ 5tl 'it:lit; ;uq:t·l:i

!:•·nhPt på orl, som H•dPrhiir '? - Denna ntv;)g hiir visser

li::rn ir~e filrhise s. J)ock tllalllll' il'hP tft• kiHIIIIIlllll'r 1 Slllll 

t!raea slörsta för tl<o!Pn af sk•·ppsfart•·n, l:impli:: ••sl 'jdfH· ,~ullr 

kunna [ilrt·na sig om anskatfantll'l ;Il· r:itldnings-;l!lslallt·r '? 

rtan all i rint:a s le mån 1ilja I>Ptvilla llöxa \"Ptlt•rbörarlll•·s 

\' ilja alt m<'d l'iirma omf:dta tlen [!Oda sa~PI\, :ir,a de icke 

alltid i sin makt all disponPra öfH·r li!Pdt•l , om r!e icke un

dt•rslödjas nJPd dPitat:nnde af nationrn; och ll\arföre skulle 

den P j kiinna sådant för fif'~s hat\liPI och sjiirarl, samt för vi\ra 

raska sj limful, som hlantl lllilder or h filrsakelsPr af ~Ila siat~ 

tillföra oss värt hehof och vårt lifl'l'dlötl ; kanh:intla män~eu 

t:flllg njuta Vi frulif e rna af dPraS n•dan llfslan.Jna faror, just 

fi !j de, 111\fil'r n)a JWJliÖtlaiJdPO, Slll0P,3S fliOf hriiflllingarne l'id 

~· årn J.nslt-r, i ås~·nen af råd liisa 1\,l,årlare, som Pll,la~l gPnom 

!>rist på lll t> tlel it:l.e l.unua r:\cka d r· m en rätltlande hand. 

3~) 

llvilken ~martan•le fön·bdirlse för oss slilllle ,Jet rj Yara om 

de skeppsbrutne dervid utropade: livarföre kasladt's 1·i f'j 

mot en annan strand der man icke lemnar skeppsbrutne åt 

sitt hårda ödt" l 

skall Sverige i ddta hflnsePnde allli.l blif\'a stående dl 

sekel pfter andra nationer, fruktande att offra en jemfilrel

sevis ringa penning för mt•nsklighelrns viii'? -

L 

(lns•i n t! t.) 

f'öRKLARI~G ÖFVER SPRI~C-TJDENS FÖRDRÖJNING. 

Som liändl år, intri1lfar rj fiil' Pit gifvd sltille spring-tid 

t>ller den slörsta Ehb och flod under en hrl Lunation, förr 

än unp,efär 36 timmar eft•·r Ny- Pller Fullm!\ne. 1\lånp,fal•lit:a 

hypotllf'srr hafva blifl·il frarnsliilde för alt förl.lara tieila na

tur-frlwmen, nwu ingen af df'm alla har hliflil ;111s!•dd lull! 

tillfredsslallandl•, hvarförf' f•j h t> IIPr nåGtll\ hlilvit -.llmiint itll

lacen. fi•·dau för l;illf!l'e tirl tillhalia li1sle t!Pnna ~ak 11:in 

uppm;irlisamlld, oeh pftpr nog;1 lwr:runtlan•l", lt11r .int: ~otu

mit till följande nsullal, som t•nligl min lalllia lullliomli p,t 

förkl-arar !lt·tta natur-fenomen. 

Då Mån••n 11flrmar sit: Zyzygi .. rna , öl,;~s ocl.så tfton kraft, 

som åsl<~dkommer tidvatluet j löljdt.•n håra f hl i r, att vattnet 

tlag för dag stip,er llöare och faller liif!t'e j men som df'tla, 

enlilll Inad t>rfarenhdPO l'isal, ej i riuga ste mån invrrl;ar på 

liden för sti:{aiHid och falland < l, mibte naturliet1is lla,tit:

hrtru af \'allnP(S rön•lse öJ,as lllt(lt•r df'! all dr•nna lirotit 

ökas. Just vid Ny- !•ll•·r Fnllrnäne !tar tl• ·nna !.rall nppuiill 

sitt maximmn och biirjilr sl'd~n altap,a. Till folje al tlt·f\ 

succt>ssil'a öhnin (~Pil ;J I l,ralt•·n och d•·ral uppsliiPnde öhnirlp,t·n 

ar Va linds rörf:'ls e-ltasliglwl 1 !.all ej vid e l! gilvtl ögonLii!'h . 
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rörelsens haslit:ht'l VHra fulllwmli~ll motsvarande kraftens in
t•~ nsite t. ; ly någon del af denna k ra fl måste först åtgå för 

att höja den förra rörelse-hasti[lheten , och det är först ef

ter sedan den någon tid varit verlwnde, som den meddela

de rörelsen blir relatif till l;raltPn. Detta lir endast en na

turlig följd af den allmänna naturlap,en att nverkan är ej li

ka hastig som orsaken.n Dä miwen passerat någon af Zyzy

gi~rna, mii1S~as visserligen Io·allen men, den är Ii liv ål fort

farand e så stor alt den ytter lieare kan öl1a rörelsens hastig

het, s5 alt denna ej uppnår sitt maximum, förr än den blir 

relatif till en J,roft, \isserligen mindre än den vid Zj'zygier

na utvecklad e, lll ~' ll lil;väl större ;In den Pmot rörelsens ha

stiuhet derstäu r s relativa lira lt. ~le d emot rör<>lsens hastig

hd ro·latif l;ralt, menar jae en jemnt verkande, alltid lilia 

stor lirafl, som sl1u lle ~unna medd ela en lilia stor hastighet 

som den ifråGavarande. 

Delta tyclies tillfyllest förida ra sprine-tidens fördröjning 1 

mPn en omständiv,het äterslår likväl att taga i bP.tralilande. 

SllpJ.>O!lera t. ex. att det har l'arit höet vatten ju st vid Full

mlin e-momentd och vattnet faller till lået med en viss ha

stighet och sedan står stilla nåv,ra miuuttl" som vanligt. -

Det synes tlå besynnerliv,t att, sedan vattnet l' ll cänr, varit 

i Ii dia d. v. s. rörels(' lJ upphört, lib'ii l då rid åter börjar 

sti::a, dess liasti~lit'l ytlerlil)<li'P ölias och det stiv,er högre än 

uode>r förPgttende Flod, då verliantle liraflen var större. För 

att lwnna föriiiara tletta måste man göra sig reda för orsa

ld·u till vattnets stillas1ftende vid låct vattrn. Orsal1en till 

tlvnna h vila, iir ingen annan ftn th:n, att 2:ne krafter -en di

r..t.l verkande till vattn ets höjning och en annan indirelit till 

l'allnine derigenom att elen höj er vattnet på ett annat ställe

strida emot hvaraudra, och som i flirPniug med vattnets 

tröchet för både den ena och andra rörel"sen, enelast ver~a 

eu i11lermediär livila eller så att sär,a interferens af Ebb och 

Flod på en mindre plots, und er det_ all Yallu els rörel se for t~ 
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g&r obehintlrarl på pnnl.ter utom densamme. l'\[tr nn slut

ligen endera kraften, flen direlda ell er indirrt.ta, hlir rådan

de, måste rör els ens haslil)het icke endast hlifva beroende 

af den för lilll'iilld VHkande l1raften ulan Mven nf den när

Jiggande vattenmassans förnt ägande hasti ghet, som natur
ligtvis i sin mån påsl;ynilar riinclsPn. · 

Jn intensivare de vid hlizt och lågt vatten emot hvar

andra slri<bnde krafterna äro, desto li0rla1·e måste stridPil 

vara och således tid en för vattnets stillastå ende blifva min

dre och mindre. Detta öfverensstämmer äfven med erfa

renheten, lil,a som att spring-tiden blir allt mer och nH'r för

dröjd, a ll t efter som de dr r till verlwnde kralter öl; as, hero

ende af Månens och Solens olil;a afsti\nd ifrån jorden. 

Ofvanstå rn de förklaring linner man vara n;islnn fullliOm

ligt analog med den al!mftnt antagna förldarinr,en af hamnti

dens upplwmsl; end~ sidlinaden består i sjeffva verl<et 

blott rleri, att då man i fiifl'a fallet taeer i belratilande Iia

stiehelen af v:tttnPls rörelse, så elires vid and1·a hlind Pist·n 

endast afseP!idP. pil rlfelilen deraf Pller d t• n :dJ>ol uta sti::ni 11 -

gen. n5de theori och pralilik gil'va vid h:liHic'll :III' dii Pil 

l;ropp hlifvit satt i riir<'l se ar Pli kraft oc h mPddPI:ds nileon 

\'iss hastip,h.-1, sä hall denn a hastizhPI l tl r• r!i::are lillas af Pil 

\"ida mindre men i samma tiirel..tio11 VPtlialldc !.raft. Dd 

lip,r,er således ingrn orin:liel1e t uti, att :lltlaga en s:1dan ök

ning af vatlnPI.s rörclse-hastit;lld, Mven sc·dan dt'll rön·lsPn 

verliaiHIP krall l' ll minsl,ats, så mycket mindre som de silbl

lade "Hollers" gifva l'lt örvertj'ga ude be vis pft möjli[!llcten af 

en sådan accPierer;;d rörPise hos vattn<'l, fasliin Pt:rntlica 

orsallen dertill, eller vinden, redan upphört. Dessa "llnlll'rs", 

ifrån början uppkomna af 0Pra sm5viieor, som för enat sie 

till en r11da slöiT•··, fort ~;å i vindPns dir eldion, h\·anwdcr de 

fortrarand e uppt aca i si t; en m:ingd mindre 1'5gor, som i,·l,t• 

allenHst. ö!ia til'rns maf'Sa ulHt äfvt•n pfl sl.ynda rlif'!·ls r-n, ;inda 

till d•·ss dl' 1id n:( 1: •>l l:lnd mill 1 mnt.' t ~tild 1 d5 t! P mr•d ,,.,_ 
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motstfindliv. kraft hq la in örvrr kusten och rrckn med sig 

allt hvad som finnes i deras v~iv,. Likasom desse, p,ifva är

ven sat;alladi• slörlsjöar iHvertY[pnde hevis på en accellere

rande rörelse hos vattnet, hvartill viuden ej är ensam orsak; 

mPn den egna rörelsen hos alla de småvåeor en sådan stört

sjU under sin fnunfarl upptacer i sit:, nH•dverkar äfven i sin 

mån dertilL 
C. K. 

VERKsTÄLLDE ARBF]TEN vm I{ONGL. FLOTTANs STA

TIONER ÅR 1852. 

Carlskrona : 

Linieslöeppet Carl XIII har blifvit försett med nytt ba

slinv.aee, hyllan är art;orlad och lafvar för tågen inredde uti 

valtenrummet, för öfriet äro ventiler upphuggne i lross

boltPn , nya slag och skotknel;lar tillverkade och fastsatte 

samt eu beting akter ut å undra bath·riet; bladlårar å tross

dacl;el uppsatte, samt åtskilliga klargörings-arbeten verk

stälde. 

Artilleri-invenlarie-rH'rsefllar hafva Llifvit tillverkade samt 

upphörden ö!Hrsedd oeh rqlarHad ; brol,beslagen å båda 

balleri<·rua förändrade j lacklint;en l;ompldlerad och för

sedtl. 

Skeppet Försigtigheten. Sla~- och bottenvagare samt (,il

nill;! mellan tinnen, ha fl· a blifvit fastsalle; limren ritilade och 

~allvadf' utomhords j fart)'[!Pt är nu under I.JOrdlfJtlfJBing och 

lort~:år arbetet så väl dermed, som med fyllningar och mal

lar fö1· diaeonal-skenorur. 

Skeppet Oscars rrparation i botl<'n är rullhordatl ; det 

l1;1r blifrittlriflet, ullat;d frf111 up tiodan och inn·dninuen Lir 
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undl.'l' arlwtP. l(anonel'tle hafva Llifvit npleratle till slac~ruts

lås, till uppsättningar och brol.höglar; ladorne äro reparera

de, en del pPrsedlar tillverkade, samt Artilleri-uppbörden för 

öfrigt öfVersedd och i~tåndsatt. Taclilineen har blifvit för
sedd och l;ompletterad. 

Fregatten Norrkoping. Oess rqi.Jyggnad har forteätt och 

följande arbeten iiro verJ,s!alde. \Vaterbord och luct;-l;ar

mar, samt diicksb•,ldädnaden pä batteriet äro anla~de j Lord

läggniu::: och garnPrins mellan Latteri-portame verl;stälde; 

rode1·, relinv,ar och bastin1:age å bacli och skans tillverkade; 

kartlar, ribbor, waterbortl och eu del beldäduad å öfra däck 

åfvensom trossdådet intat;de j den additionrUe kölen samt 

röst och skåp,g faslbultade. Eu del iureduing är verkståld 

&å öfver som under tross-daeket; master och en del rund
hult firrdiggjorde. 

Lådor till däcksbeslyd,rlinr,en, hrÖst-laveller till Lalleri

kanoneme, samt eu del andre Artilleri-inventarier tillver
kade. 

Che{ll-ång(artyget Walfiyt'ian. Fartn:et lärdi~bygdt, samt 

satt i sjön den 3 Ol,toher. Inredningen, undt-1' samt till 

större delen äfven på tross-dacllet, uppsatt. Master ruud

hult och båtar fardica j maschinen och pannan insatte och 

undergålt. hesigtning. ArlillPri-inVI'tllaric·rne äro till det me

sta firrdi:;gjurd(', Tacliling 1 s•·u•·l och ser~··lduks-pc~r sf:'dlar, 

llagp,or och tlaggdul,s-persedlar 111. ur . li llhiira nde sl.eppare
uppbörd en, tillvPr~ade, 

Slieppet Ca1'l Joltan. lnsalles i dockan i\:r 4 den .t 

Aug. Uthugguior,ar lör sl;epp~ts besiGtning ftro \'!'l'kstålde 

samt en del lll'a timmer redan insatte. 

Anglwrvetten Orädd. Utslagd ar fullhordadt, J,öJ slriirkt 

och siMvar reste den 24 ~Iars. llesnin:;en iir upplimrad, 

Pl'opeller-hylsan inlaed, spant och förtimring uppsatte, höl

~~iud inlat.:dl , fartyed är sanlad t oclr kapdierad t; ~<it;.ne 
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och hor·tllflp,gnine nndrr nri>e tP. En dP! invon!JriPr lilrh li-

rantle Artillcri-delaljrn :'u'o lil\v crh:lllr. 

För Lotsverket ur Urid er hy ggnad el l Fyrfartyg J livar ~ 

spant och förtimring !Jiifrit uppsnll e, liölsl'inet inla~;dl , lim

rl'n kilade, balkvägare och diicl;sh al kar fastsolle, iilnnsom 

b[lrhu ll et och förtimringen dcruntler. 

Eli Lots-che{s-{arlyq bar blifvit full bo rdadt och salt i sjön 

den l !l Juni. 

Nya [(asen~-byggnaden har forl[!lllt och i\lcrslflr en

dast )' lire rappningen samt eld;täd ~ rs uppförand e. 

Arbr.let med hlastslfjulen, hvar!ill griifnine fiir grund 

murarue började r!(•IJ ~ ll ecPm her IS51, har så forlg åtl, att 

tfPt (,an nn sE's fullhordadt, och !tar hn:enntlen en län~re litl 

varit anvi\ntl lill sia ändam51. (Upplag för masiE'r och rnnd

hull, samt d)lil;a pj c•sers lillverk1ting och rrpnralion.) 

Den med Mastskjulen sammanhänp,ande byp,t;naden för 

Hydrauliska sträclmings-maschinen, Hr fiirdip, til l vnp,ear uclr 

la k. Socldar och pl <liler a l hneg<'n r, r iJllit lör app~ralen äro 

uppförda .. 

B)'[~t:natl• · ll för Hammar-smedjan började den 21 Of.to

hPr' lll (' d grflfnint: för gnllld t•ll, ll\ ill;en till lv3tredje.Jela r :ir 

upprnmall. 

Af Kronan s galu-andelar hafva 10ö3 qv. famnar å K)T

tocatan blifvit ste nsatte . 

l\l ntldrinu uti Varfshamnen har iiGt rum, mellan 

platse n or h vestra Kölb;dnines-bron, li vares t djupet 

i!lwdl fr5 n 7 till 12 a 13 fot' och 651 l.ubil;-famnar 

d"r upptauits. 

Mast

blifvi t 

m ud-

Nya Doclrebyggnaden. ~lumi n gs-arbelel å Valle u!ednings

r.allerid bakom Docl;orne har blifvil forisatt till 3:~ Dockans 

östra si t! omm , ntr:Orande r• n låll p,d af l ~O fo t , hvarj rml e 

dt<ll från ea llt'rl e t till .t;c Docban upp cf!P nd c luft-trumma' 

blifvet uppförd till full höjd och försedd med lwtäcknings
ring af huccen gra nit. 

Jortlfyllninr,s-arbetet bakom 4:e och 5:c Dockorne har 
blifvit fortsatt och utglir 1 tillsammans ll lf' tl lerhdlädnadeu 
omkring galleriet, 1299 lmbili-famoar. 

Nya Espings-skjulet är fullbordadt; kondl-båtiden rör
länet.! under vattnet. 

Llti Kongl. Amiralitets-kyrkan är inl' ti ndic rPparation 
.crkstäld. 

Kt·uthuset å !(oholmen hilr, till vinn:~nde af bättre luft

vexlinc, blifvit försed t med 2:ne större dr ag rör , anbringa

de genom yt.lre hvalfvet och utgående gf!nom [!afvelspetseo 
1 

hvarjerute åtskillig förändring af Iarvarne t:·gt rum, m. m. 

Det fordna Länshäktet , beläget inom varfvet, har enligt 
Fångstyretsens plan undereått föräutlring och reparation . 

I SIJghuset är såg-maschineo till alla dl·lar uppsatt och 
fullbordad samt säcen under gfroa. 

Reparations-arbf:'ten äro verkstålde ii Flottans sl; cppsbro 

och andra oroar , samt å kuj erne vid Wasa-skjul och Åre
boden. 

För Mechanisl•a Departementet har en plats blif1it be

redd till uppfö1·aude af arbets-skjul, vester om jt•rnförrådet, 

medelst en uppförd mur ar språncd gråsten med jordfril

Ding innanför. 

För lHrict hafva Pro1·iant-macasioerne, Bageri, Kast-rue,·, 
Rustkamm are med flere ar [(ronans mindre hygg osdrr un 

dergått större och mindre rPparaliooer. 

l gamla ncpa ralions-Docl;an, der Äug-Korvelten G!'fta 

var intagen öfver vintren och qvarstod till Mars, harva dock• 

oinenr af följa ud e rart n: egt rum, oemlieen: Åo gfar!HJ6t 
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kvrian, )i' rn .. f,,ll\t·ll• ·u Svalan nr·!1 Brip,g• ·n ::;'"'i'f'opp. Fr:~n 

l'i.jil n ol'hil! IS sl :l jllin;:s-·ttlfll "·'l' Shr·ppd Oscar bliflit ntt~:.:d 
<.;lu · p: >~ · t C 11'1 lnh;l ll i 1~;a tt i Il l hl :{t; tia Dodan N: u 4. llrh .. • . 

'C!i ;\rlil\ f' ri·PXI'I'o'is- s l,nlan ha\l':t 1111rln iir• l t!~lta::it: 

14 Sdlltltti· Lii ;!iliitl!• ·r :30 da g:. r . 

!) Sl 1 rm:;n 

27 1\tlllS !:q;i;, l' 

~··n a;;n man. 

~7 dito. 

~; tlito. 

Sk o! an 1>:1 r 1111d · r sommannfnJ;HI•·rnP \' al il Uirl~: : tll nr·r

eis-!lh"l'!'''' Fatl• ·n!• sh nd · t, d"r d<• inmiiiJ>Ira<l<• 1arit syssPI
salte m Pd J. antii .Ji"'n'- n · !t !, ; !11:>11-r·xnci~ , sl,arpsl.jutning , 

1 •1 J, .. , .. , 1 r :~:H!<' m. m ~i!, ,· ntnin~ lll"tl pn hnssinn,.houd"'r >a ars 
har :;r1·,· n a! t·:,n,·i-n !<t it-<h :tpd h lif,·il " ' rh<l it! tl fdin 1\a!loll-

Sl,nn i· ; !·r· n \ f· ,...:. j• t: .. 

f~on • jd ' r r ! ·d. 

nnn- -..\n par; 1 n·! .' 

!~nd.1:!i.d :tf\\ :·i!td·· 

g{ l;cJJr uftn ; 

~ i :l -..l t\ r:-:t :J d1· lt> :l, f n .,. i'!! l ad 1· r för .1~ ... t. f\ :1-

,,..), :tlt th l<tl d· · l fil t·\J·i'ci' .,,•h till andr:t 

l J ~ i ' 11 • · •·' 

n1 ;:r, nad •·!l af •·t 1 ' ' X P I ris ltns ~r fnllhnrd:td, så at! hu sr t 
• 1 • 1 1·· 1 n~ för:indr:td(' och fiirs•·dde 1111 h•·g~g nas; A:lil. :·ri -I'f'l'•i' :H t'!' · o 

lll <' il ,. 11 3ii({tn asr hi 11 ; t"kl'\ hd,l~d l nl!·d zinh:td .i• ·rnpla l, ltll-

k l l s.-· I·.·Jul!'l fl norra ~ P I fArdi<'l llt'h ätt\:m:t>cltin•·n i vrr ·sam tl" • 

nf!d ••n a;· Gali:'rr-l';;rll'd har !lll tl<'rgfitt ft.ll,tfwdig repa rati on 

l l l'l' ' .. l\I· ',I, P,~I· i!i.t' ,· ll\11 !J;i(\d,!O C-til! 1::1,, ' ~g!;n r, sknp·· at·t• ot · 1 , 
kar inla gt~ d l' filr d c• i ~l,jnlcn ~1ii~ · n t1(· fa1t~e~·n; t" t\ toi\LH S 

t"lp p ! ,y:~~{ dt ~~ 1\a '::i l, · l ll t~t ! tn ,~ TI. 
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En ny kanonkt~Jd ;, ,. a: 1h ;;;; d o('!t i.aii'.IIJ <· III <' .J . di nrd-

n.td•·· NlhHa:nad"tl af 4 ,;1. !i:t,·HJ- '' 1! 1'·' ~' :t r :or!salt och 
repa1·alinn il trPtHie K.ttlnltjo li:tl' l'•·t bi;illd. 

En d•·l sm~ t' idl'apt·n ;ho L•r:ind rad ,, till ,l aghtlt S-itll

l•ind !l in r:. 

G 6th cb cr,q. 
Uppmuddring al' nya V:trf.:l,. tlllnt ·t; ,,,. !'ilrl'!":: •·n. Ftllall

drillll'' ll ;d 2:n~> i\ anon-slnpar Ii .! ll< •: l:l• i, ;J:Iilll - sl npar l::tr till 
stör;la d··k11 l:lif1it full;"l;:d .td. 

___ ._ , __ _ 
- -

l\tcru onn l) .\! Ffi Ah:TllA :'< i LL\ t ~:,'tU Or.r.1:<. 
1/tmkong i Dl'ce mber 1"5 2. 

Sitrtl t·lr·s S<' dJn S:t Fran >isco lilllfl\t nli il:I IItk l och rö
n·l~t·, Prl:jud r r l' es lrn l.tht• ·n ,,f Amr-rika S) >'se l;,ii tlning för 

\':il;; r:;lan de l1andr·lslar!yc. AnH rii.:Jilf-l,a n r: il En ;: • I, J,a f<lll~fi 

1\ll~lllöd:l li >; r•r li;:"n h:ir, som p:i ;dia andra i:J!', lli f' ll "cha-n
~ P rtH~ n ;iro liJ, a för alla, och 1f11·a Sr• · n~lia lta:Hkblar tye l;un-

1111 numPra i a lit .i• mlöra ,i:: 1111 d ntianning•·ns; !a:: undan

Lq~J·r liltl~l d r• s!nn "C!il'l"'r -~li•'f' J" n", som .\m r· ril,anarn e 

11!1 III r:gn' 15!l t1"' smala och lljtlp p,fi t·t]() P tar l r:: (' lt l o no a 
l son tons' och ;;om lrommn up p till 13 a l .i lin o ps fnrt. 
Oml;ri!l[~ JOO 11 lfill lii>ters lartyr, iiro lnmplige för fralithan
dPin l~:ir ut P p3 de1111n lt~tsl r n; il:1 d•• liil~ornma biir<l de 

vnra 1'~1 förs Pdde llll'ff res rrv - anl;arr'n, lieltingar samt 1(1-

pandr gorls; ty rlesse :Jrlild:tr iiro ltiir dyra och hunna sill-
jas lll<'d fiird r· l i h<ind· ·l,;e t! r f> j bl'! t (if l anHl:ls. 

Alt I,OilJIJlil nH·d SvPns !,n produld r r till "''11113 ldl>t liill i! l' 
~i g i a!lmnnhf't il' l. r. Triid v~tro rne <J Ch st :ingjrrnf'! !.an l' j 

nfsiiltas, ty Svrnsl,ill'ne liafva f'j fwnn p,jor! någon nppo!frin::, 
l11r att !fl l'n han.l <· l i elinp, , lilmrn v ~! börjad , sknll!· ill l't'l' -



ILa tJögsl htlsosamt pi1 lndustri~n h~mm11. Vill m~n komuw 

bit p11 lwstPn lumna fr aktt>r erhållas från Liwerpool , New

York och Hio de Janeiro, lättare fin frfin något annat håll ; 

och sedan ett fart yr: val kommil hit , äro resurserue många 

för en rask och tilltagsen Sjö- Kapten. 

Expo rte n af mjöl från Concep ti on är b ~:t)'dlig j derifrån 

[ön;es m ed mjö l hl'la vestra lillstcn af Ameril;a j hvi lk et förr 

gjordes med Anwrit. ~ns!; a fartye, med mjöl frän Förenta Sta

teJne. Valparaiso, med si na stora lap,e1·, tillbjuder ofta la

slt'r pa kustt'n norrut, och fraliter på en det öur i st illa 

Ocean. Frakterne uro visserlige n mycket varierande och 

man ff1r rj fästa sie vid näeot bestamdt ; jag vill Llott som 

exempel anföra , att nnder vårt vistande uti \'alparaiso Le

fraktades far l yzPn der mest per rus j en U rigg p ä 11 O lå

vter erhöll till S:t Fransisco 1750 piaster. Tiden för seglin

gen berälwa s vanligen till två månader j med lastning och 

Iossnina, kunde silkd <' s tlt•n alfåren vara ej ord på tre mft-

uad er. 

Vill man sö!, a Slg fr:\ n tlr ssa farvattnen·, itro o fia frat;

ter alt f[t, hii de lri\n Valparai sa och Co llao, :.f malm, på Eu

ropa, o ~: h tlt-ssa ,;i, ta :\r en liar c u•: no sl,rppats så hetydlit;t , 

alt en såtbil last stii r alltid till buds. Guanon Lörjade att 

ske l'pa s lr;lll t!Pnna kn;,l 18;!0, och har sedan dess 

slieppninr:en ti\ita gi l s!! , all förlidet är hade 2GO,Oll0 tons 

la stals i 3~Hi faily p,. Dr sse fral;ter afslulatlrs i Lima hos 

William Gibbs &. Comp., hYilkel lla!Hit>lshns har liontraH med 

Pt•nwnsba Hf'3nincen. 

SPdau en såda n fral.t iir afsl.utatl i Lima, seular man 

till l'i sco, aum äl tr ,ig t!Pr hos fn ngent, h1ill;en utfardar 

lu~lni nus-order, mcrl tnill;a man afp,år till Chincha -öarne , 

dN laslninr;Pn försi3p,ftr och l;an draga ut liinure eliPr kor

tare tid j men l"i ll den lastande hq;•q;na hjelp, som är alt 

tillp,& p~ ön, så kan t:lt 200 lästcrs fartyg 1ara l;l stndt på 2 

n a dyp,n. Inom kort tid lwmmr-r lastningen otl g~ li nd' 

fortare, ty Engelsmannen omnämnde, all de viiulade ut ea 

ånemaschin, hvarmedelsl bqtninuen af Guanon skulle ske. 

Ehuru stångjernet ej kan s:ii jas i stun·e qvanlitde r pA 
Syd-Ameril;as vestra kust, LQr dock en jernhandel kunna 

skapas mellan Sverige och dessa orter, ty de äro goda mark

nadsplatser för hfide jern- och stålprodukter. Ilehofvet år 

stort af: jordltacliOr, yxor nr nera sorter, skyftlar, spi!; , 53-

belldingor, erytor, knifvar, LultjHn' handjern &c. allt efter 

en 1·iss modell. Engrlsmännen för~e nu hela denna kusten 

med dylil;a artiklar och ehuru srårt dPt är att tiina med 

desse uti manufalilllr- och jernprodukter, så iir det dock 

fån{lt irrnn omöjliet j och jan Qr iifvertygad att våra Svenska 

jernprodulder siwlie, en r,åne y[tJ kände , f5 ett högre pris 

an de Engelsl;a, 

S:t Fransisco är rn plats ~orn tilhexer fwtydliat; men 
besättn inp,arne få oftast drn d~r !'asande guldfebern, och 

rymma. Autoritelerne på ställd nöra föga eller intet att 

rörsvåra qmninp,en, h vilken oläncnhet är lllj"Cket stor, och 

kan förorsalia större utgiflt>r och lidsutdrågl ;1n man rim

li~tvis kunnat förmoda. 

llonolulu, på Santlwichs-öanH', ha l' mangen tradlast 

~nit sig fiirdelaldigl. Ame rilianarne drifva der eosamt denna 

handel . Dessa öar lir,aa just i strål,vä3en från China till s:t 
Fransisen, och väl till för hvalfisl;f.1nr,;u·ne. Amerikanarne 

äro ju dessutom och l;nacl;a på <förrn hos Jap~nesanH', så all 

efter all sannolikhet tillväxer handl'! och rörelse på Sand

wichs-öarne, i och med detsamma som trafiken mel lan Chi

na, Japan och Californit•n Lli r liniearr. 

Guldupptäckten i Nya Holland, som ullocl\a t så m~nga 

tusende menniskor, har ilsladkommit ett stort bt>hof ula f 

hråder och planl1 i Port Philip p, Pn.rt Adelaide och M<:lbourn, 

sl:'rd('r p~ ;' yil-ihtr:J ); !1 st-on. Om 11~1 !;r~ t r ~ dh ·d :· r f !' ibD ilro 
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dit uls.i11J•·, hon; t!ll d(· ;\i! l>· t ,j i J ~r~~ 
., 

O t' il l>r·li\.J:\(-1 'a ,, lll iil-

tas ej så ha s t i;: t. \kr a (J! '<it!ili [! ('\i,, l <'l;) l' d,~ r än i S:t J-': <III -

siscu, lil'ar!~ t'llclill ri .; l.t!ll all !;f ll ora (,..,;Jllningal'll\' nn iche 

är si\ stor. F: i1 il Sidi i '') [H g<Jdl om lrald<·r p5 Europa, och 

fås iclie <"Il s :id,Jli lr .:'• ', (,.111 lll ii ll t: ··' li!l Lombne t· llr-r [Ld i ', 

l.i\pa ris for Cl :iua, •·ll• 'l' !<ii'" in 1: l Sint:apore; rcsur" '' l"lli' 

:iro li<ir fl . ra f1:1 pil d t• 11 ·· ,,1 " all dra sli\ll~n, llP' ll sl<ll'>i; 1 

6\' åri~h e t rn !i gr:(•r d ; rn!i, ;d l s \ ~ · n~Lnne i.lllllll är() S:J it'l{;a 

hemmasta dd•· pii tl<-os<' !.,nal l · 11. 

För tni:! ~)!H'"~ uh t· gr ij di;;l all d c· n S\' <"'" :lsir.e tr :tdt ·:-.por

lörn id e d rit' ·· r ,i11 i1;:: ukl 1• ii Siid•·r il:lf l'd nH ·ra s1 slt·

mati .s ht orh !fl !•d ~li"J;-re iutr. s~. 1·. :\u sänd!·~; 1·11 tr<~ldlast 111, 

och dd :':r el l loll< ri , l,illlilid • ,(!-n [,P\o~hr sig hra. lll'ari,he ej 

i stiillf'l <·t.d>l•·ra dl fl Jlfll('l,;!i!lS l. <'X . i Valp:~raiso, dit j_,_ 

sterne l-.undt• ~iin•! .. :s oc!J a ! d~ 1' L• si~ idft·tdtl · l, ~oul t1r lld · ~. t 

b t•Biirl i~ l1ä 1' Ul<' 1 l!liiiOi:l <k li 

han bör 11111111:1 k;ir lrl;; f],. olil,a 

tl:'tH ·i~· :-;ql\· bordP Ulldt · lr~d!:J S; 

ur:niiiJ:•dnnC' liar ule, lörr 

än samma undcrr:\ll•·l:".'l" lliflllel hl ' lll, och :ir snli'Jes i lill

fäliP, att t;•·n;~>l h•·1: ;q:n;1 I,OIIJIIJJhlmnnP. S[Ji<-d<>s n;ir t•n last 

aoliinlier, j,;lfl lari1::H u!iir!ol1adl af<indas till d('ll k1sta marli

naden, e H Pr o el, last ~· u uppl : i:;:; ;~<:;; lH~(~ge Jt>l~u·rJt-~ hf•!trP, än 

att. fartn: ('n li ;~::a lilll gt· , YiinL11;d•.• 1•ii hö gre p1 i;:· ·r, ucl1 slul

li:Jen änd;i LJs[,·ii lit >ilij:Js ti ll l!lJti•·rpri>. l'ris•·rne iiru s;i 

högst VilrirraHdt.' p:1 ~;\ i· l l"·:· .! :ii! !,i.!/ L:'ir tllf', ~ltl J•i!-: l ror 

det i langd~ · n sld1lit· iöll a ~i~:, ;1!! !J;} l \ d t'il tljlplos s lli Hg:--pLd~. 

Ehuru trt'id af~~)ttni ii i!r n i \ :il ;l , ir~~i~. o f' .i L111 \"ar ~l sil l j{· t~d!ig, 

anser jag dt>d denna piats w• ·sl p ~•ssaiiJP, ll d< ·n lir;gt>r hra 

till or·li bur enda postiwmmunil,:diollf'l', ilr dt•ssutom l'll be

tydlig hiHJd e ls-ort, och !,an som sildun, i andra afseniden 

tillbjuda en köpman sysse!s;ittldne-. 

Ett b <' stfunrll vi!J,or härvid iir, alt trädexportören i Sl"erigP, 

blir noga underrilttud om L1strns bt•sl.uffrnhd; ej allenast om 

trädproduld•·rnes codliet, ulan :ifv,·n desst·s besliafl'enhet till 

hmn och so rt. lt:Ir ut e al'~ l!r:1 s tr :itlp1·oduldcrne i wån~a an-

dra slit'pnatlrr, än som pl:tnkor, hr:\dn och bj t• ll,ar; 11\:111 vill 

häl' halva smiirre hi•·lkar al" olil,il lda s,iliG <'I'illl slorl•>l,, l ll l,

s[iån, Vä[lgt3tli!iill[~ eller panl'lniue, 'Jijiii<JI' &.c. 

Pft China !,au l"ril, en r>ilt ·r aiJil~ll SLH !Pra•l Iii ,;!. l"riiu 

Sverige sälja sig, men d<·nnt·d kan :iiHn lar.t sl·iiri:;lwlnu:;' ; 

dock äro fraktPI' \'anlii)Crl iill r:fl,na p;! 1 llild<·rs!undolll i\i"H Il 

fr:in ~lauilla. 

Den tilltat.:ande rl\reis t·ll p1\ d< ·ssP Lll,a!li·n, t_:lll! r <·rnri

Jertid hopp, all Su·nsl,a llilggan biit1·<·r m;·ra •ynlig p5 df'ssc 

platser, an hittills. 

Fart y p, som uppehitila t> i g h,:r u i e, hora t·j aiiPnaol var11 

fiil'st•dde med nil[Jra l;anoner och liand1.qwu, men dess<' bö

ra \'ara uti t>lt g.)l\t och anlii ndhal( si,it:l,. Jap, tror allmilli 

i allm<inhet er;uat för lit en upf•ll•:i' b :dnl•tl n t d•·'s'' lii>i:~ti~-

A. R. C. 

FöHÄi'WHADE ocu l\YTILL!\0}1:'\[; FYHAH ocn SJö~tÄRKEN. 

Dan mar/i. 
Sylt , ll5~, på söJr~ udd~n ar ön, III' d cirl,,·liunuir; på

s~ls; höjd iifl'<'f l'alluf'l 101 lut. 

B51,ar pil norra sidall: l) !'il o,tinJi•c•liJJ"iil' IJUC!.t'rJ, IJH'U 

hullormad p5satts; höjd iiflter lall;wt (j~ fet. 2) Pit Alhu 

udde 1 ntl'd tjl'adrötisk påsaliti; höjd ölv<'r valtlid 99 fot. 

På Je sistuämude Bfiliilrlle äro laut;~rnor, Ult.'d SjtHidd 2 i:t 

3 mil . 

Ryssland. 

Bogslrdr·, Ostra n:1k, af st t ll, i form af r n af st ympad 

pyramid , 18 fot hög med wlur so m Mo 9 fol lnP<I<t vid 

fot en ot11 Ii lut rid topp c·u. l'a tol'i' <" JJ iii L'U 7 iLJh 1:1!1[; 
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stång med llil[;. flöjd öfvcr ~atlnd 4iJ fot; 1590 UO' 30'' ~. 

~!0° 29' 311 11 o. 

England. 

Rtmdel-stone, lllik, [tr försl'unnen och i stället ilr utlngd 

en svart lloj med ordet 1\untlel-stone, på J; famnar vid 

lågt vatten springtid, V.S.V. 55 famnar från l•eelan på lilip

(liltl. Pejlingar: C~slle Trereen O.L.N. ~ N. Longships Fr r

torn N. N. V. 

Newcome Sand. Då detta grund sträckt sig veslligare är 

East Nl'wcome Bojen Oyttad nära en kahelläned at V.N.V. 

der den ligger på 5 famnar lid låst vatten springtid. Pejlingar: 

Pakefields kyrlw V N. V. stanfortis f)'rshpp N.O. i N. 

Penzance fyr, iir i anseende till möljens förlängning 

O!ltad ett litet stycke i S.V. riktning. Onder OodtiMn ''isas 

på den )"tlers!a ändan af del för bygr:naden uppförda rust

nrk 1' 11 Fyr tn('d blått sken. 

Slwttland. 

Stornoway, (ön Lewis) Fyr, omgående med blink hvnr 

303, på Arllish point. Den belyser en båge emellan N.N.O. 

och N. V. åt inloppet och en bår:e emellan S.V.! s. och o. 
S.O. åt hamn (' rl. Höjd öfver \'allnet \'id högt vatten spring

lid 56 fot; synvidd J O mil. 58° Il' 28 11 N. 6o 22' 1 O" v. 
Båk, på Pit rel som slr<i ckcr l 00 famnar från fyrlorn <•t 

och belyses af ett sken från fyrer1. 

Italien. 

Neapels fyrar. Aneående desse är uppgirvet följande , 

som synes angifva deras nårvarande tillstånd. En ny Fyr ar 

4:e klassen är uppförd vid inloppet lill örlogshamnen, med 

en höjd öfver valtnet af 37 fot och synvidd JO mil. Den

na Fyr li{Jger s. 26° 30' o., 260 ramnar från den stora Fy

ren af 3:e klassen, som ligger vid vinl;eln af både möljerne, 

hvil11a bilda Handelshamorn, i 400 50 1 15" N. 14° 15' 33" 

O. ll ör nl'l ilf Örlo;ph111Hl el1, på h1·nrs ända delln ~l Fy r ;"\ t" 

anbringad , 1\r vfirHit emot O.N.O. och inloppet går emel

lan dessa båda F)Tar, genom ett lopp ar 228 famnars 

bredd. 

Skr.pp, som om natten inlöpa i Örlogshamnen, måste 

ternoa den nya Fj-ren om babord och ej lwmma den när

mare än 25 famnar; då F)Tell pejlas i V.S.V. på kornpassen 

lägges roret om styrbord . 

Den nya Fyren står sytlvar·dt från den fasta Fyren af 

5:e klassen, som finnes på l' llersta hörnet af Handelsham

nen, 306 famnar frän densamme, och den sednare pejlas 

ifriin stora fyren i N.O. -k O. pä kompassen. 

skepp, som om natten inlöpa i Handelshamnen , Ieruna 

fyren af 4:e klassen om babord, styra sedan N.O. mot Fyren 

af 5:e klassen, hvilken äfven lemoas om babord och, då man 

år tvärs för den, lägges roret om styrbord, liVarefter genast 

ankras. 

Grel.Zand. 

Orei kanal. Pejlinern af ön Nissiotissa är s. 21S 0 O. 

s. r. s. 25° v. 
Norra Amerika. 

J!issisippi Fyr, p ä pynten af S. V. och S. passet, synes 

endast från punkter orvanför passet. 

West-Indien. 

Turks Island fyr, på norra ttdtl :·n nf Grand Turk, om

gående på 27s med klara blinkar lllPIIan lnilka fortfarande 

synes ett Sl'aG t sken. Tornet <ir hvitt och står S. IS0° V. 

200 famnar frän yttersia udden. Höjd öfver vattnet 110 

rot j synvidd för blinliarne 15 a 20 mil och för det svaga 

skenet 7 mil. 21° 3J' N. 71° 7' 40" V. 

Skepp, som angöra Turk, Island passagen norr ifrån, 

måste söka att få Fyren i sig te vestligt om S. , emedan den 

ej Sj'nes nog liingt för all leda skeppen klara för farorne 

ornhin rr f- il p c Co rn ctc ( l ~ a s t C~ i i:<h ). Fil!' uti 1111 d1 ika i'i. O. 
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J'efvd af Grand Turk, rnfiste iil~llaeas: friin N O. udden 

nf Cr.1nd Tur!, str~c:l,l'r si:: el t re/' N.O. riiltdsande, 

3 mil lrfl!l Fyren, livarifriln det löper syd1arclr och parallelt 

med Cays, på 2 mils afståncJ, och måste• dnföre skepp, som 

får Fp·e11 i siete rmdlan S.V. och s., alda si~,; för dt·nna fara. 

Australien. 

Port Otugo, (l\ra Seel;,,!d) Fyr, stiil.1sl5nndf', på loppen 

af Tairoas 1-Jead. Från FyrlonJet signalt·rns fiir harc·us pas

seraude: blå standert: baren lian ej passeras i riid Flar,g: 

haren J,an passoras i blå Flaee med h vill Audree-l;ors: chhen 

har hörjat och haren bor t:j passr·rils i !nit Fiaee: fiirsta 

qvarteret af floden. 

== 

I/v a r} c lt a n d a. 

Ovanligt Natur-fenomen. l>Pn 3 Ol.toiJt•r pil morr,one11 

erfor shppet Muries, f2 lliiuutPr syd om eqv;dorn, lougi

lud 1!1° \'est, ett bullraode ljud, lnilket lycktes ut~;å ifriin 

hafvl'l, och snart tilltog i stplia, så alt fo lkfot ombord knap

past kunde l1öra lll'ad tlc•u ene sade till deu antlre. Sjön 

reste sig i bereshöga vileor, och vinden kast.,de från alla 

v;iderstreck, så att det iclie VM n~eon ·lllöjliehet att strra 

fartygrt, h vilket slingrade och stnrnpade på det våldsamma

~! e. lirar och en trodde• alt lil'ilrjc iit:onhlicl; sl-tille blifva 

tid sista. Sålunda lorifor dc-t un~;efiir 15 n.inuter, IJvaref

IL'I' hafsjl~o srnnuineom j f' IIlllade siu. Andra furtyg' som i 

hörjan af fenonH•nl'f hade synts ifrån Maries, förs1·uuuo, 

och eft eråt syntes iltsl>illiee l'l'ali, lirarib land äln·n ett slyeke 

al en propelln-iuJ~båt. 

f\'illio-kanon-sliPppet Ayumenmon, m~:J shuf ocl1 åne

maschin <If 500 luistars l1rart, lt"mnaJe SLe<"rnc·ss lwmn den 

4 Fc:lnuari för att förttaga en profresa ned till ltlouse fp·

~ ld ' )'l' • Hon Cid eodasl för åuc~ ut an all föra näGra st> r, cl 
1 

b b 
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slagit sir, och blif~it olMa, hvaliecno1u Jll;lsehincns lruft lle
l)dlit:l förmins~als. Nya VPntiler utaf annau konstruktion och 
svårare dimensioner iiro redan förfärdicude 1 s5 att farll'gel 
nu äter hörjat sina profresor. 

Förminskad tackling ptl Sloruf-Liniesliepp. Dt'l hnr länce 
vari!, så väl inom den En:,:elsl;a som inom :~nrlra Mariner 

1 
mjckd klander emot dd hittills t;ällautle systemet all öf-
verlnckla nlla örto:;sfartrt:· Sednnre års erfarenhet har nu 
dock p,if1·it otvfllydi~a be1·is p5, huru örlo:;sfar!Y(! med för" 
minskad lacl.ling hlifvil b<illre sPglare och mal.licare skepp ;ill 

de tillförne varit med deras oförsynt höga resning. J EnG
land har man nu lwmn:it derh:in, all på alla sliiuf-skeppen 
förminska tacklini;ell. Etthunclraljuzo-~anon-sl.eppet Royal 
George, fullkomnadt med sl,rnr, skall hlifl•a lackladt med ma
ster och rundhult för en tvådådare af lrruje kla~srn; hvil
ket sålunda år en högst betydlit: fi\rminskninp,. M"n då 
menniskorne alltid äro böjde alt kasla sic ifrån den PIHl 

ytterligheten till den andra, så har dd iclie heller varit brist 
på projektrr, att alla Linirskepp med skruf sliUIIc ladlas en
dust med snedsegel: h\·ilkel i sii mänga v;isrndtli[!a ;Jfseenuen 
5kulle eöra skruf-skeppet betydliet underl;i[iSPI en rå-sep,la
re, och alltför ber6ende ula f maschineriets hållbarhet, samt 
dessutom framkalla srp,el,1reor·, kanslie omöjlige att handtera . 

Engelska Angfartyget Victoria's skeppsbrott. Ehuru tlen
na olyckshändelse redan fr r allmani bekant, h111na vi ej un
derlnla att åter upprepa den delen ni Jennu sorgliga tilldra
tielse, som \'ar förnämli~;aste orsal,rn till förluslen af s3 
mänca mennislwlif. Vi mena den olyckli1~a int;ifvelse, wm 
fö rmådde 1\aptenen , dä han ernom fartn:ets pugr undslö
tande bld vficlit ur sin sömn och upprusade pa tl;ick, all utan 
IH·sinninr. hef<rlla maschinl'ns haclinndc. D(!nna olyckshrin
g~nde befal!ninc blef r,enast •erksl t\ld, oeh r~rlv(!r l, med son
.J ,·rl. rn ;;sad hoe, ~ad. ~ll e ni i djnpt ntl l' n. nl'11 (ii l j:l~lli: : • u 
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• • jl!\ ÖPOilb!irlie\ '111 ~j uul. a. Untkr ud !Jtll'[jCt t) Jlllll hllr]aur: u ' · . • . 

l 11
3 klijlJlan hade nå <'l'a pas>a?erare kastat s1g öfl't>r bo-stut ' u ' 

och lyckades uppuå den endast l O famnar a!lä~;;sna c en 
stranden - 1t1·i!kd mer än til!räcklit;t bevisar, att alle man 
hade kunnat blif\'a r:hl<bde om KaptPnen gifvit sig lid att 
uppfatta farly{!ets IH·I~igc•ohet. Nu hlefvo 67 mennisbolif vä-

gorncs rof. 

Jfatrosens a(sl•y {ö1· soldatbelwndlittg. Ui United Set·
vice Gazette uppt;ifves förnämli~aste orsaken till den mot
,·ilja som Engebka rnatrosen på sednare tid(·r fåll emot att 
in(\ä uti marinen, icke allenas t vara ilen låga allöningcn, utan 

··1 Jan al· tla" o ra fa rt \PS"Chefl'r till ö[verdrifl iofönla älsk-llH'I( "- \1 .o 

liug>-iueen, alt sölia ombilda matro~en till half soldat. Oet 
år ieke bcstralfninr,arnc, säeer nämnde Tidning, utan eo änd
li\s omvexline af Infanteri- och Jä:;an·-exercis C'soldiering~ 
or h "humbugging") - oförcnlip,e med sjömannens 1 yuue. 

Nytt sätl alt balla~ta fa rtyg. J rapporl friiU \\cwcas\le 
dr· u 25 Febr . inilevarande ii r, met!<klar 1\api.-Löjtn. V. llle-
111a1.1 ('\t s[l\1 all h~llasta fartyp, nH·d··l>t va!t<'llS inla\:ande i 

5 ;1\"l;ar af gnlta-rwrcli il , anhringa<le i bollen af fall\ ~:et på 
h• ·r•'~! sidor om liöls liild s:~mt sins emellan förcn<tde meJ ett 
S\~·;:,m af riir, \!<'llOill 111·ilka \"alilll'1 , medelst Pli boltr•iillran, 
(,:

1
n insl~ppas uti s;icl,arllf'. f{apt.-Löjlll. Klentall yttrar liär

o1n: "ltll' t~nlor'l! :ir Pn Dolilor Henton i !\kwca;;tle, lil"ilt..en fiir 
d dta äJtdamål l;öpte eu llrier,, som erhöll hans namn , ocli 
IIVilkPII jag för litJf!f<l da~nf' sedau hade nöjet uesldhl~ just 
dl\ man dtPI' hand släp pte ut vatlntl frftn en s~ld i sender 
(•Ch tlljHlllljlildr~ tid, Sillli\ inln[: last af !wl pn Salltma Cälll! 
som ':! man 1oro syssdsalle, d t' ll <' rH~ att puntp3 och den 
;;udre alt stö1 ta stidaf'Df' . Dt•nn3 metod ha r redan var it 
pr:ddi,, 01ad h;1r i 2 5r, i S\·nt!f'rhd af hustrall y~, som ofta 1~å 
i J, al! 3 ,t, o~:h har den uum•·rJ ntnnit al lm:lll t för troend r· . 
llr ·l ar 1:t1 SiJil!ll , ull första upp• fdtnin ~~ ~· n , som för Brit;t;•·n 
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s. d. K. ~J. lr .~ r· l'ilrord!Hl Komnwnuiin·n dd Flottan och 

1\idd. af Sviird s- OrdPn C. D. Osterman att förr flita inne

varandt• år~ ;;c·nPr:Jl-mönslrint: m ed 3:e Distril,t Pt af Flot

tans Bfltsmans!Jåll. 

(General-Order.) 

Ft·hruari d. l. K. ~1. har· IH•viljat Prem .-Löjln . vit! Flottan 

Gcrlin ~; 9 m~nad,rs lj " nsllcdi;_;IJP! för a lt lllPd .~nGfa rty g 

idka inrillPs sjöfart. 

Den 2. Till Cilef !'ör l :a Norr!. 2:a 115tsm.-f(omp. brordras 

Kapten -Löjln. O. Törnsten. 

s. d. 1(. ~J. har beviljat Prrm.-Löjtn. l'id Fiollan II. Sah<·l

f'.,Jl tj•·n stl f• di:;hP! till innPvarande fu·s slut , för alt m r- d 

åiiGf;;rty;: id l, a in1 i:.c s sjölart, :Hvrmom PrPm.-l.öjtn. fri

ln·n ·e l. eulrusrn, tj r• nsll <·dighf-:1 till s:l!nma lid fiir sanHua 

flriuamål. 

Drn 4. Il. ~1. har h(•l' ilja l PrPm .- f.i\jtn. ,j ,J Flottan Z<'ll•t•-

lin s ueh Sr· k.-Liijtn. Ulrr r· r !J milnad r·rs lj r· n s llr · di ~; llf·l h\Hr

tll'l'a, för att m•·d il ii C f a l'l y~ icl!,;r inr ikes siiil:rrl; 1\:rpten-

1.\ijln. \\' ind; rh l l [irs tj r·ris ll •·di t: h<t till i•ll.and t• 11/' ilnl;

hiitsfar l in- o~ h utr!li<' S ort r·r o·m•·!lnn. 

l)pn 8. !C ~[. hal' h rof:dll ;lit följan de l:trlrg ~J.ol.l ulru ,;t :rs , 

nPmlit: •· n: 1id Carlsirrona station: LiniPskr·ppet C:r f'i \III, 

Frt•g:dt <· rlli' Jo sr· phin•• ot h af Cl •aj'm.l!l s :~•nl Briggl'll ~ord•·n

sl.jöld till 3 nd n:rd•· rs t'XtH•di titl ll , Li:li •·s!;r ppPt Fätlr rnc·s

l:tfldP! till <'H'I'Ci s- sli r·pp p5 Carlsl.ron .l r edcl tiitilia med dt 

min(lrP, llll'ri mör>are t> IIPr hombliallon hestyckadt, l'artrr: i 

Bl'i~;p,Pil Snappopp ti ll n nl'is lll Ptl Sf;pppsr,ossar· sam l ;\n!;

Konei!Pil Tl:tlr fiir ntt 1id hPlr o f !.unna ul s:"rndn s till s.jiis i 

,·rr! Stoclilwlms station: En Bomhlianon-slnp, Pil Lan•lsti ~:

nirrgs-l<annn-slnp och l'!l ~i iirs:ll'd;ll · fl'p, till rn mflnads 

IPko;:nos••rinp,s-rxpPdition; P,rigr,f'n af Wirsen ti!l t·x•>rcis 

liir Kallo!lil'l'<' l' or h ~.k •· pp ;gos~;; r samt årq~ fartl t] d G) if,. 

11\r alt l'id h•· llof J, nnna nt ,:indas Ii!! "jl\s ; dr ,s ntonJ ' ''" Il 
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vid Gothebor·gs Mlatiotl klargöras en Bombkanon-slup t.ill 
exercis för den å stationen uppfordrade styrkan. 

s. d. Kapten-Löjtn. Törnsten år frän och med den l April 
placerad på Stockholms station. 

Den Il. K. M. har befallt, att Blekinge Låns Ilevärings-man
skaps vapenöfningar detta är skola laga sin början den 17 
Juni och fortfara i J 4 dagar, sävida styrkan ej blir större 
än att den på en gäng kan exerceras; i an n an händelse skall 
J:a afdl'lningen inrycka i lagret den 17 och utrj•cka den 
30 Juni, och 2:a afdeloingen inrycka den l och u trycka 
den 14 Juli . 

Den 15. K. M. har beviljat Pt·em.-Löjtn:ne vid Flottan Natt 
och Dag samt A. v. Heidenstam 8 månadl•rs tjenstledighet 
till idkaode af ängbåtsfart inrikes orter emellan. 

Den 22. K. M. har be,·iljat Prem.-Löjtn. _ vid Flottan A. v. 
~rusenstjerna 9 ~ mänaders tjenstledighet för att föra 
ängfartyg på inrikes orter. 

Den 28. l\ommendöreo vid Flottan och Biddaren Hjerta 
samt Kapten-Löjln. Carsbcrg äro beordrade att besigliga 
i Slockholm levererade persedlar för behof af C:nlskrooa 
och GötheborGs stationer ~amt Lots- och Fyrings-v<'rl; r.t. 




