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Ångkorvellen "Gefle''s passage igenom l\'Ia
gelhaens sund den 24 Jan.-3 Febr. 1866. 

(utdrag af chefens enskildta dagbok). 

Den 24 .Januari. Fahrenh. + 57 ° ,5. B arom. 29,4GS .. ). 
Cels. Therm. + 11 o ,5. ta ber kultie af Ost a O.S.O.; se
dermera tilltagande \ind, dragande sig sydlig. Eldat upp 
och, kl. 14 f. m., satte maskinen i gång. Kl. 6 f. m. fick 
sigte af" Cap Virgins i V.S.V. på komp. alldeles efter be
sticket, och styrde inåt sundet. Kl. 2 e. m. befunno vi oss 
nära Possession Bay, midt för öppningen till First Narrow, 
på lnilket sattes kurs S.S.V. 1 V. Vinden, som småningom 
1lragit sig på S.V., började nu att blåsa friskt, så att, kl. 
2 4 e. m., då Yi Yoro just i öppningen till passet, var den 
så hård, att kon-etten ej gjorde någon fart igenom vattnet 
och således ej styrde, hvarföre vi, oaktadt den gynnsamma 
strömmen, nödgades återvända till Possession Bay, der vi 
ankrade kl. 6 e. m., på 13 famnars djup, singelsbotten. 

Dm 25 Januari. B arom. 29t,390. F. Therm. + 57° ,5. 
Cels. + 12 ° ,!1 . Kl. H f. m. lättat anka t· O"h satt i gång 
maskin en. Vinden, som i början var Vest a V.S.V., med 
bra msegel slwltie, drog sig småningom till S.V. och sydligare 
med ökande styrka så att, då vi just ansägo oss hafva pas
serat First Na rrow, Yar det hård storm. Oaktadt den hårda 
vinden och SYåra, brytande motsjön gjorde korvetten, efter 
beräkning, öfwr 11 knops fart igenom passet, h vi! k et visar 

*) Barometern, med sin tillhörande Fahrenheits Thermometer, Yar 
upphiin!jd uti lwj utan; men den efter Celsius antecknade tcmperalt:ren ä t• 
den som rådde, vid tillfä llet, på däck, uli skuffff<lll, lni!ld torde förldara 
de skenbara sl ridighrlc!'Da i upp[fifter . 



att strömmen eller tiden, satt med minst 7 t1 8 knops fart , 
till dr fördel. Strllxt utanför passet var tiden sragare, 

11\"ilket gjorde att vi icke kunde gå fram emot rind och sjö, 

och då konetten i det trånga fanattnet föli af trärs irrån 

kursen och manöYer med segel, i anseende till deu hårda 

stormen, knappast rar tänkbar, nödgades vi, till vår stora 

harm, ånyo rända tillbaka genom detta med rätta fruktade 

pass, som ri engång redan så hastigt passerat, och återgå 

till ankarplats uti Possl'ss ion Bay. I hopp att räderleken 

snart skulle bättra sig:, lät jag emellertid stoppa maskinen 

och konetten lånsade för st.agfocken ensam, hvilket risar 

vindens stora kraft då vi, emot så stark tid som ohan 
nämnts, lihäl uppnådde ank11rplatsen, kl. ~ 11 f. i'IJ., efte1· 
att på något öfver 7 limmars tid, och under sagde omstän

digheter, hafYa tillryggalagt en distans af omkring 56 eng. 

sjömi l, eller i medeltal gjort 8 knops fart öfrer grnnd, och 

ankrade, med begge hogankarne, på 20 famnars djup, sand
och lerbotten, något öster om Yår första plats, der botten 

('j Yar så god. Ankarpejlingar Yoro: ~1ount Aymond i N. 81° V., 

Cap Possession i N. 78° O. och Cap. Orange i S. 18° V. 

Vi inklammade genast plikttåget och gjorde klart att 

fälla plikten. På eftermiddagen, erter kl. 4, mojnade Yin
den- men som luften såg hotande ut, och Barometern fallit 

' ytterli<>are (Aneroid = '? ,12), sil beslöt jag att ligga qvar, 

~nkta;t myckd hågad att lätta. Utgå ngen visade äf\'en att 

jag gjorde fullkon1ligt rält, ty, inom en limmas förlopp, 

blåste det ånyo siOrm af S. V., med tjock och regnig lurt, 
Jn·ilket O\ilkorligt skulle hal\a tYingat oss att ålenända för 

tredj e gången, ifall 1i gått nnder Yäg. 

Den 26 Januari. Barom. 20,210. F. T herm. + 57 ° ,5. 

Cels. + 12o,o. Fortfarande storm af V.S.V. a S.V. med 

fortfarande låg llarometer, dock Yisande benägenhet att stiga, 

ll\ilket, jemte den för det mesta klara Juften, gaf anledning 

att befara en plötslig \indskirtning, med hård riml , livarföre 

stängvindare och kardel er inskuros. IHirYid torde böra o b

sene ras, att bramrår ocll bramstänger, jemte all dithörande 

tackling, Yoro nedtagne i däck, innan ri ingingo uti sundet. 

Den 27 Januari. Baron1. 29,678. F. T herm. + 57° ,0. 

C t> l s. + 13°. Stormen var nu i artagande så att, kl. ~ 3 

e. m . brfa lluing gafs om påeldning, samt lättning af styt"

borrls ankare. Slraxt efter kl. ~ 5 lättades babords ankare 
nch mH~kinen sattes i gång, med full förhoppning att nu 
i n kas kom m<l igenom det fruktade passet och uppnå ankar
pi at ". under Cap Gregory. Denna förhoppning rar ej ogrun

dat!, ty re:lan kl. 7l 23m e. m. rar First Narrow passeradt, 
merl närå 12 knops fart, och kl 9l 50m ankrade vi uti 

Gregory Bay, på 20 famnars djup, glada att vara qvit.t denna 

svåra passage, och i godt läge för passagen genom 11 Second 
Narrow··' . 

Den 28 Januari. B31·om. = 2Dt,598. F. Therm. = + 56 6 • 

Cels. = + 13° ,5. Till firande af dagens högtidlighel blåste 
~Gefle"s hela, icke oansenliga, musik-kår revelj, kl. 4 f. m. 

Allmän utpurrning rar dock redan skedd, för att lätta an
kar, och kl. ! 5 fortsatte Yi ,· år färd. Kl. 5l 55m var "Se

cond Narrow" passeradt, och snart gingo vi, med full fart, 

långs sydöstra kusten af Elisaheths-ön, . på ungefär 1 engelsk 

mils afstånd. 

Väderleken var ntt, ehuru vinden var missgynnan!le, den 

bästa yj ha!\il sedan Yårt inträde uti sundet, och redan kl. 

9 f. m. passerade vi Saudy Point. Detta lilla nybygge 

(Settlement) såg rätt trefligt ut, med sin snygga kyrka oclt 

det ansenliga guve rnementshuset, lnarå chil enska flaggan 

svajade. På redden låg ett amerikanskt skelJP och en chi

lensk skonert. Gerna hade jag ankrat, men som Yädret var 
vackert och vi ej hade något att beställa derstädes, ville 

jag icke försumma den gooa lägenheten att fortsätta resan 

till "Port Fmnine", der vi ämnade fö rse oss med ved. Kl. 
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1 c. m. uppni'tdde ' 'i de!tt1 ställe och ankrade på 10 .~ frs 

djup, mudderbotten. 
Efter intagen middag gingo !'å mänga som Ilade ledigt 

i laml och en stor del al' besältningen sändes för att hugga 
Hd. Stränderna rundtomkring yoro rikligen försedda med 
driftimmer - stora, ofantliga träd8tammar - hYaraf en 
del voro mycket murkna, men en stor del utmärkt godt 
virke, af något. llårdt trädsl3g. Att sönderhugga dessa, skulle 
hafya fordrat mera 1id än som kunde lenwas dertill, hvar· 
före vi nöjde oss med att hugga och bryta ned det bästa 
som återstod utaf de halfbrända husen, som förut utgjort 
det chilenska nybygget. På detta s!älle funnos ännu qvar 
de begge gamla kanonerna, som Skogman omtalar uti "Euge
nies" resa kring jorden, men lavetterna Yoro borttagne, 
sannolikt af någon stranflhuggare, lnilken, likasom \·i, be
höfde ved. Diverse gamla lmlor, sönderslagna grytor och 
husgerådssaker H\go kringspridda öfveraiiT - sorgliga tecken 
till den förstöring som här egt rum, vid och efter den gräs
liga massakern, som Skogman äfven omtalar. 

Naturen är storartad och vegetationen betydligare än 
man skulle tro, men allting uti ett fullkomligt vildt tillståucl. 
S!wgen är nästan ogenomtränglig, och der man lyckas att 
komma fram, så måste man arbeta sig igenom täta busksnär 
och slingenäxter, hvanid man stundom träffar på sank mark 
och nedsjunker till knäna. Utan IYifvel skulle här vara ett 
ypperligt fält för både botanikerns och geologens forsknin
gar; men som Inar l< en tid eller förmåga räckte till, så kunde 
Yi ej glira mera än smnla några växter, stenar och snäckor, 
som föreföllo oss mindre ,·anliga. Märkligt är, att verkligen 
praktfulla Fuchsier, äfvensom en slags särdeles vackra ear
mosinröda blommor, af klockformig skapnad, förefunnos i 

stor mängd, likasom en siags lager och mindre björkar. 
Vedhuggningsarbetet var en högtid föt' våra båtsmän, 

och äfven matroser och jungmän voro mycket lifvade för 
saken. De ga mla husen, som sköftades, lågo på en böjd, 
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som, midtför der !Jf1!arne !andillic, var ganska brant. Nät· 
sä mycket blif\it nedhugget att alla hade full börda, så gick 
sällskapet i gåsmarch, under sång, och komna till den 
branta sluttningen, kastade Inar och en ifrån sig sin börda, 
som hastigt rullade utföre och stadnade på stranden helt 
nä ra båtarne, lnaruti allt inlastades och fördes ombord. Ar· 
betet fortfor till kl. ~ 10 på aftonen, och, fastän det rar 
Söndag, så tror jag alt ingen man fanns ombord, som icke 
Yar belåten med sin dag. 

Den 29 Januari. Barom. = 291,830. F. T herm. = + <16 o. 

Cels. = + 13, 0 2 "). Under labert och nästan s!iltie, lät
tades ankar kl. 5 f. m. Snart uppstod srår tjocka, som 
tYingade oss alt gå sakta och dessutom betydligt hindrade 
oss att njuta i beskådandet af den storartade naturen; men, 
omkring kl. ~ 9, kom frisk vest.lig bris, som snart blef hård, 
hvilken förjagade den värsta tjockan , och nu kunde Yi tyd
ligt se det storartade Cap Froward, som vi hade tvärs kl. 
St 51m, och längre bort det lika egendomliga Cap Holland, 
samt både på nona 'lth södra kusterna af sundet snöklädda 
berg, hvilka sköto sina spetsar högt öl'ver molnen. De märk
ligas te formationerna, utom de nyssnämnda båda Capen och 
den 2,500 fot höga bergskedjan emellan dem, vo ro Sar
miento-berget 6,800 fot högt samt "trespetsade berget" (three 
peaks mountain) 1,750 fot högt. Då 'i voro tvärs för CatJ 
Froward, blef brisen så hård emot alt jag befarade, vi ej 
skulle k nuna gå vidare framåt, utan nödgas återvända; men 
Yi höllo emellertid på för att, om möjligt, uppnå ankarplats 
uti Snug elle~· helst Woods Bay, och lyckligtvis gick det 
temligen bra framåt, i följd af gynnande ström, så att, då 
sjön tillika minskades, vi lyckades komma ända till Forte· 

*) Den mäddiga skilnadcn emellan !cmpera!urPn på ckick och i ka
jutcn, denna och förcijåendc das·, förklaras. dcrir,cnom, alt flera grmR·cr 
försöldes alt elda uti bjutkamincn, ehuru jar,, tillfölj<' af röl;, slutlin·rn 
lllåste afslå d~rifriin . 



scue Bay, som är att anse sasom yttre redd till Port Gal., 
Jant, der vi ankrade kl. ~ 3 e. m. Fortescue Bay är en ut
märkt god ankarplats, och anser jag att man der är skyddad 
för alla vindar. Att gå in uti Port Gallant, anser jag der
emot icke vara skäl till, oaktadt inga svårigheter förefinnas, 
emedan den är mycket trång, och, äl\en för ett ångfartyg, 
kan det, någon gång, blifva ganska kinkigt att komma ut 
igen, då der inte är rum nog att manövrera, ifall vind och 
tichatten äro stridiga. nian har dessutom s1årare att der 
bedömma den väderlek som är rådande ute i sundet, och 
då man ligger fullkomligt säker uti Fortescue Bay, så anser 
jög denna ankarplals företrädesvis böra väljas. 

Här, såväl som hela vägen ifrån Elisabeths-ön, är scene
riet både vackert och storarladt. Mount Cross, som li.gger 
straxt N.V.vart om Cap Gallant, har en höjd af 2,290 fot, 
och längre nordligt ligga åtskilliga snöklädda höga berg, 
hYilkas spetsar sträcka sig upp öfver molnen. Naturen tyc
kes hat\a s! ägttycke med vår höga norrländska; dock är 
ngetationen rikare här, såsom jag anmärkte Yid Port Famine. 

Uti Fortesene Bay ligger den lilla Wigwam-ön och på 
en liten holme, straxt söder om densamma, är upprest en 
stolpe, på lnilken åtskilliga taflor finnas fastspikade, och på 
h\·ilka man utsatt namnen på de fartyg och deras befälhaf
vare, hvilka besökt stället. .~fyen vi uppsatte en dylik tafla, 
med fi)ljandc inskrift : 

"Gefle", 

ll . Swedish Majesty's Steam-Corve!te, Capt:n Kleman, 
29th January 1866. 

Juland tanor, som funnos derstädes, Yar äfven en ifrån 
ilalienska ångfregaUen "Humbert" , kapten Act.on, och daterad 
den 22 Juni 1865. 

Den 30 Januari. Barom. = 28: ,12J. F. T!Jerm. = + 58°. 
C els. = + 7, 0 5. Vinden fortfor ä fr en i dag att blåsa 
h~rd t , ifrim V.N.V. a V~:st, dragande sig till V.S.Y., 1ned 

regnbyar och stundom svåra fallbyar ifrån de höga bergen, 
Inilka likvisst voro af endast kort varaktighet, så att far
tyget icke hann sYaja llllP för dem. Som Yi ändå hade 
måst stanna qYar till fram emot middagen, för att verkställa 
uehö!lig sotning, så voro vi rj särdeles missnöjda dermed, 
och snart fingo ,.i tillfälle att blif,a rigtigt belåtna med vårt 
ofrivilliga dröjsmål på stället. Redan gårdagen hade vi för
märkt rök uppsli~a ifrån ostligaste udden af Carl d. l :s ö, 
!Jvaraf Y i förmodade att Eldsländare ( Pescheräher) befunno 
sig der, och man kan lätt först å att alla lifligt Ö'llSkade få 
se några af dessa varelser, hvilkas tillvaro man på sednare 
tider till och med börjat sätta ifråga, emedan en mängd 
fartyg, som passerat Magelharns sund, icke sett spår af 
några. Vår längtan blef nu, på ett ganska oförmodadt sätt, 
lillfredsställd, då Yi, omkring kl. 9 f. m., observerade llenrie 
båtar sätta ut ifrån Carl d. 1 :s ö och, dels under segel, 
dels under rodd, styra hän emot Cap Gallant. Allas upp
märksamhet fästades på dessa begge båtar, hvilka, oaktadt 
det hårda ,·ädret, temligen snabbt fram skredo, och snart 
kunde vi urskilja ålskilliga rödbruna figurer uti dem. Flaggen 
hissades, samt åtskilliga signaler och tecken gjordes, för 
att locka dem ombord, men de aktade ej derpå, utan land
stego nära vid Cllp Gallan!, och sågo vi att första båten 
äfven medförde tv enne hundar. Strnxt efter gingo de åter 
ombord och rodde långs efter s l randen samt landade slutli
gen på Wigwam-ön. Seconden, jemte en del af officerarne, 
gingo nu i land till drm, och snart \·ar bekantskapen gjord, 
säkerligen till allas tillfredsställelse och, ej minst, till dc 
arma Pescherähernas. Sedan båten återkommit ombord, och 
jag fått rapport om förhållandern~ , IJegaf jag mig i land ti ll 
dem, åtföljd af så många utaf gunrums-ledamöterna som 
kunde lemna fartyget, alla medförande de gamla kläder vi 
ansägo oss kunna umbära och hvaraf de arma stackra rne 
Yoro i största behof. Dessa varelser voro nästan fullkomligt 
nakna, och det enda, som gaf dem något skydd, var ett 



pelsskinn, l<astaut öf>er axlarne, men iemnande bröst och 
mage obetäckta. Nedre delen af kroppen var alldeles bar1 
men de äldre hade dock det vanliga förhänget , ehuru af 
mycket små dimensioner. Man tänke sig dessa nakna menni
skor, bland hYilka voro qvinnor och barn, ja till och med 
dibarn, ntan minsta betäckning eller omhölje, ute på sjön, 
i en hård genomträngande blåst med svåra regnbyar, allt 
under en temperatur af + 7 ° Celsius, och man kan göra 

'sig någon föreställning om det eländiga lif dessa stackars 
varelser måste föra, synnerligast under den s\·åra och lång
variga vintern. 

Sällskapet bestod, som det tycktes, af tvenne familjer, 
tillsammans 15 il 16 personer, deraf flera minderåriga och 
ett dibarn. Fyra bland dem voro qvir.nor, och alt Yi fingo. 
se dem, måste anses såsom en ovanlig tur, emedan de flesta, 
som fömt sammnnträ!fat med detta folkslag, berätta at t deras. 
fruntimmer noga doldes för profana blickar. De fullvuxna 
voro af medelmattig storlek, öfre de len ar kroppen ternligen 
utbildad, hufmdet stort och försedt med långt, stripigt hår, 
som nedföll på axlarne och utgjorde deras enda hnfl'udue
täckning. Benen voro smala, fötter och händer små, samt 
muskelsystemet i allmänhet ['öga utbilctadt. En af qvinnorna 
hade ett ingalunda obehagligt utseende, ehuru anletsdragen 
Yoro grofva, och alla, eller de flest a, hade Yida intelligen
tare utseende än bvad man, efter äldre berättelser, kunde 
förmoda. En liten gosse \ar särdeles Wlig och gjorde alla
handa puts. Till hans ytterliga förtjusning fick han ett par 
gamla "inexpressibles" (kalsonger), och Yar det högst löJ
ligt att se huru pojken ville kränga dem öfYer hufmdet, till
dess yi' hjelpte honom att taga dem på och Yederbörligen 
"reha" dem, hvarefter han mycket stolt vandrade omkring 
och visade sig för alla. En mindre flicka erhöll en röd 
ylletröja och modren fick en gammal uniform srock, hvaruti 
hon, med synbar förtjusning, klädde sig. De flestas ögon 
\'Oro, mera eller mindre, skadade, sannolikt af den ständiga 
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rö ken ifrån deras eldar, lnilka alllitl äro upptände, både 
uti båtarne och då de äro i land. Hvar och en hade uti 
mun en glasbit eller någon slags bergkristall, h''ilken tyckte:> 
\ara en talisman eller ett heligt föremål, ty ingen \'ille 
Jernna den ifrån sig, och då man försökte fiinnå dem der
till, togo de den ur munnen, satte den för ena ögat, pekade 
emot hi n; melen , utropade ordet pesc;herä och gjorde ,·ägrande 
åtbörder. liä ru!i synes ligga ett otreiydigt beris derom alt 
de hal\a ett slags begrepp om en Gud och det himmelska 
ljuset. Deras hår tyckas de äl\en anse för heligt, ty man 
kunrle icke t'iirmå dem att låta oss afklippa en hårl ock, 
fastän vi lisade på oss sjelfra att sådant kunde ske utan 
fara. Emellertid, huru det tillgick \·e t jag ick e, lyckades 
det dock en af besättningen, som rar en särde les fiffig karl , 
att i smyg få sig en sådan lock, lnilkeu jag nu flinarar 
silsom ett curiosum. 

Vår första båt, som gick i land, medförde en fiaska 
brä twin, lnilket utdelades till dessa stackare, men en af 
dem tycktes hafva fått förm ycket, ty han blef syn bart rusig 
oc h började att jemra sig förfärligt, deruti beledsagad utaf 
sin hustru, som uppstämde högst sorgliga läten, under det 
att hon, med mycken ömhet, tycktes Yårda sig om honom. 

Hans kamrater tecknade att han, jemte bränrinet, ned
SYäljt sin glasbit - och det tycktes ej o~annolikt, ty karlen 
led synbarligen sYåra plågor -- men då sällskapet, omkring 
kl. 1 e. m. samma dag, kommo långs sidan af korretten, 
och några voro så dristiga att ~tiga omuord, så kom äf,·en 
den sjul\e, hastigt uppkl ät trande öfrer fallrepstrappan, och 
kastade sig jemrande på däck. Jag trodde nu aU karlen 
skulle dö, men sedan någon af liesättningen bjudit honom 
en portion ärter, som han med god smak förtärde, utropade 
han: "Bono"! reste sig upp och syntes fullkomligt kry, då 
han kort efter lemnalle fartyget. 

Oeua folk syHles vara mycket godmodigt och Yänligt 
sinnadt, och ingalunda dumt , såsom åtsk il liga lärda, hYilka 
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aldrig skådat en Pescheräh, velat påstå; men olvifrelaktigt 
är att de stå på kulturens lägsta trappsteg, och nli dera9 
lef'nadssätt kan man svårligen skilja dem ifrån djuren på 
annat än (ll{ängon , som är menniskan ensam förbehållen, 
och lnilkPn gjorde att dessa Yarelser med yttersta glädje 
emottogo och prydde sig med något obetydligt lappri, såsom 
ett messingsspänne, några metallknappar eller en usel brokig 
bomullsnäsduk, för ll\ilka småsaker de, om så fordrats, lem
nat sitt dyrbaraste och för dem nyttigaste, uti utbyte. Att 
en fl'i sk och liflig byteshandel kom i gång, var naturligt ; 
dock kan jag, till heder för konettcn, säga att vi ej gjorde 
de arma nrelserna någon orätt, ty hela sällskapet blef tern
Iigen fullständigt beklädt, och mången ombord gaf dem klä
der m. m. utan att fordra något i utbyte. Ombord traktera
des sällskapet med salt, rått !läsk och knallar, samt lite öf
wrblifna ärter, hvilket allt med stor glupskhet förtärdes . 
Sedan landade de ånyo på Wigwam-ön, och hela eftermid
dagen ~ågo vi de yngre springa nakna ut och plaska i vatt
net, under det att sYara byar, med n~gn och snöslask, herr
skade och thermometern icke Yisade mer än + 6° Celsius. 

Den 31 Januari. Baron1. = 29,720. F. T herm.=+ 55 °. 
Cels. = + 10° *). Följande dagen, eller den 31 Januari, 
innan kl. 7 f. m. kormno \ åra nya vänner, Pescheräherna, 
ånyo ombord, alla på det bästa utpyntade i de kläder de 
erhållit, och sågo Yi derYirl de löjligaste sammansättningar 
af drägter, man kan tänka sig. Fmntimmernas toiletter Yoro 
isynnerhet ypperliga och skulle säkerligen väckt uppseende 
i sjelfva Paris. De voro nu ej så rädda som gårdagen, utau 
både qvinnor och barn kommo ombord, och flera ,·ågade sig 
ned på trossbotten, der de fingo Yärma sig. 

*) Antcelminsnrnc öfn,r buromc((•i'- och thermomctcr-höjderna äro 
' id midd<lgen, oeh ha r lempera(urcn, vicl olika tillfällen under dagens 
lt>pp, kunna( varit myrkct annorlunda, ehuru nnliatvis lä:;re. 
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\'i ftter·gå nu iill Yår färd. Fram emot middagen tycktes 
vädret blifYa bättre, hYarföre det eldades upp, och straxt 
efter kl. 2 e. m. lenmade vi Port Gallant. Vä l komna ut i 
sundet, funno Yi att ,·äder och vind icke voro att leka med 

' ty ibland blåste det så att man knappast kunde stå på kom-
mandobryggan. Konellen gick dock framåt, gynnad af eb!Jen 
som här sätter wst\·art hän, h\'adan vi fortsalle för att uppnå 
Borja fl ay. Detta lyckades äfYen, så att vi kl. ~ 7 e. m. 
ankrade derstäcles, efter att i medeltal icke hafva gjort mera 
än circa 4 k nop ~ fart, .1varaf 3 knop får tillskrifras strijm
men. Hade Yädret, som det lot\ade då vi ain,.o under ,a··rr 

o o b' 
blihit Yackert och klart, så hade jag fortsatt hela natten 
utan att ankra, men, som det nu var, roro ri rätt glada all 
komma väl till ankars, på ett ställe som är en af de bästa 
ankarplatsarne i sundet. Genast efter ankringen gingo vi i 
land, för att "rekognosera terrängen", men den befanns Yara 
alltför s\·år att genomtränga och närmare undersöka, In·ar
fiire Yi nöjde oss med att stadna Yid stranden, der några 
små fi skar och skaldjur !Jlefro enda skörden af flp ra samla
res förenade ansträngni ngar, hrarjemte trenne fåg lar skötos 
af våra jägare. Trenne af fåglarne Yoro synbarligen en slags 
ugglor och den tredje hade mycken likhet med Beckasin. 

Som fregatten Eugenie, vid tillsegelsgående från delta 
ställe, hade gått emellan ön Stora Bo1ja och de vester-om 
liggande skären, lnilken passage icke står upptagen livarken 
i kort eller beskrifningar, oeh jag Yille förvissa mig om 
den var fullkomligt ren, så utsände jag sekundlöjtnant Nor
denfelt och understyrman Nyströ1n för att undersöka och 
upploda, såväl denna passage, som rännan emellan kusten 
af CordoYa-halfön och de Yestl igaste af Ortiz-klipporna. Re
sultatet af denna undersökning !Jlef, att uti det första passet 
fanns ej mindre än 7 a 8 f:rs djup, ända inpå siranden ar 
Stora Borjn och iniiii kanten af lwlpen, som omgil\er Ortiz
klipporua, och i mirlien ficks ej botlen på 30 f:rs djup. Ut i 
au ura rä nnn n fick s ej mindre djup än ;) !':r, inpå kanten af 



kt•lpen, och en god ränua, med djup vat·ierande emellan 5 
och 10 famnar, går tätt inYi d Cordova-kusten, på ungefär 
~ kabellängds afstånd; dock måst e man hä r till en del ge-
1-10mgå kelpen, som sträcker sig nästan tvärs öfrer rännan. 
För seglande rartyg kan kännedom om dessa begge passnger 
mången gång Ya ra af stor rigt, men för ett ångfartyg är den 
af !'tiga vigt, ty Yinsten i räg är alltför obetydlig för att be
höf\".<1 tagas i betraktande. En special öfrer hamnen, ut
märkande de nya farlederna och de ras dj up, Inaruti den af 
''Eugenie" begagnade benämndes efter fregatten, jemte en 
kort beskrifning deröfvrr, har af mig blif1it insänd till 
"Hoyal Hydrograph ical Office" i London. 

Den l Februari. Barom. = 29L, 2SO. F. Therm. =+57". 
C els. = + 11 o ,5. Vinden rar i dag fortfarande densamma, 
med uyar, må hända något mindre starka, men åtföljda ar 
dess mera regn, ll\ arföre vi lågo qvar i afvaktan på bättre 
väde t·. Vi begagnade tiden till att upphissa propellern och 
befria den ifrån kelpen, som fastnat å densamma, hvilket 
äfYen visad e sig rara a( bögsta behof' påkalladt. Som van
ligt, blef väderleken något bättre emot middagen, bYarföre 
\i eldade upp, och slraxt efter kl. 2 e. m. voro vi åter i 
gång. Vi skulle emellertid ånyo få erfara, huru vanskligt 
det är att bedömma väderleken i11ne uti dessa små, af höga 
berg omgifna, hamnar, ty knappast hade ri hunnit förbi 
Stora Borja-ön och sundet blif\it öppet, så hade Yi den en
vi sa nordrest-vinden, åtföljd af svåra regnbyar, hårdt och 
stundom våldsamt, blåsande rätt emot oss. Hva tje ögonblick 
trodde jag att vi skulle ulif1a nödsakade vända tilluaka, men 
så länge konetten, gynnad af ebuen, gick framåt, så höllo 
vi på, och ehuru eftermiddagen var svår, så lyckades vi 
dock att uppnå Playa Parda, der kon·etten ankrade, kl. 8 
e. m., på 6 ~ f:rs djup och der vi lågo uti säkerhet. 

Den 2 Februa!"i. B arom.= 281,918. F. Thenu. =+55 °. 
Cels. = + 11 o,D. Yindcn N.~.V. il i\ortl, högst (ljcmn, 

1\f lllHlOt•ll hårt! med mycke!. regn ; liaromelem fallantle oelt 
lit! miti dagen nere på 2S ,918 sa mt. aneroiden 736,2, del 
lägsta som fön•kommit under resan. Att. fortsä lla resan Yar 
otänkbart, men för att begagna iiden gjorde Yi, oaktadt det 
ruskiga Yäcl(et, en liten färd i båt rund Playa Parda Core. 
som är en af naturen bildad stor docka, der ät\eu ett större 
fartyg kan ligga på s1aj, för omkring 25 f:r ketling. Vid 
inloppet Yar 3 f:rs djup ända intill klippväggen OCh 5 a 7 
famnar, blott en årelängd derifrån. I fonden utaf "Co1•en" 
yoro 2:ne vackra l]ellbäckar, med yppe rligt vatten; men föt' 
att kunna l'yila \allen derstädes måste man rada i sjön, eme
dan just på delta ställe är grundt ratten. 

Den 3 Februari. Barom. = + 2!)l, 520. F. Therm. 
-- + 52°,5. Cels. = + 9°,8. Vinden NordYest, frisk 
kult i e och stundom rl:'gn. Som räderlek en, på det hela ta
get, såg hältre ut, så anbefalltles påeldning kl. 8 f. m. , och 
nära kl. l O v oro Yi i gång. Sundets stränder hade nu ett 
högst ödsligt utseende, och Yar det endast här ocl.t der, när· 
mast stranden, som man kunde finna spår till någon vegeta
tion, under det att större delen af bergen Yoro alldeles kala. 
Kusterna erbjödo icke heller de djert\a former, som ostli
gare ut i sundet, och, om man undantager ett par Hckra, 
praktfullt färgskiftande, g!acierer å norra sidan , så Yar det 
ingenting som angenämt kunde fängsla uppmärksamheten. 

Föga, hoppades jag att kunna hinna till sjös på aftonen, 
men då vi redan kl. ! 4 e. m. Y oro tvärs för Port Tamar, 
som jag icke utan nödfall ville ingå uti, så beslöt jag fort
sätta, och gick det så \äl att, kl. 9 e. m, hade Yi passerat 
Cap Pillar, Yid sundets nslliga mynning, och under full 
ånga stodo vi nu utåt Södra Atlantiska Oceanen, mötta af 
en hög vestlig dyning, som på ett ganska otretligt sätt re
derlade rigtiglleten af, den annars allmänna, benämningen 
af "Stilla Oceanen" för denna trakt. Vi hade således på 
10 dagar 12 timmar genomgått detta beryktade sund, under 
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den värsta tid ~ perio!len, som är emellan Oktober och April 
rlllånader. llela den Yäglängd, som tillryggalades under imga, 
utgjorde H6 eng. mil på en tid af 67 i timmar, hvilket gör en 
medelfart af nära 6,2 knop, lmll'vid strömmtn lihäl spelat en 
stor roll, emedan Yi aldrig gingo under väg utan att denna 
nu· gynnande och ankrade sä fort möjligt var, då den kom 
emot. Man kan anmärka att passagen icke är särdeles hil
stig, då hela vägen genom snodet endast är omkring 360 
eng. mil lång, och "Getle" alltid gick för maskinen, under 
det att fregatten Eugenie, endast med hjelp af segel, ge
nomgick sundet på 15 dagar. Denna anmärkning är full
komligt riktig, men chancerna äro mycket olika i detta far
\alten. Med undanlag nf den 28 Januari, då vi, för att 
skaffa oss red, redan kL l e. m. ankrade uti Porl Famine, 
hade vi, under hela passagen genom sundet, icke en enda 
dag ll\·ad man kan kalla för segelbart väder, och vinden var 
i allmänhet så hård att vi, med full ångkraft, icke kunde 
göra någon framfart utan att Yi hade strömmen med, och 
till och med, vid Yissa tillfallen, så Yåldsam, alt konetten, 
med full maskin och häftig medström, icke gjorde så mycket 
fart att den styrde, utan slog sig tYärs för Yinden. !Jade 
"Gefle" Yarit ett segelfartyg, skulle hon under hela denna 
tid tvingats att ligga stilla, och icke kunnat fortsätta seglin
gen förr än en gynnsammare Yäderleks- och \indperiod in
träffat. Dermed dröjde till den 8 Februari, då \'i, på en 
gång, fingo godt yäder och ostliga Yinder, istället för dit
tills rådande, hårda, vestliga stormar, och samma dag ingick 
franska ångfrrgaUen Venus i sundet, öster-ifrån, lnilket hon 
hade den turen att, med god ,·ind, för segel och ånga, pas
sera på den korta tiden af 4 dagar, oaktadt lJOn låg till 
ankars om nätterna. Så olika kan det vara. 

Enligt hittills inhemtad erfarenhet gäller såsom regel: 
att segelfartyg icke böra försöka get\omgå sundet wst.vart 
hän, under sommarmånadema, eller från Oktober 1ill April. 
Under den öfriga delen af året deremot torde passagen genom 
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snndet', oaktadt kortare dagar och l;ingre nä:ter, Yara att 
föredraga framför den Yida längre yägen rund Cap Horn, 
lmfnrdsakligast derföre att man sålunda undgår riskt'n för 
isberg och den söd~r om capet nästan alltid rådande svåra 
sjön, hvarjemte man har mera sannolikhet för att få gyn
nande ostlig \inri, som denna tid på året otta förekommer, 
och livarigenom passagen kan göras relatht ganska hastigt . 

Den 4 Fl'brunri. iXågorlunda bekant med nstkusten 
af Södra Amerika, Yäntade jag alldeles icke att Yara cpitt 
dess redenärdigheter, förr än ri passerat Latituden för ön 
Chiloe, och så blef äl\en fallet. Kl. 2 f. m. ansåg jag att 
Yi Yoro tillräckligt långt till sjös för att råga afsläcka i 
maskinen och endast begagna seglen, men redan omkring 
kl. 4 f. m. började vinden att blåsa hårdt af N.V. a N.N.V., 
gående småningom till S.V. med regn, och innan kort hade 
Yi full storm, med oranligt hög sjö. Efter de, naturligen 
osäkra, mätningar som gjordes, uppskallades vågornas höjd 
till 30 a 36 fot. Vi lågo nu för boltenrefradt stormärssegel 
och stagfocken, men, nära !ä land och med äldre, obehaglig, 
erfarenhet utaf huru starkt strömmen sätter in emot sundets 
wslliga mynning, ansåg jag tiden för seg!•lpressning rara 
inne, bradan sattes bottenrefvad gati'elfock, 2-rcfrad ga!I'el
apa och storm-mesan, för att klara landet. l\Iin tanka är 
att få fartyg kunnat tåla och bättre reda sig under en dylik 
pressning, än lwad ''Gell e" då gjorde. Uti den sY åra sjön 
ansåg jag maskinen icke kunna utan största risk begagnas, 
och ville jag derföre spara den till det yttersta. Det var 
en svår dag, men allt gitk Yäl, och ingen annan skada in
träffade än att stagfocken obetydligt skörades. Den 8 Februari 
började Yäderleken att bättra sig, och, utan vidare äfventyr, 
a~krade vi uti Valdivias hamn den 19 Februari kl. ~ 7 
e. m., glada att, för denna gång, väl Yara qYitt det illa be
ryktade Cap Horns, minst sagdt, otreJliga nejder. 

C. J(. 



Rapport fl'ån Premierlöjtnant Herman A.n
nerstedt, förande svenska handelsskeppet 

Elizabeth. 
Jan. 186G. 

Hemkommen från ett längre \"islande i de chinesiska 
fanattnen anser jag mig böra uttala några iakttagelser rö· 
rande handel och f'.jöfart på dessa trakter, helst som jag 
ofta hört den frågan framställas, lwarför ej srenska fartyg 
kunde med fördel segla derute. Det är fullkomligt säkert 
att ri kunna segla Yåra fartyg der lik(! fördelaktigt som 
någon annan nation, och bättre än de flest e; om så eJ ar 
förhållandet, bör felet ej på något vis sökas derutr, ulan 
helt och hållet hos oss sjelfYa. 

Det är Yisser ligen sannt alt kusthandeln, hvarom egent
ligen frågan är, ligger till aldra sfiirsta delen i händerna 
på tyska agenter, och man hat· påslått att deras partiskhet 
för egna fartyg skulle nua orsaken till det öf1errägande 
antal tyska fartyg, som äro i farten på kusten af China; 
men orsaken ligger ej derufi. Der finnas ej några egentliga 
skeppsmäklare, Ulan hYaljC hus anskaffar SjeJft fartyg at 
sina laster, snmt frakter åt de fartyg, som äro consignerade 
till dem; utan att eonsignera sitt fartyg till ett !Jeslämdt 
hus, erbjudes ej någon frakt, och man kan ej gå från det 
ena till det andra och höra sig för; men det ligger i hrarje 
agents eget interesse att anskaffa så goda frakter som möj
ligt för alt uppehålla sin credit. Vill någon af ren patrio
tism betala högre än gällande frakter till egen nations far
tyg, så står det honom naturligtvis fritt; men det är ett 
kostsamt, och sannolikt föga vanligt, sätt att uttrycka sin 
fosterl andskä nsla ; och försöker han att till fördel fiir ett 

yäutadt. fartyg nppeh;'\ lla en god frakt. som nr lill h:.Jns för
fogande, så skadar han sin credit h,os andra fraklsökande, 
och han riskerar dessutom att se hela fraktsintet gå sig ur 
händerna, ty dc chinesiska allasfarne iiro å sin sida rj bundne 
till något beslämdt hus, utan kunna gil\a samma anbud åt 
flere, och sedan antaga den som först och bäst passar dem. 

Om en redare i Srerige consignerar ett fartvo- till en 
·" agent i China, så är de t sannolikt att han känner honom 

tillräckligt för att veta alt hans a1T"ärer ej blifn.1 ,·anskötta; 
gör han det ej, h\ilket ranligen är fallet, så står det ju 
öppet för kaptenen att byta om, och vända sig til! nya agen
ter så ofta han finner skäligt; så att för sin nationalitet hat· 
just ej det ena fartyget företräde för det andra, utom i det 
fallet att somliga kunna gå till .Japan, hvilket är förnekalit 
fö t' andra, samt alt spanska fartyg ej äro belagde med så 
stora afgift.er i iHanila och de små hamnarne pä Phi lippinska 
öarne. Men ännu har ej handeln på Japan ernått en sådan 
utveckling, att det hittils rarit en mycket kännbar olägenhet 
att Ya ra utesluten från densamma; och h rad spanska sjö
farlen beträffar, så är den för klent skött, för att tälla med 
andra, mera företagsamma, nationers. 

Orsaken, livarför så många tyska fartyg finnas der, är 
förmodligen att de tyska husen corresponderat med sina vän
ner i 11 amburg, Bremen &c., och gifrit dem anvisningar, 
huru sjöfarten bäst kunde ställas, hvilka fartyg voro bäst 
passande, o. s. v.; samt till en stor del äfven att cheferna 
för de tysl<a husen i China, som efter några års vistande 
derute vanligen draga sig ifrån affärerna der, och återvända 
hem, i flera fall Yid sin hemkomst uts-ändt dels egna fartyg 
och dels sådane, som de förhyrt i Hambnrg per månad för 
jemförelsevis låga månadsfrakter, då deras förtjenst skulle 
bestått uti fraktskilnaden, när de hyrdes ut i andra hand 
ute i China. Detta var fallet i stor skala under det sist
förflutna året; frakterna hade förr stått högt, och desse, som 
kände conjuuktnrerna, befraktade och sände ut en stor mängd 
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trak ta en mängd rartyg; och dcrlill kom den stora massa 
k · •>f alla c( 'l"' 50111 kommit lit på egen SpCCUlatiO!l för s epp " ' < u , "' 

alt söka frakte-r, så att många gjorue stora förluster. o Uem-
rrakterna måste nalmligtYis också falla Yid en sådan patryck
Jdrw så ait de kunde ej gå hem, ulan hö!lo sig på kusten 

"'' . .. 'l' . !F· · D 'tia o<rvnnsamma och gjo rde 1 allmanhel da tga a at el. t o o • . " . 
förhållande bör dock ,·ara öf\ergåcnde, ty nagon mlllskmng 
i kusthandeln har på intet \'is egt rum; tYärtom steg den 
behil1i~ l till följe af .de lätta och billiga transporterna, och 
~; 01~ 1 me,~· sannolikt at.t stiga ännu mer, af orsaker, som jag 
Yill sedermera söka att göra reda för. 

Oe Yigligaste platstrna för kastfarten äro Singapore, 
Il r I'O'I·o

1
,.,· och Shangha i · BalaYla är jemförelsevis af mindre J '·

1e " '1ö ..... ' hetYCl rnllet för fartyg, som hålla sig derute, fastän man ona 
får- :;:.oda hemfrakter derifrån. Singapore är Yig1igt, egent
ligen- emedan det 1igger alldeles i farleden, när man går 
M~l acc a ''strait" från Indien till China och kan löpa in utan 
alt födon1 något; posten till och från Hongkong och andra 
platser kommer temligen ona, sä att en förhöjnin.g i frak
t.~rna gör sig forfast gällande der, och man kan o!ta genO'In 
att i :·örbigi'lende löpa in på några timmar få en god retour
frakt ntan att spilla tid. Mycken slceppning till China eger 

·l{ ?
1 1·urn derifrån och ri sfrakterna fd'm indiska hamnarue oc. s. ' 

sintas vanligen fördelakligast de r. De stora ångbåtarne fr ån 
StH'Z med europeiska posten anlöpa, så att posten fås !lera 
d;;war förr än på andra ställen, och man kan i allmänhet 
rä~na på att der lätlast sluta en hemfrakt, antingen från 
stället eller från Batavia, Penang, Rangoon, Moulmein och 
många andra betydande handelsplatser, för lnilka Singapore 
utgör en medelpunkt. l<'lera större hus på Jaya ha[\a sina e;;

1
a kontor i Singapore, och det är upplagsplats för en 

n7ängd varor, som komma med små kustfartyg från öarne 
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rnndtomkring, och sedan skeppas derifrån . Inre redden an
ses som en säker och god hamn, och klimatet är godt till 
fiilje af den jcmna land- och siö,·ind som blåser så aH " ' ' sYårare sjukdomar äro ej mycket gängse. Folk är alltid 
lätt att få för måttliga hyror; de rymma ej i allmänhet der, 
ty lättheten att få l\Ialaybesättningar håller hyrorna nere. 
Det är fördelaktigt, om man skall segla på lmsten och har 
förlorat sitt eget folk, att, om man kommer till SingaJJOre, 
skicka af alla man har ombord och taga hel ny besältning 
af Singapore l\'Ialayer med sina egna "serauger" och "tiu
dales"; de fås billigt och äro ordentligt folk. En stor ocb 
beqväm torrdocka med tillhörande vart' finnes i nya hamnen, 
och ännu en är under byggnad, hvarjemte en plats för köl
llalning är gjord af en Cbines, så alt man kan få all re
paration gjord, fastän den naturligtvis blir dyr. Priserna på 
alla skeppsförnödenheter äro till följe af säkrare afsättnino· 
både jemnare och i det hela billigare än i China, fastä~ 
höga nog i sig sjelfm. Hamnumgälderna äro låga och Singa
pore kan med skäl sägas nH·a en af de fördelaktigaste plat
ser att gå till. 

Hongkong är likasom Singapore en engelsk frihamn, 
och har på en jemförelseYis mycket kort tid växt upp till 
den förnämsta alfärsJJiats i China. - Mera utskeppning eger 
sannolikt rum från Shanghai, isynnerhet om man räknar efter 
Yänlet af varorna, men Hongkong är den vigtigaste import
platsen, och nästan alla de större, både export- och import
husen hafm sina hufvudkontör i Hongkong och sedan ut
greningar på ett eller flere ställen på kusten. Posten från 
Europa stadnar der, och fördelas på kusten sedermera af 
andra ångbåtar, som nästan alla hafva sin lmfvudstalion i 
Hongkong. stundom gå visserligen ångbåtar direct från Singa
pore till andra platser, men mera oregelbundet, så att Hong
kong kan sägas vara den egentliga poststationen för hela 
China, Japan samt Philippinska öarne. Stora paketfartyg gå 
äfren temligen regelbundet till San Fransisco, som på sed-
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nare tillcr fatt en bet.ydanlle handel med China, och (lit äf
ven en mängd Chineser emigrerat. Friheten från allt möj
ligt tYång, tullar och förordningar har eckså, och möjligen 
till största delen, bidragit att göra Hongkong till den mest 
betydande handelspl atsen i Ch ina, oaktadt Canton, Whampou 
och Macao redan förut fnnnos till i närheten och hade dragit 
f1t sig ex~:~orten från kringliggande distrikter. Hongkong är 
Iipplagsllla!s för hela kusthandeln; ris kommer dit i ofant.lig 
mängd, dels för order och dels för att läggas upp, och se
dan med andra fartyg försändas till andra lllatser. Ett stort 
antal chinesiske köpmän hafm bosatt sig der, för att 1mder 
skydd af engelska flaggen säkrare sköta sina affärer. Flere 
af dem hal\a liksom Europt1erne sina filialkontor på andra 
platser, dock ej i allmänhet. Störst.a antalet frakter på 
kusten afslutas i Hongkong; man kan vara nästan säker att, 
om ej conjunkturerna äro allt för dåliga, så finnas der alltirl 
frakter att få, ej dircct från stället, men fr~n öfriga platser, 
natmligtvis mer och mindre förmånliga, men dock något, ty 

från alla öfriga ställen, der det är brist på tonnage, så 
skickas comm issioner för befraktningar först till Hongkong 
och sedan derifrån, om ej tillräckligt antal fa rtyg finnas, till 
andra ställen på kusten och ned till Singapore. På samma 
sätt från Singapore ; nä l' ej der finnes fartyg nog till hands 
för ri sfrakt.erna, så försändas orderna vidare, antingen till
baka till indiska hamnar eller, om frakterna stå lägre i 

China, till Hongkong. St~Hlen är manligt väl byggd med 
utmärkta kajer, och är serdeles snygg och väl hållen, lmll"
jemte det milda klimatet äf\en bidrager att göra stället ser
dcles helsosamt för Enropeer. Hamnen är fullkomligt sin
ten, med 2:ne inlopp, och lemnar säkert skydd mot båda 

monsconcrna. 
I sjel!\a Hongkong fumes ingen torrdocka, endast en 

kölhalningshulk, men i Aberdeen på sörlra sidan af ön fin
nes en och i Whampou flera dockor, der fa rtyg kun na få 
fnllsUinrlig rt'paration. Timmerarbele ar chinesiska timmrr-
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män anses vara !Jäst oclt billigast i llongkoug och Wham· 
pou; men det klagas mycket allmän t, och sannolikt ej utan 
skäl, öfver de godtyckliga reparationer, som man i Hong
kong ofta blir ålagd af Lloyds och andra besigtningsmän, 
samt sedermera öfver huru dessa reparationer verkställas. 
Vid en docka i Whampou är t. ex. byggmästaren äfven be
sigtningsman och llömmer ut hvad han tycker, och i såväl 
denna som ue andra dockorna äro handelshusen i Hongkong 
direkt intercsserade, så att man ofta, för att få dem att 
försträcka penningar, måste utfästa sig att gå i en bestämd 
docka, och förhindras från att på förhand lllJpgöra bestämda 
kontrakter. Är man oberoende i penningväg, och vet sig 
för öfrigt hafva ett fartyg, som eljest tål vill hv ilken be
sigtning som helst, så kan man vara mera sjelfständig vid 
en påfallanuc reparation, såväl i Hongkong som annorstädes. 

Priserna på proviant- och utrednings-<' l"ti klar äro i all
mänhet högre i Hongkong än i Singapore och underkastade 
hastigare förändringar allt efter olika tillgåug. Som dock 
Hongkong är förnämsta importplatsen för såtlane n1·or, så 
stå de nästan alltid i lägre pris der än i det öfriga (;bina, 
och man kan der få nästan allt hvad man bchöfvcr. 

Folket rymmer ofta i !longkong. Der fin nes en stor 
mängd personer, som lefYa af att lura sjömän att rymma, 
och hysa dem några dagar i land för att sedl'rmera med 
första lägenhet förpassa dem till sjös igen, då till betalning 
för sitt besYär de taga en månads förskott af ln·ar och en. 
Alla dessa menniskor måste lefYa af sin handel, så att det 
ligger i deras interesse att omsättningen är lillig, och folket 
sjell\'a ~i ro för tanklösa att säga nej till någonting, helst 
när dc hafva utsigt till några dagars frihet i land. Dock 
finnas i allmänhet Malaybesättningar att få i Hongkong, 
fastän dyrare än i Singapore, och ej mera så goda. De, 
som påträffas lösa på främmande platser, hafl'll redan llö1jat 
få smak på det kringstrykande lifyet, och ligga äfvcn i hän
derna på "!Joardingmasters" af sin egen religion, men ej 
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&å hjelplösl som hvi!a sjömän, emedan de äro mindre fallne 
för spirituosa. 

Shanghai är oc!J måste för!Jiifva en högst betydande 
bandelSJJlats. Staden ligger i ett betydande thedi&trict, och 
är utskeppningsort för allt the s·om kommer utför Yangtse
tloden. Engelsmännen hafm visserligen öppnat åt sig en 
plats, som heter Hankow, flera hundrade mil oppför floden, 
och flera af exporthusen Ilafra der bosatte agenter, som 
extJedierat många thelaster med fartyg, som gått ända upp; 
men floden är full af bankar och s. k. "qnicksands:' , så att 
färden 11pp och ned, för djupgående fartyg, ät· äfventyrlig 
och bogsering och lotsning orimligt dyra, hvarföre många 
anse att theet kommet· att som förr utskeppas från Shang
hni, men fiiras ned med stora grundgående ångbåtar, af 
!nilka flere redaa äro i fart en. 

Shanghai är dessutom äfren skeppningsplats för en 
stor massa bomull, som egentliger. böTjat odlas i stor skala 
sedan amerikanska krigets utbrott; denna utskeppning till 
Emopa kommer möjligen ej att IJibehålla sig, sedan Söllra 
Stat.erna åter bö1:jat producera bomull, men en stor del deraf 
går sydYart till Amoy, Swatou, 1-longkong och Canton, och, 
kommer alllid alt utgöra en \igtig artikel i kusthandeln. 
Till Shanghai införas egentli gen födoämnen af alla slag, 
förniimligast ris, men äf\en slagtkreatnr, potatis &c., kafi'e, 
socker och alla coloniaharor, samt oljekakor i stor mängd 
från nona hamnarne, äfYensom förnödenheter af alla slag 
för deu elii'O\H~iska befolkningen, hvilket allt visserligen kom
Iller till en stor del från Europa directe, men ä!\en från 
Hongkong, Inarföre importen till. Silangllai från andra ställen 
pfl kusten är högst !Jctydnnde, då demnot exporten till dessa 
ställen är jemförelseYis obetydlig, så alt man ona får gå i 
!Jallast derifråu, h1·ilket medför en stor nlgift, emedan bal
lastcu i Shanglwi måste hemtas tcmligen långväga ifrån. 

Sladcn beslår af fyra delar: den egentliga chinesiska 
flclen 7 der ma n llock aldr ig har ui\got att göra, samt de' 
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fransyska, engelska och amerikanska besifiningarne, der äf
ven ett stort antal chine '-bka köpmän äro bosatte under 
skydd af konsnlerne. De ch il iserade delarne äro snygga 
och väl IJyoode men dt>n chinesiska staden är tråuz och 
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osnygg öfver all beskrifning, och all möjlig oren lighet kastas 
endast ut i floden, så att under sommarmånaderna uppstå 
härjande ~jukclomar, isynnerhet cholera, som iärer komma 
lm11je år. Ilospitalsafgifter oeh läkarebiträde äro öf'verdrifvet 
dyra; d esse utgöra öf\erallt i China, men serdeles i Sllang
hai, en kännbar utgift. skeppsförnödenheter äro mycket 
dyra och priserna stegras ännu mera genom cle höga hus
hyrorna och lefnadskosinaden, som är högre i Sllanghai än 

på andra ställen. 
Dockor och skeppsvarf äro uppförde på flere ställen 

långs med floden, men kostnaderna för allt arbete äro· Q!rim

ligt höga, och llere skepp hafva blifvit utdömde, emedan 
deras dockning och reparering i Shanghai skulle blifYit fi1:Jlt
för kostsam. 

Folk är nästan alltid dyrt på stället: om 'iutrarne, eme
dan iHalayerne ej duga till farten på norra China under den 
kallaste årstiden, och om soml'arne till följe af den stora 
sjukligheten och dödligheten blaud besättningarne. 

Hamnumgälderna äro ytterst höga, så att Shanghai är 
ett af de minst förrnånliga ställen på kHsten att anlöpa, men 
kustfarten dit och derifrån är så b~o~tydlig, att man näslan 
är tvungen att gå dit med eller mot sin vilja . 

Bland de öfrige platsemf.! på kusten, är, för att börja 
norr-ifrån, New Chwang, Yid nordligas.te llöl'net af Pi Chili
\iken, ett ställe, som på de sednare åren blih-it betydande 
genom en ofantlig utförsel af oljekakor, ärter, bönor och 
annat, af hYilh.et en stor del går till Shanghai. Importen 
med europeiska fartyg är så goclt som ingen, så att man 
nästan alltid får gå dit i l.Jallast. stade n, eller rättare en 
förstad, der lastningen sker, ligger några mil uppför en flod 
med en ''bar" utanför, som endast har 15 å 151 fo t vid 
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högt vatlcn, så att större fartyg få komplettera sin last utan
för, hvilket är en stor olägenhet. Fartyg, som äro mera 
djupgående, böra ej gå dit. - .Färskt kött och grönsaker 
af alla slag äro mycket billiga i New Chwang; annat finnes 
ej att få der. 

Tien tsiu är en plats oppför en flod vid vesti·a kanten 
af Pi Chili-viken, för mera grundgående farl)'g, och har en 
temligen liliig handel på Shanghai och ät\en Hongkong. 
Likaså Che Foo vid södra kusten af samma vik. - Vårtiden, 
egentligen efter islossningen, fås goda frakter från norra 
China. 

Ningpo är ej mer så betydande, sedan flera hamnar 
blifvit öppnade; dock importeras mycket ris och en del 
bomull l'iires derifrån ned till llnngkong. 

Fu Chow Foo exporterar betydligt the till Enropa och 
Amerika, samt träd och brännYed på kusten. 

Am o y skick al· äfven något the, men ej serdeles mycket ; 
lmfn1dsakligen socker; hvarjemte en mängd emigranter år
ligen gå dt~rifrån. 

Swaton är också en emigrationsort samt sänder socker 
ii ll norra China. Såräl dt r som i Amoy imtJorteras betyd
liga qvaniilclcr af hs. 

På Fonuosa finnas öppnade flera mindre hamnar, som 
<leb exportera socker och dels umlcrhålla en temligen lillig 
förbindelse med Amoy, hvilket säges Yara en lönande fart. 

Både Macao och Canton siigas hat\a förlorat i betyden
het, sedan Hongkong Yä\t OP!\ och många laster, som förr 
skulle utskeppats från dessa platser, komma nu ned i jonker 
och tngas in i llongkong. EY,porten af coolies till HaYana 
eg •,~r rum från dessa tY ll platser; den bedrit'ves af ett fran
syskt companie. S\cnska rartyg passanrle derför (med högt _ 
mellandäck) siwlie lätt kunna blifva använde i denna fart ; 
den frausyska agenten i Ho11gko ng sade sig gerna Yilja au
Yända nordiska fartyg, emedau vi sågo sft "besl\edliga" ut 
och ej sku ll e fara illa med huns coulics. 
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I dc mindre chinesiska hamnnme är s\'årt, ofta omu.J
Jigt, och alltid dyrt alt få något Yarfsarbete utf'ördt utom i 
Amoy, uer en docka finnes, som lärer vara både den bäst 
skötfa och den billigaste i China. 

Prise rne på de från Europa införde förnödenheterne äro 
till följe af den ojemna och osäkra afsäUningen högs t va
rierande. 

~led undantag af Hongkong och Shanghai, der ett stort 
antal EtH·opeer äro bosatte, tinnas i de chinesiska Friham
narne jemförelsevis ganska få sådane: i Amoy t. ex. omkrin~~ 

50; i Swatow ungefär lika många; i New Chwang, om jag 
minnes rätt, endast 37, o. s. v. Endast ett svensl(t hus eller 
finna finnes i China, neml. l\'lr Fr. Degenaer i Hongkong. 

Bland hamnumgälderna å dessa ställen kommet· förs t 
tonnage-afgiflen, som är ganska hög. Man löser ett s. k. 
Grand Chop, som gäller för fyra månader i hrilken chine
sisk hamn som helst, och som måste ersättas med ett nyt t 
så snart det är ute. Förr kunde ett fartyg, h rars papper 
endast räckte öfrcr den dagen, då det klarerade ut, gå till 
annan hamn i China, och först der lösa ett nytt från den 
dagen det anliinde; eller gå efter en rislast, och först vid 
sin återkomst b ö tja betala tonnage -afgift igen; men detta 
har nyligen blit\it ändradt så att fartyg, som segla på ku
sten af China, äfven om de nnder liclen anlöpa en annan 
plats efter last till chinesisk llamn, skola betala tonnage
argin för hela tiden, och delta är en ganska tryckande på
laga, som borde med första afskaf:ras. 

Lotspenoingat· äro högst olika på olika ställen: ifrån 
fem ta els (omkr. 27 r dr sv.) pr fot i Shanghai, till ett par 
dollars i ett för allt i Amoy, till en man, som kan ,·ara 
ombord ett helt dygn. På åtskilliga platser, såsom i Shang
hai och New Clnvang, hafra bildat sig europeiska lotsbolag, 
!Jeståcndc nf, i !llånga fall, ganska tretyrliga personer, ofta 
ganska okunnige om både konsten att skiHa ett fartyg samt 
um sitt far n1ttcu. Dc sätta rn oriUJiigt hög laxa, och skalnl 



f'ig på något Yis sina "licenses" - (ln·cm som egentligen 
har rättigltet att gifya en sådan lieense är ej så lätt att 
säga), men de hafva dem oeh assuransföreningarne föreskrif,·a 
amändandet af behörigen anställde lotsar, så att dc få deri
genom företräde för de chinesiske lotsame i många fall, 
fastän dcsse sednare ona äro vida sk ickligare, ehuru de 
\anligen sakna en sildan license. Ej heller \åga de chine
siske lotsame ligga ute och tä fla med de europeiske, der 
sådane finnas, af fTuktan, som de säga, att få sina båtar öf
Yerseglade af illvilja. 

Bogserångbåtar finnas i S hanghai, der de bäst behöfvas, 
och tillräckligt många, så alt bogserings-afgiflen, som förr 
,-ar ganska hög, nu blif\it något nedsatt. 

Priserna för ballast äro mycket olika. I Shanghai, der 
den oflast behöfves, är den mycket dyr. Att blifYa af med 
Ilen !w star van l igen ingenting; på öppna redder kan man 
kasta den i sjön, och på floderna hemtas den oftast kost
nad,;fritt för att användas till bankfyllnader. 

Coolies till lossning och lastning äro ej dyra: från 30 
till 45 cents om dagen, då de arbeta ganska fort, om man 
ser efler dem. 

Bland de utom det egentliga China belägna hamnarne 
är Bangkok af stor Yigf. staden ligger långt oppför en flod 
med en "bar" utanför, som endast har 12 a 13 fot vid högt 
\alten, full och ny, så att nästan alla få camplettera utan
för. Hedden är under N.O. filo nsoonen fullkomligt skyddad, 
men under den motsalta årstiden lär man ofta Yara utsatt 
för uppehåll i lastningen till följe af vinden som ligger på. 
En stor mängd ris utföres till China, samt teaktimmer, äf
wnsom salt och fisk till Java. I Bangkok äro en mängd 
Chineser bosa tte, af hYilka flere af de mera betydande har,-a 
egna far tyg, som föra deras laster till China. De bygga 
dem till en stor del sj clf\a och hafya uneler de sednaste 
åren köpt måuga amerikauska fartyg, så att Siam för när
ym·ande har en r j o !J el y d !i g hantlelsllotta ; jag Yill sedermera 
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pciska hus, som göra ganska betydliga utskeppningar, och 
många af de chinesiskc köpmännen, som ej haf\-a egna 
skepp, !Jegagna europeiska, så att en mängd frakter fås 
derifr~u årligen. 

Ställct är under S.V. ~1onsoonen förfärligt hett och äf
Yen utsatt för febrar till följe af de sanka stränderna, men 
\intertidcn är klimatet sertieles godt. 

Saigon hafva Fransmännen tagit om hand, och börjat 
organisera , och civilisera, med militärdepOter och andra 
nyttiga inrättningar, så att stället anses efter ett antal år 
kunna blifra ett mycket \äl ordnadt samhälle. Ångbåtarne 
tillhörande Messageries Imperiales gå in dit på Yägen från 
Hongkong till föga belåtenhet för passagerare, som haf,-a 
brådtom, och troligen ej till fördel för !Jolaget, men de t 
tyckes vara kejsarens föresats att der Ilafra en fransysk 
colonie a tout prix. 

Mani la har en stor hamn, t i !l och med något för stor, 
ty nmler S.V. Monsoonen lärer 1iixa opp s\år sjö, som ofta 
himlrnr lossning och lastning för flere daga r. En inre hamn 
finnes mellan 2:ne långa, ntbyggcle pierar; men de förfall a 
oclt inloppet grunda~ opp, så att. den inre hamnen blir sanno
likt snart obn1kbar; redan nu kornmer man endast in med 
10 rot. Siarlen ramlade för ett par år sedan till en betydlig 
del omkull, och tyckes förblifia så, med undantag af ut
ländningarncs eta!Jiissementer; Spaniorerna taga saken filoso
fi skt. Drottningen skänkte en summa penningar för att lljelpa 
dem, och i fröjden ställdes der till en stor illumination, som 
lärer kostat dubbelt så mycket; och i samma stil tyckas 
Ileras öfriga offentliga angeliigcnheter yara skölta. Landet 
är så rikt, att öf\erflödet rinner dem i händerna, och dc 
kunna ej hindra catret och sockret. att Yäxa, men ändå ät· 
föga sannolikt att handeln hade blil\it af någon belydenhet, 
u m ej folk af flera andra nationer hade bosatt sig der och 
tlrif\ it upp imlustrien uågo t gcuolll iuförsl'l af europeiska 



lyxartiklar, som locka Indianema att arbeta litet. Alla deras 
prester erfordra också betydliga summor till underhåll af 
sig sjell'va, och kyrkor, och kloster, och processioner, och 
illuminationer, så att derigenom uppstår en export af hampa, 
ca[fe, socker och colonialvaror i öfrigt, visserligen på långt 
när ej så stor som den borde vara, men ändå ej obetydlig. 
All sorts handel är dock tryckt af en sådan mängd tullar 
och hamnförordningar och afgifter och visiteringar, att den 
vill ej taga riktig fart. Chineser hafva kommit öfver till 

Manila, och äro som vanligt flitiga och företagsamma; men 
i stället att underlätta emigrationen, elle.r åtminstone lemna 
dem i fred, så lägga de spanska myndigheterna de mest 
godtyckliga pålagor på de hjelplösa C!Jineserne, och hindra 
dem på allt sätt. 

l\'Ianila har ingen docka, men inne på floden kan man 
köll1ala, och många fartyg äro nödsakalle att gå dit under 
N.O. Monsoonen, då de taga skada i sjön, och ej mer kunna 
nå kusten af China. 

På Philippinska öarne finnas dessutom Ilo-Ilo, och flere 
mindre hamnar, som börja deltaga i knsthandeln. 

På Java äro också smärre platser, dit man någongång 
kan blifva sänd; likaså på Borneo och andra ställen, samt 
då och då till Australien, till Kamschatka, Amur, äf'vensom 
San Fransisco. 

Den vigtigaste importen till China från främmande län
der, oberäknadt opium och specie, som gå med ängbåtarne, 
är dock ris, som utom från ~le ot\annämnde hamnarne kom
mer från Indien: från Calcutta, Hangoon, Moulmein &c., och 
årligen fordrar ett stort antal fartyg. Dessutom har Bombay 
en temligen liflig kommunikation med China, men jag kan 
ej bestämdt säga genom hvilken handel. 

Utom de härstädes uppräknade artiklarne gå en mängd 
slyckegodslaster, beslående af allt möjligt, från och tillbaka 
mellan dc chinesiska hamnarne, samt gauska många passa· 

gerare. 

Exporthandeln från China bcdrif1·cs till aldra störst~ 

delen af engelska och amerikanska hns mer! <leras nationers 
fartyg, dock mest engelska. För oss att täfla med Engels
männen i thefrakterna vore otänkbart, och sknlle ej heller, 
enligt min åsigt, löna mödan. För att med fördel lasta en 
så dyrbar och så lä!t Yara som the, fordras mycket dyra 
fartyg, särskildt byggda för den farten, med bjelkar af jern, 
som ej taga mycket rum, och alla jernknän infällde för att 
ej taga plats. Flera af dem äro construerade enkom för aH 
taga ett Yisst antal lådor i laget och derigenom ej förlora 
något rnm. A t t ett Yäl byggd t snnskt fartyg, som har god 
class i Verilas eller Lloyds, kan få en th6rrakt, när fartyg 
fattas, finnes intet hinder för, men att lägga an på tbCfrakt 
skulle näppeligen löna sig för oss. Silke går med posten; 
det är en så dyrbar Yara, att den lätt betalar den högre 
frakten. Bomullsfrakter hem kunna vi stundom få, men i 
allmänhet hafva Yi att söka en hemfrakt från BataYia, Singa
pore eller något ställe i Indien. 

Utfrakter äro ej s1åra att få, men stå nästan alltid lågt; 
de äro mest med stenkol, och lemna obetydligt öfvcrskott. 
styckegodsfrakter fås från England och Hamburg, men taga 
längre tid och äro ofta slutade så, att man skall lossa en 
del i Hongkong eller Singapore, och sedan kom]Jlettera igen 
och gå till annat stäl!e, men de hafra blif>it i flera fall så 
uttydde, att man fått lossa hela sin last med ett obetydligt 
undantag, och sedan taga in en hel ny till andra stället, 
naturligtris under namn af komplettering. Det bästa är sä
kerligen, om man ämnar sig att segla på kusten, att få en 
frakt till Singapore och sedan vara fri, helst om man kom
mer ditut under det hårdaste af N.O. l\'lonsoonen, så att man 
ej behöfl'er ligga och kryssa mot den genom China-sjön, 
eller gå hela östra omvägen, utan möjligen kan gå till bnka 
genom Malacca-"strait" efter ris, tills Monsoonen saktat sig 
något. I allmänhet bör man ej sluta eu utfrakt upp till 
sjeH\a China, om man sannolikt kommer elit under December, 
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.J anuari eller Fcl.H·nnri mrmarler, utan ltelLlrc taga en liig:rc 
frakt på något annat ställe, odt ej gå opp genom China
sjön eller yt1re Yägen för den låga betalning, som bestås för 
utresan, och med ett tu ngt lastadt fartyg. 

Flera fartyg hal\a på sednare ti den haft SYårighetcr för 
sina utfrakter till följe af otydligheter i deras certepartier, 
och det är bäst au Yara försigtig i den vägen, ty mycken 
rättYisa är ej alt få dernt e. 

I den egent.iiga kustrarten äro amände fartyg af mBnga 
olika nationer, samt chinesiska jonker. Den engelska flaggen 
är den öfvervägande, ej emedan Engelsmännen sjeH\a just 
haf\a så många fartyg i knsthandeln, men alla fartyg från 
Ind ien, samt sådane som till itöra kö pmän, bosa tte i Singa
pore, Hongkong &c., gå uneler engelsk flagg. Bland öfrige 
nationer äro Tyskarne de talrikaste, isyn nerhet Hamburgare . 
Danskarne hade ä[\en ett ganska stort antal fartyg på ku 
strn; de hade hart en generalkonsul, som hade ett ansedt 
hns i Hongkong och som lär hafya skött deras affärer yäJ. 
De fleste Yoro dock från Sönderborg, Apenrade och and ra 
platser, som nu rj mer äro danska. Af svenska fartyg sam
manträtfade jag med femton och af norska lio undrr hela 
tiden, och de af oss, som hade goda och passande fartyg, 
gjorde så goda affä rer som man kunde begära under sBdane 
fö rhållanden. Det stora antalet fartyg satte ned frak te rna 
ofantligt, men kusthandeln har ej af- utan tYärtom till!agit 
be tydligt, och serskildt under det sednaste året till följe af 
de lättare kommunikationerna, och har långt ifrån cmått 
den utYeckling ännu, som man har skäl att Yänta; och j11 

mer kusthand~ln stiger, desto mera utländska fartyg ko mma 
att erfordras. 

Der finnes ännu ett ofantligt antal jonker och många 
hamnar med betydlig sjiifart, som ej äro öppna de för fr em
lingar; men hY ad jonkerna ~eträlfa, så är troligt att de med 
tiden blifva helt och hållet utträngda från utomskärsfarten. 
nc göra lunga resor~ kornrna ej opp emot Monsoonen i öppna 

sJ on , fordra stor lws iittning och äro mycket. hjelplösa mot 
sjöröfnll'e. fJc föra Yisserl igen ofta gro fL artilleri på däck: 
gamla 24-'it::ga kanon er ser man flera på h1ar sida; men 
om dessa Yerkligen kunna fyras af så som (]e äro placerad e, 
och om der Yanligen finnes någon Chines ombord med till 
räckligt courage att fyra af dem, är IYifYelaktigt. Dessutom 
är försäljning af krut förl.Jju den, och att skalla kulor till 
hela det gaml a utdömda artilleriet, som utbjudes till salu i 
China , tänker ingen på, så at t kanonerna föra de, sig sjeH\a 
till skräck och andra till varnagel. Ytterligare äro jonkerna 
okopprade, och måste fl!Ht förl äras af mask, eller också , 
såsom i Ningpo och andra ställen, mycket ofta gå in i en 
sorts "rnuddocks" för att förses i !Jo!ten. 

Sl utligen, men måhända hufnrdsakligen, haf\a de de n 
stora olägenheten. att det är sYBrt, om ej omöjligt, att få 
en last försäkrad, när den sändes med en jonk, och detta 
är numera af serdeles Yi gt för så fö rsigtige köpmän som 
Chineserne. De haf\a Yisserligen sina egna åsigtcr om för
säkringar, men uti hela deras sätt att handla och göra af
färe r ligger på botlen deras försi gtighe t, deras mot\"ilja mot 
all sorls risk, deras belåtenhet med en liten, men säker 
förljenst, samt deras fruktan för utpressningar fr ån egna 
~iandariner, som Yisserligen lä tt nog kunna få reda på, när 
en köpman gjort en god skeppning och taxera honom der
efter, men som, el'ler Jn·ad jag hört, sällan hafya nog bil
lighet eller urskiljning att göra någon beräkning för förlu
ster, som man alltid kan rara underkastad. En Chines nöjer 
sig hellire med en mindre vi nst, som han är säker att få 
behå.lla och som ej faller i iigonen så mycket, än han löpet· 
en stor ri sk för en större Yi nst, och assurerar således gema, 
der han_ kan, och betalar, efter hvad man sagt mig, jem
förelsevis ganska höga premier. Men ingen assurans~ 'ören ing 

vill underteckna en risk ombord i ett fartyg, som kan spår
liist försvinna i hamn, dit ingen Europe får komllla, och som 
är uaYigeradt af pcrsonrr, om llrilkn kan erhållas föga upp-



lysning. En ytterligare egenhet. hos Chinescrne iir deras 
motl'i lja alt försäkra mot partie! riirlnst. De t<~ga gemenligen 
endast försäkring emot total förlust, och så hligt, att. de 
anse sig göra en god affär, äf\en efter att hafva abando
nerat sin last. Dc i Siam bosatte chinesiske köpmännen, 
som Ilafra egna skepp ocl1 segla med egna laster, lära ofta 
assurera dessa sednare så högt, att i händelse af total för
lust äfyen fartyget blir betald!, och detta som amtars är 
stridande mot laga r och bruk vid försäkringar, tolereras ar 
föreningarne derute, som nog känna sitt eget intresse, och 
sannolikt rätta premierna derefter. Chinesernes motYilja 
mot partiella försäkringar härleder sig troligen från deras 
fruktan, eller snarare respekt för alla skrifne dokmnenler, 
och kontrakter med Enropecr. De ilafra visserligen lärt sig 
att uppskatta deras Yärde, och äro ytterst noggranne at.t få 
dem uppsatte i laga form, der de erfordras, men hafva å 
andra sidan fått tillräcklig erfarenhet hvad dessa papper 
kosta huru de kunna uidas inför en domstol, samt huru ' de försätta dem i händerna på engelska advokater i hän-
delse af dispyter, för att ej akta sig att få för många af 
den sorten. Vid en total förlust af skepp och last är pro
cessen simpel: en sjöförklaring, samt ett snu· från assnra
tlörerna att de tillåta abandon, är i allmänhet tillräckligt ; 
men ,·id )layerier, som ej innebära total förlust, samlas en 
mängd papper, som Chineserne ej förstå och som de äro 
'itterst rädda för, helst som ingen menniska Yid ett sådant 
~illfälle bryr sig om att bevaka deras intresse, och dc hafm 
fiir litet förtroende för hYarandra för att använda några 
agenter på främmande orter. 

Å sin sida skulle en assuradör möjligen Yilja under
teckna en risk för partie! förlust, då han vid framkomsten 
kunde - genom hesigtningsmän öfYertyga sig om att för· 
luslen yerkligen härlcdt sig från sjöskada och ej genom 
bedräglig försäljning -- men skulle ej vilja teckna sitt namn 
mot total fiirlnst, då han t'j hade nnnat än Chinesens sjiiför· 

klaring till säkerhet. Emerlicriid gif1·er Chines erncs benii· 
genhet att försiikra skäl att förmoda , eller t. o. m. med sä-
1\er!Jet antaga, en förökning i anrändandet af främmande 
fartyg. 

Flere hamnar, som iinnu tiro slängde, komma troligen 
att öppnas för främmande far l y g. uarsed t dl' !l bestämda 
erfarenhet \i haf1·a , att handeln alllid förr ell er sednare 
banar sig väg der något finnes att förtjena, trots allt tYäng 
och alla hinder, som läggas i Yägen af Yälmenande, men 
~nfaldiga personer, shäl i China som annorstiides, så är rj 
osannolikt att den chinesiska regeringen 8jelfmant Ö[)pnar 
tlere hamna1·, ej till följe af någon liberalare uppfaHning af 
saken i allmänhet, utan af egennytta. Den har på sednare 
åren lärt sig ett nytt, enkelt och Yälkommet sät t att beskatta 
sina undersåter, som endast är möjligt i de fria hamnarne, 
nem!. tullen. .~tt någon sorls tul l fanns till förr, och ännu 
finnes i de stiingcle hamnarne, är Yä l möjlig t; men enligt 
hvad man sa~t mig, Ilestod den mest i en godtycklig taxe
ring af köpmännen för h\arje inkomm11nde jonk, som lärer 
Yarit högst oregt>lbunden och som dessutom ej alls behiifver 
utträngas af den nya tullen. Om det lades någon tull pä 
laster, som anlände till främmande hus eller med främmande 
fartyg, wt jag ej, men det är föga sannolikt; ingen lär god
Yi!ligt betala några penningar till en Chines, och deras au
thoriteter fingo alltför handgripliga be\is på sin vanmagt för 
att opponera sig mycket; opiihandeln t. ex. \ar ju länge för
bjuden, och sedan endast öppen i några hamnar under stränga 
förbehåll, men bYar och en \'et hur dermed tillgick: fick 
man ej sina lådor i !and genom mutor och smuggling, så 
tog man kanonerna li!l hjelp. 

Nu deremot Yid sista fredsslutet, blefvo Chineserne dömde 
till en betydlig skadeersättning, och såsom säkerhet inrätta
des tullstationer i alla de fria hamnarm·, norninelt af chi· 
nesiska regeringen, men med europeiska tjenstemän och un
der engelsk contrr l l. En tull tlna g:jqrdes opr, uckså under 

7 



~ H l 

en~elskt inriytande, der Yi~serligen någon tull lades på t.ht:, 
~i l .ke , bomull och anrlra exportartiklar, men hufyudsakligeu 
på ~ådane sa ker, som egentligen äro al'sedde för förbrukning 
inam China, och deribland många , som endast gingo från 
hamn till hamn inom landet, och således enligt all billighet 
borde Yarit tullfrie. 

Emedlertid har denna inkomst blif1·it så betydlig, att 
sedan Engelsmän och Fransmän fått sin årliga tribut, och 
tjenslemän-nen tagit för sig Inad de skola haf1a, der ändå 
uppstått ett ganska betydligt öl\erskott, som tillfallit chi
nesiska regeringen ulan ringaste bråk elier bes1är från Ileras 
sida. Den utländska trilJuten lärer inom några år nu·a be
tald och då skall hela summan komma regeringen till godo; 

' lisserligra är det sannolikt att Engelsmännen göra ett ha-
stigt sl11t på s~dane afgifler, som indirect utgöra en taxering 
ar dem sjelf\a, men de baf1a säkerligen ingenting emot au 
alla öfrige artiklar, endast ämnade för åtgång inom landet, 
beskatlas hur högt som helst; tYärtom tyckes det ligga i 
dents politik att stärka chinesiska regeringen emot rcbel!erne. 

.Först sadPs det, att när tributen vore betald, så skulle 
ana tultar upphöra, men numera höres ingenting af denna 
plan. Oe främmande l\öpmännen arbeta visst för alt få dem 
afskali"ade, men der Ji gga för m ägt iga interessen emot dem. 
Man trodde t.1ärtom nu, alt chinesiska regeringen Yore be
nägen att ännu ytterli~;a re tillämpa sin tulltaxa genom att 
öppna flere hamnar. 

:\lit detta är dock endast rykten, t.y om de intriguer, 
som oa!'brutet. fortgå i Peking, hörer man ingenting, förr än 
tlå och då en förordning utkommer med något nytt med

gifYande. 
Handeln med Japan har, såsom förut är nämndt, ej er

hållit den utn~ckling, att det ännu är en mycket kännbar 
förlust att vara utesluten frän densamma; men den tilltager. 
1 de redan öppnade hamnarne har en ganska Jifiig handel 
upp,·äx.t, och enligt uppgift !iira ännu 1\å Yara öppnade. Af 

t1et lilla jag scil genont n~tgra .bpaneser i China , tycl;as dc 
på intet sätt sky förbindelse med utländningar, utan äro 
tYärtom ganska bcgif'ne både efter upplysningar och på han
ue!. Deras fiit och industri äro 'äl kände, och ru1\nga anse 
att de, efter en eller annan re\'olution inom landet, kommn 
att intaga en ganska betydande rum bland industriidkande 
nationer. 

Vi kunna utan t\•ifrel ännu några år segla på kusten 
nf China utan alt Yara berättigade till handel med Japan, 
men med tiden skulle det ej bära sig, och förr eller sed
nare måste Yi sätta oss i förbind{~ lse med Japaneserne, om 
,·år sjöfart derute skall kunna täfla med andra nationers. 
Det vore nästan så godl att göra det, innan alla andra na
tioner äro före oss: republiken Schweit.z har redan rättig
Ilet att., om den så önskar, försända sin handelsflotta till. 
Japan. 

På sednare tider har man hört myeket talas om sjö
röfverierna på kusten af China, och ~na1~ flar trott att ån~" 

båtar skulle uttränga seglande fartyg i kusthandeln. Att 
delta med tiden kommer att ske silväl der som annorstädes, 
är visserligen sannolikt, men det dröjer nog länge ännu, 
1lch hittdrar ej heller att vi kunna äl'ven deruH t.älla med 
-andra nationer. Såliinge dock ångmaskiner taga så mycket 
mm, och bränna så mycket kol, som för närvarande, kunna 
de ej med förtjenst föra laster af så ringa värde, jemf'ördt 
med koiJlr·iset på platsen. 

Dessutom äro ej sjöröfverierua så allmänna, som man 
man tror ; om jag minnes rätt, så blefro under hela min 
Yistelse i Indien och China (omkring 2 är) endast 7 fartyg 
anl'allne, af lnilka 4 blefvo brände och besättningarne mör
dade; men det är en jemförelseris ringa procent, när man 
tager i betraktande det stora antalet fartyg, och bör ej syn

nerligen höja assurans-premien -- om mnu ens bryr 11ig; om 
att assu rera mot ~ä tlau flirlusL 



Sjörö!\crirma !Jianti Grekiska öarne oc!J i :\lnlacca
" st rait" roro på sin tiu Yida farligare, men hindrade t'j 
handel och sjöfart aH taga sin naturliga gång; och del är 
föga sannolikt att några elänrliga chinesisl;a jonker skulle 

göra det; äfren om ingenting skulle göras från de sjöfarande 
makternas sida fiir att utrota dem, så har man aldrig sett 
något exempel på, att uågon sorls fara at'hållit menniskan 
från att gfl dil, der penningar funnits att förtjena. 

Em edlertid är säkert, att sjöfarlen med främmande 
fartyg kommer att iinnu mera tilltaga i de chinesiska far · 
Yat!nen, och iulet hindrar oss alt tä[la med ln·em som he lst , 
om 1i Yilja göra någo:1ting för all drifva upp \ltr sjöfart 
dernte. Chinesnne lä ra l:' j göra något at t hjelpa upp den , 
och af Y åra konsuler kunna r i rj 'än ta mycken hjelp; de 
äro utiandn ingar allesamman, och allt lnad de interessa sig 
för rår sjöfart iir at.l den må förorsakn dem så litet besrär 
som möjlig;L Viljn ri Pj ~jt'll\a taga r<>da på stiillningnr och 
fö rhi\llanden, si't gör ingen annan del åt oss. Den nnmärk· 
niogen har gjorts, att sjöfarten derute ej måtte löna sig 
såväl, emedan Norrmännen ej befatt at sig med den. An
märkningen iir fullkomli gt rälgrundatl, ty Norrmännen äro 
vida påpa~slignre än ri att sända fartyg, der de kunna löna 
f.ig; men de, liksom ri, haha ej någon, som bernkar deras 
inleresse dernte ; de upplysningar, som äro nöd\ändiga för 
att man med fördel skctll kunna sända fartyg på ett så af
lägset ratten, Juwna ej lenwas af andre än enstaka kaptener 
som hemkomma derifrån, och som rj ha!\a tid och tillfälle 
att först insamla dem och sedan sammandraga dem till full · 
r.tändiga rappo-rter. Det kan endast göras af en person, som 
Yistas derule. 

!Ilad bet rämtr den stora tillökning i fartyg, byggde i 
Europa, eller på europeiskt sätt, fönl e af Europcer, men 
tillhörande chinesiske köpmän, som egl rum de sednare 
åren, sä har dermed, enligt min öfrertygelsc, ej den rin · 
gas!e fara . 

Chlnesrrne tyckas 1ara klena spekulanter i stor skala, 
men ytterst noga om de små förljl'nsterna, och sparsamme 
i detaille. Gynnar man dt'rils små försök i den Yägen, och 
ej är så noga med att en e!Ier annan gå ng Wta lura sig på 
ett par dollars, så kan man ona lätt nog få de större sed· 
larne att taga en fördelaktigare direktion. FUr att \ara 
skeppsredare i större skaia är nöd\·ändigt all sjelf förstå 
ekonomien ombord, och ej genom oförståndiga inbespa ringar 
utsälla sig för alharsamma förluster; och det är en konst, 
som ligger Chineserne mycket emot. 

De i det egentliga China bosatte köpmiillnt'n Ilafra sällnn 
några egna fartyg; de gå i allmänhet under sianoesisk eller 
engelsk flagg, och tillhöra till en stor de! Chiueser, uosa tt e 
i BanQ;kok eliZ>r Singapore. Desse Yilja försända sina laster 
till China; och det är ej bruket ibland dem alt consignera 
några va ror till annan person. i'\ågon crerlit eller förtroeude 
för andra menniskor finnes ej egentligen bland dem. Den 
som Yill köpa en last, tar med sig tillräckligt silfH:t· eller 
opium, och reser sjelt' eller sändl'r en supercargo för att 
köpa och f,H·a hem den; och den som försälj et· en last sän
der också någon med, som skall sköta affären. Någon rid· 
lyft.ig afl'ärs-corresponrlens, eller några circnlairer och tid
ningar för att underrätta sig om ställningar och förhållanden 
på olika ställen, känna de ej heller mycket till. De vilja 
gema, orn de kunna, bö1ja på något ställe på kusten att 

böra sig för, och möjligen göra någon mindre för~äljning 

för att betala hamnomkostnaderna, och Sl:'dan gå till en an· 
nan marknad och fortsätta att pruta, tills de gjo rt sig af 
med sin last, och seuan på samma sätt köpa en ny tillbaka. 

Ingen kapten \·iii underteckna et.t så l.Jesknffadt. certe· 
parti , utan de brukade mycket att befrakta ett farlyg ]H' 

månad och sjell\a betala hantnumgälderna, fur alt på det 
sättet hal'ra frih et att gå hvart de önskade. Alen dessa um· 
gälder äro af så många olika slag, att !.Jeständiga disputer 
uppstodo, och dessutom hade Chincscu alltid llcu lunken flir 



!If 

:s r~ aH hn1rje t.lag !mu sö lade bort kostade lrouom sa odi 
så mänga dollars - eu högst obehaglig tanke, som tYingade 

lJOnom att skynda sig med sina köpslut, hvilket också är 

stridande mot deras åsigter, ty ingenstädes är konsten att 

pruta och jemlm !'å högt uppdri!\en som r China. 

Några började köpa fartyg, men det tog dock l'j riktig. 

fart, ty de betalde högt, men lingo gamla, usla fartyg, oc!~ 

blefvo lurade på alla hall, tills- amerikanska kriget bröt ut 

och amerikanska fartyg, rnå:nga Htmärkt. goda, såldes för 

Jtterst låga priser, och Chineserne pa~sade på att köpa. 

Redan förut hade de btiijat bygga i'jeJfya i Bangkok 

oclr iifven på <mdra ställen, och på sednare åren fingo de· 

ut skicklige byggmästare. stora upplag ar ypperligt teak

trä hade de sjclfm; jern och l;oppar kunde de upphandla 

!1_jelfnl; eu stor grop till docka imid flodstranden kunde de 

få gjord utan främmande hjelp, och deras egne chinesiske 

timmermän au vändes ; med ett ord, dc kunde controllera 

byggnaden, och byggmästnren gjorde sitt arbete färdigt Jn·ad 

skrol'ret beträ!Tade. De sägas ,·ara Yäl gjordt', något svagt 

förbul!ade, men med utmärkt 1 till och med 6(\erflödigt godt 

<irke, och llere af dem ganska vackra till formetl. 

Sii till vida tyckas de rj' haf\a sparat kostnader, mw 

scdt>rme ra hade de alt börja mer! rigg och utredning, som 

erfordrad e PJ endast främmande sJ.;icldigbet, utan nästan u!c

.'!lutande frärnmande HJaterialer, som de eJ kande så noga 

controllera . De hade ej förtroende nog för alt uppdraga åt 

någon kunnig person att utföra hela arbetet, utan am·ände 

först sina infödingar att rigga rlem, och desse kunde väl 

Yara skicklige arvetare nog, nwn alt kapa till en hel rigg 

är ingen lätt sak; det gick efter ii~ouni å lt . , eller efter anna t 

fa rtyg, och biet' i allmänhet b-å de klent och illa gjordt. Vi d 

:1jclt\a utred n!n~e n skulle också sparas på alla håll; eld 

cral a, som hindrade dem att lemna sin spar:;amhet fullkorn

ligt fria tyglar , Ynr tkr;1s fruktan för asslll:ansflir.erilngames 

besigtniugsmäu. 

Derns farin~ äro dock jcmförelsevis så up, i'1tndm:tuue 

större delen af dem, att de ej iinnu Hitt riklig erfarenheL 

af Inad det kostar att hushålla på orätt s:iille ; men dt'll 

kommer med tiden. 

Emedlertid, när de fått silli:l rartyg fiirdi ga på ett d!er 

annat säll, så tillsattes en ll\it kaptrn, som någon g~ng fic,k 

contrakt att för eu Yiss summa hålla fartyget med uesätt

ning, men nmlir,;en förhyrdes äf1en en hvit styrman samt 

för öt'rigt Malayer att sköta fartyget från hamn !il! hamn, och 

en samling chinesiska coolies att lossa och lasta. Tillsam

man med kockar, supercargoes och andra, uppstod en hel 

colonie ombord, som visserligen hrar för sig ej var så dyr 

att föda, och ej fick serlieles mycket betalclt heller, men 

som dock måste blif1a dyr genom det stora antalet. Att 

anställa bestämda jemförelser är svårt, ty man kan ej få 

uppgifter af dem, men nog är det sannolikt att deras sält 

blir dyrare i längden; och när då kostsamma reparationer 

börja komma oc!J amerikanska fartyg ej mera kiipas till 

underpris, så skola de nog Jinna ut, att 1i kunna fö ra deras 

laster !Jättre och billigare än de sjelt\a. 

De bruka ej hyra ut sina fartyg till andra, utan när 

cle ej hafva egna Jaster åt dem, så låta de fartygen ligga 

och vänta, \isserligen utan besättning och kaplen, men det 

kostar ali!id att låta ett fartyg ligga stilla, h~l s t i klirnater, 

der allting mttnar fort. 
Om än de större husen i Bangkok och Singapore skull e 

behålla sina fartyg, så komma nog ej de i :;jelt'va China 

bosa!le köpmännen att lägga sig till fartyg, förr iin der 

hlifver mera säkerhet för deras egendom. 

Med afseende på vilkoren, som 'i mås!e up pfy lla för 

att med ulsigt till framgång kunna tälla med andra i den 

chinesiska frakthandeln, ~ å gäller i aldra första rnmmet alt 

ej använda annat än erfarne kaptene r. Hva rt och ett rederi 

måste i böljan betala lärpenninga t· för sina kapten e1·, till s 

dc uppnått erfarenhet i ekonomi en ombord, i aträrn och 



annat, od1 del ~ir billigare att bcl ala sadane pii närmare 
håll, än i China , der de äro alldeles lemnnde ål sig sjelt\a, 
Sjömanskap och sådant är jemförelse1is en bisak; alltid kan 
man segla ett fartyg från en hamn till en annan; och om 
man seglar bort en eller annan bramst{lllg, är det Yisst gan
sk a illa, men skadan är på det hela obetydlig i jemförelse 
med de förlu ster man utsätter sig för genom misstag i hamn. 

Tyskarne haf1a sina egne agenter derute, som sköta 
alla affä rernn, ända till det aldra minsta, och hafm till en 
stor del, serdeles Hamburgarne, kaptener, som endast nöd
torftigt kunna skaffa fartygen till sin destinationsort, och det 
är dem nog. Vi måste sjelt\e passa på l'åra interessen i 
alla afsernden, och ju erfa rnare rartygsl.Jerälhat\are, som 
sändas uL dess l.Jiittre. 

Att sän da ut fullkomligt goda fartyg, är nödräudigt ; 
clet är ej Yä rd t att med underh altig 'ara försö ka att täfla 
med fartyg, som l>åde hrad byggnadssätt och utredning ,·id• 
kom me r s\·ara mot nu t idens fordr ing?.r, och det måste Y t 
erkänna utt Tyskames ~öra. Ilet liinar ej miiclan att komma 
ut med ntlg<m sorls l.Jristfällighet, ty monsoonen pröfrar hrad 
tygen h{ll la, och ul la rt· parationer äro ofantligt dyra . Far
tygen m~sle ,·ara i gr.dl stånd . nykopp ra!le och så försedde, 
att de under nwliga omsiändighl•ter kunna hålla ut 3 å 4 
år utan att gå i docka. I annat rall kan man lätt blif1a 
nödsakad at t gå hem, Mt det rör hemresan är ogynnsamma 
fi}rhållan den, eller pålägga ny koppnr uti China, och sedan 
stadua der ännu yrterligare på kusten fö r att ersfitta den 
dyra iståndsä ttn ingen. Fart y g finnas, som komma ut och 
aldrig mera gå hrm, ulan rrpan•ra derute, så orta det be
hiit\es, och ersätta afgående b~l"ä l och !Jesättningar hemifrån , 
men sådant l.J ör göras i större skal a rör att bä ra sig, och 
hindrar ej att dertill ford ras goda fartyg . Så läuge dock 
reparationer och resentgirter iiro så höga som mr närva
rande, så torde det ra ra flirde laktigas t att låta far tygen komma 
hclil ln art tredje el ler fjc rde år för ;Jt( sättas i stånd. 

!)/ 

Man har trott att Yåra furl!IJ !ggda farlyg skulle rutlna 
så fort derute, men jag tror det ej, om timret iir godt och 
Yäl raldt. Flere erfarne personer, !Jåde ~jömän och andra, 
anse trärlom att furfartyg äro de aldra förmånligaste , om 
de byggas 1äl , och man har tillräcklig urskiljning att i tirl 
kassera dem, eller amända dem tiil timm errart och annat, 
som ej fordrar så goda fartyg. Aa ett 'äl byggd! ekfartyg 
af bästa sortens virke är både starkare och oj ernförligt 
mycket uthålligare, är ut an tvil\el , men också är det ojem
förligt mycket dyrare; och om det är sr! mycket bättre, alt 
det mots,arar det högre priset, är osäkert; det är så många 
far ligheter, som alla fartyg äro lika utsatte f"iir, antingen 
de äro af rk ellrr fur. Genom noggrannhet ,·id \al af Yirke, 
och ett omsorgsfullt byggnadssätt, kunna Yi få furfartyg, 
som utan öf,·erdrifl"en underhållskostnad fiir de första tio å 
tolf åren kunna hftllns i tillräckligt hög klass för att få 
lika goda frakter med lnilket ekrartyg som helst. lirad 
torr-rötan \idkommer, som är elt far ligt ondt i klimater, så 
heta och fuktiga som i In di en och fl era ställen i Chinesiska 
sjön, så ä1· man lika utsatt för den i ek- som i furfartyg, 
och möjligen ännu mer. 

All haf\a god rigg och utredning med sig hrmifr§n är 
det klokaste. En god ekonomie är att llal\a all stående 
tackling af jerntross, som nu tilll"erkas i S\ergr. Hemr~~a, 
på kurtare resor, kan det ofta vara uträkning att ej förse 
sig med mer än som är oundgängligt>n niidYändigt för ögon
blicket , och sedermera köpa i mån ar behof, äf\en om man 
skulle få betala dyrare. Man kan i allmänhel rå allt Inad 
man behöl\er, lnart man må komma, men dermed är ej nå
gon säkerhet i China. 

lhad I.Jetrii!Iar storleken af de fartyg, som bäst passa 
på kusten, så är snnnolikt att barkskepp, so m lasta omkring 
500 tons och ej draga mer än 13 å 15 ·~ fot på last , äro 
de fördelaktigaste, äfrensom 2- a 3-mnstade skonare, som 
dra ;,;a IJ etyd lig last, men cj mer än 9 l\ 10 fots djup. Man 



tror ofta att mycket skarpa clippcr!Jyggtla fart yg skulle ,·ara 
dc förmånligaste, och de .-oro det utan tYifvel förr, men ti
derna Ilafra förändrats. Opiismugglingen är upphörd; silke, 
specie och europeiske passagerare gå till största delen med 
ångbåtarne, och rle raror, man har att fiira, äro jemförelse
\is af ringare \ärde, så att hul\udsaken är att taga en be
tydlig last, äf,en med förlust al' några dagar på resan. Sä 
hallade clipperbyggda fartyg taga så liten last jemförclse\is 
med h\'ad de kosta, och med den besättning de fordra, att 
de ej löna sig. Dessutom är det af största rigt för fartyg 
derute att manönera lätt: ri~platserna i Indien ligga långt 
uppför floderna; likaså Bangkok, Saigon, Canton, Ningpo, 
Fu Chaw, Shanghai, Tien tsiu och New Chwang, så att 
man har ofta att arbeta i tidratten, då det är nödYäntligt 
att !Jaf,a fartyg, som vända lätt och fort. 

Vi hafm många fartyg i Sverige, som både hvad storlek 
och byggnadssätt beträlTar lämpa sig förträ!Tligt till chinesi
ska kustbandeln, och Yi borde endast, mer än hvad nu är 
fallet, på sådane fartyg tillämpa nyare tiders upptinningar 
för att lätta arbete och manöver ombord; de kosta visser
ligen mera att anskaffa från början, men de bespara folk; 
man kan gå med mindre besättningar, och i nödfall hjelpa 
sig och ej hehöfva uppehålla fartyget, ifall man genom rym
ningar sl;ulle i sista stunden förlora en eller annan man. 

1-had inredningen betriiii'ar, så blir iakttagas att hafva 
så\'äl kajuter, som folkets skans på däck, stora och Yäl 
wntilerade, för att. så mycket som möjligt förekomma febrar 
och cholera. Läkare-biträde och hospitals-afgifter äro så 
dyra, och så mycken arbetstid går förlorad genom folkets 
~nkdomar, at.t det äl\en i ekonomiskt afseende är klokare 
att genom i tid vidtagne försigtighet8mått söka förekomma 
sjukligheten. 

Att hafva ett stort täekt rum på däck för chinesiska 
passagerare är mycket l'ördelaktigt och har ofta stort infly
tande på frakt sluten ; Ch inescrnc bcfrakll\ o !'ta far! y g för en 

liss summa i ett 1'11r allt, och Li ~ t a mycket aC~eende l'ill 
alt hal\a en plats upplåten åt sig, der de utan att öppna 
luckorna kunna föra pa~sagerare, och der desse ostörd! 
I;unnn få röka sitt op ium. Mat auskaifa de sjell\a, och man 
behöfrer endast l'iirse dem med ratten, ll\ilket ej är S\årt 

· på kortare resor, då fartygets ci,;IL'nwr äro tillräcklige. 
Att ha!\a plats i kajuten för :l:ue supercnrgoes är nöd

Yändigt ; sådane får man nästan alltid med sig, när man 
seglar för Chineser. Hymliga förrådsrum på däck äro äl\t'n 
en stor fördel, när man skall lossa och lasta så ofta. 

Att ingå i \'idare detaljer är ej rätta stället här; såsom 
rt'gel gäller endast att ett lä! bygdt och räl utrnstadt far
tyg under nmliga förhållanden på de chinesiska filnattneu 
fullt ut ersätter de nybyggnadskustnader, som på detsamma 
!Jlif\it nedlagde. 

l en föregående rapport har jag fästat. uppmärksamheten 
på råra konsulater derute, äfvensom på förhållandet mellall 
befäl och besättningar på råra fartyg under längre resor. 

lhad de förra bet.rä!Tar, så är tiliståndet så otillfreds
ställande, att det rj lönar mödan att spilla ord på saken, 
sådan den nu befinner sig; Yi haf,·a i allmäuhet föga nytta 
af Yårn konsuler, och kunna l'j heller begära mycket mera . 
Konsuler iiro nöd,·ändiga för alt få klarera in i en chinesisk 
hamn; finnes ej någon S\ensk konsul, så ml\ste \i \ända oss 
till en Preussare eller llamburgare, eller hvem som kan 
>ara beredYillig att för ett par dollars expediera Yftra pap
per.' Konsuler finnas \isserligen, som bistått med råd och 
amisningar der man liehört dem, men det är endast genom 
personlig hjelpsam)1et; ingenting binder dem dertilL 

På flere ställen på närmare håil, der jemförelsevis mera 
ordning finnes - Algler t. ex. och andra - hafva 'i ar
lönade konsuler, mer eller mindre s\·enska till !Jönlen. lhad 
nytta de egeutligen göra på dessa platser är mig obekant , 
llll'll utan t\·ifrcl äro de alles;unmau persone r med myckeu 
käun:.:duut om d\ra llillldcbl'örl!i\llalJtlcu, som af egen er-



., ()(l 

farenhet kunna bedömma Inad som fonl1·as fiit· afl gif1·a ,·år 
~jöfart all möjlig lyftning, och rerkligen uppbjuda all sin 
förmåga i den Yägen. I China deremot, der en slidan per
son bäst behöfre.;;, finnes ej nilgon konsul, som är srcnsk 

eller norrman till börden; der finnes inget~, som interesserar 
sig för rår sjöfart och som kan g:ifva hemmavarande rederier 

nödvändiga upplysningar om ställningar och förhålland en 

derute. 
De trenne generalkonsul er, ri på sednare tidä haft der, 

hafva bfl1la åtnjutit stort anseende, men de voro ändå ut

ländningar och hade ett stort handelshus att sköta, som tog 

deras tid i anspråk; man kunde ej begära alt de skulle syn
nerligen sysselsälta sig med Yår ~lH'art, som de föga känna 
till och som ändå måste i främsta rummet taga en konsuls 

rerksamhet i anspråk, ty någon direct handelsförbindelse 
mellan Srerige och China kommer sannolikt ej till stånd. 

Det vore således af stor fördel för '~r ~öfart att få en 
generalkonsul i China, srensk eller norrmnn till börden, 

som hade kännedom om våra handelsförhållanden, som kunde 
bevaka \tu·a intere~sen derute och kontrollera Yåra \ice

konsuler, samt genom hemsände rapporter underrätta om 
h1·ad som fattas i ett eller anuat afseende, och slutligen öf
venaka förhilllandet ombord på våra fartyg, h\ilket allt 

skulle Yara af nytta för våra skeppsredare, som endast af 
bristande kännedom om ställningar och förhållatiden hindras 

att försända fartyg nli en frnktfart, som, rätt skUtt, bör 
Iemna en god behållning. 

H V a !j e h a Il d a. 

!1ykarc-apparat. 

Då undrr sisiiiune sommar flera försök gjordes på Or
logsrarfret i ea rtskrona llJed en fransk dykare-apparat, lnilka 

alla nll'öllo så fördelaktigt, att 7 st. sildana apparater ytter
ligare blif\it för flottan rrcl'irerade, så kan det Yara af in

tresse erfara att dylika apparater äfren blifvit antagna för 

engelska flottan . "United Senice Gazettc" för d. 20 sist!. 
April innehåller derom: 

"Dylwre-apparate1·. Thi:r A. W. le Lubez har alla dagar 
"unrler nckan, på order af Amiralite!rt, å Woolwich rarf 

"öfvenarit försök med åtskilliga dyka re-apparater af Hena 1• 

"l\ouquayrol och Dt'nayrouze, den sednare löjlnant i franska 
"marinen. Fyra af dessa apparater äro afselida för Yarfret 
"i Malta, till rengöring af farlygens bolfnat· eller andra dy

"karcföretag. Försökena rerkställdes under rarf'schefens och 

"de förnämste rarfsofficrrarnes i Woolwich öf\erinseende. 
"och erhö!lo opparnlt'rna rlerrit.l allmänt bifall. Hegulatorn~ 
"särdeles egna konstruktion tillåter att andningen sker utan 

"någon ansträngning, emedan lnft-en föres till lungorna med 

"fullkomligt samrna tryck som det, hvilket utöf~as af det 
"omgifnlllde medium. Dykaren, som uttogs oförberedd, sade 
"sig, på tillfrågan, haf1a under vislandet i 1attnet o-enom af-

' "' "lopps-rentilernas fria rörelse, ulan nåaon obehaalio- känsla 
o o o ' 

''inandats den brhöfliga qvantiteten luft Han sade sig harva 

"andats nästan lika lätt som i fria luften och tyckte sig 

"skulle kunna qrarblif,·a i vattnet huru länge som helst. 

"Flera af dessa apparater äro bestälda för att levereras till 
"kronnns alla Yarf." 



J\l:r .lean nitler från New-Yorl< har upprunnit eu lifriichl· 
nin!):S-a[1parat, bestående af cylindrar af duk, öl\erdragna 
med \'ulkaniserad gutta percha. lharje sådan cylinder är 
20 fot lång och 20 tum i diameter, spetsad i ändarue och 
försedd, på midten, med rör, hYarigen()m den kan uppblåsas. 
Uppblåst \äger den 112 skålp. och kan bära en tyngd al' 
mukring 10 centner. A]}parat.en består af. 4 sådana cylindrar, 
täckta med ett. slags plattform eller ram af trä, med hål på 
12 tums afstånrl från hmrandra för surrningar. Detta är 
hela apparaten. 01\anpå densamma kan man inrätla bänkar 
m. m. för roddare och sålunda i största hast konstruera en 
Yerklig llåte, som kan manlineras såväl med segel som med 
åror. Söndertagen och hoprullad tager den helt lite rum. 

Konterarniralerne i nonlamerikanska nottan, Gregory och 
Paulding, Yitsorda prof, som blit\it gjorda med dylika flåtar, 
hvilka de anse ega företräde framför alla andra, kända lit'
räddnings-inriittningar, ll\arförc de fön•slå dem till allmänt 
anlagantle, som ät\en lärer blifrit anbefaldt i Förenia St.a
terna. Sistlidne höst blefvo 7f> personer, på en gäng, räd
dade medelst en sådan flåtc . 

Krlgsmn.tt•ricl. 

Under de 4 år som det amerikanska kriget varade 
hafva Förenta Statevnas krigsdepartement anskaffat: 7,892 
st. kanoner; 11,787 lavetter; sex millioner 333,208 st. ka
nonkulor och bomber ; sex millioner 539,999 sL kartescher; 
tre millioner 477,655 gevär; 545,475 sablar; 539,544 full
ständiga hästmuuderingar; 228,164 pat· artilleri-seldon; 
732,526 st. hästtäcken; 1,622 millioner gnärspat.roner; 1,220 
millioner knallhattar; 10 millioner pennrör; 4 millioner brandt
rör; 26 ·~ millioner skål p. krut; 6 ~ millionet· skit lp. sal
peter ; 90 1 millioner s!dtlp. bly, o. s. Y. 

tugl:uuls sjiifal't. 

\'id början af 186G hade hr la St.o:-brittanicn 41 ,2fj.! 
fartyg, mätnndc tillsammans Olllkring 7 ~ millioner tons ocl1 
bemannade med 330,023 sjömän. Antalet ångfartyg Yar 
2,708, eller 131 mera än rid 18G5 års början; men antalet 
segelfartyg hade deremot minskats. 

V crkslällda arbeten m. m. vid Stockholms 
station och GöteboJ'gs dcpot år 1866. 

Klargjort och rustat alla till expedition anbefallda far
tyg, tillhörande stationen, lotsverket och sjökartekontoret.. 
Undersökt fartygen i och för general-flottbesigtningen. Repa
rerat diverse boställen, kaseruer, skolhuset, åtskilliga kanon
slupar, skjul samt roddbåtar. Dockat kanonåugsluparne 
"Sigrid", "Alfhild", ''Aslög" och "Astrid". Försett och 
repm·erat inrcntarie- och läderpersedlar för kanonångsluparne, 
artilleriskolnus inrentarier och vapen. Tilherkat och repa
rerat åtskilliga maskindelar till stationens ångfartyg. Tili
Yerkat relingspistoler. Förfärdigat frict.ionsrör, geYärs- och 
pistolpatroner, ammunitions- och patronlådor, samt kajut
inwntarier föt• kanonångslnparnc. Rengjort geYären och 
lJanclvapen i förråden. Undansprängt berg på varfvet. Upp· 
borrat och uppref'l1at 4 stycken 6-'ib:ga kanoner. Förfärdigat 
di\·erse saker till undervattens ·minor. Afrustat alla från ex
pedition hemkomne, stationen tillhörande fartyg, äfvensom 
lots- och postverkets samt sjömätningsfartygen; försett och 
kompletterat dessa fartygs inventarier, samt upphalat direrse 
fartyg på land. 

Göteborgs Depot. 

Reparerat l•yrkan samt diYerse byggnader. Försett och 
kompletterat tacklingen till diverse segelbåtar. Reparerat 
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hmuhapen och Yerktyg, samt det Yarfvet. omgii\an!le bom
slängslet och rluc d' AIIJer. 

Sloc kliolms sta l i on s A rl i Il eri-exerciss kol as 
,·erksamhet åt· 1866. 

Artil/el'i-e:rercissf;·olans vrrlisnmhet har fortgått hela året, 
utan annat afbrotl iin det, under sommarens exercis-cxpedi
tiouer, \anliga . 

Under loppet af ~Iaj månad har, med den dd af exci't:. 
cisskolans manskap som under vintern genomgått öl"ningarne 
i kanonkommendörskursen, företagils en 13 dagars expedi
tion för exercis med målskjt:lning med kanoner och ge
lär m. m. 

Som Inslru!aions-officerare i siwlan hafm tjenstgjort: 
kapten Broberg och kaptenen och ridrl. gref\e Cronhjelm 
hela årt'l, samt löjtnanterna frih. Huuth och grel\e Cron
hjelm från den 8 Oktober till årets slut. 

Säsom lrzstruktions-undero{ficerm·c haf1·a tjenstgjort 2 
sergeanter och 2 öf1·erkanonierer. 

I siwlan ho fon ö{vats: 
Underof!icerare repet il ions1is 
Öf\erkanoniert'l' d:o 
Kanonierer . . . . . . 
Artilleribåtsmän . . . . . 

A{ dessa lw{va hli(vil approberade : 
till Jnstrulaörer: 

ÖfYerkanonierer . . . . . 
Artilleribåtsmän . . . . . 

till Ilanonlwmmend{irer: 
Kanonierer . . 
Artilit'ribåtsmän . . . . . 

51. 
16. 
56. 

. 152. 

'2. 
\i. 

4. 
:10. 

Genomgdtt lwnonlwmmendörsliursen repetitionsvis : 
Arlilleribåtsmän . · . . . . . . , . . . . 7-±. 

I Horporalslwlan hafva 152 artilleribåtsmän njutit un
dervisning, och af dessa Ilafra 13 erhållit !Jetyg. 

I Refrrytlwrsen hafra G5 rotebåtsmän öfYats. 
Öfningnr uti handvapens-exercis och gymnastik hafva 

l'erkställts l timma, från d. 5 Jan. till d. 8 Febr., h\'arannan 
dag med omkring 135 båtsmän af den Yid stationen uppfor
drade styrkan och livarannan dag med omkring 80 kanonierer, 
samt från d. 8 Fe!Jr. till d. 13 April hvmje dag med om
kring 90 kanonierer; dessutom hat· exercerats 2:ne timmar 
hvatje dag med omkring 50 kanonierer från d. 12 Dec. till 
årets slut. 

Sammandrag af Kongl. Bref, Förordningar, 
Generalorder m. m., utgångne från Sjö

försvarsdepartementet 

(Kongl. Bref.) 

Febr. 8. K. M. fastställer interimsstat för k. flottans, k. 
skärgårdsartilleriets, K. M:ts flottas nya reserv
stats samt K. M:ts flottas indragningsstats offi
cerare och underofficerare, att följas under år 
1867. 

" 

" 

8. Löjtnanterne Yid k. flotian J. A. V. Breekström 
och A. V. E. Dalman beviljas 3 års tjenstledighet 
för inträde i kejserlig fransk örlogsfjenst. 

8. Kommendören i K. M:ts flottas nya reservstat A. 
R. W. Egerström förordnas att innevarande år 
förrätta generalmönstring med andra distriktet af 
floltans IJä tsmanshåll. 

8 
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8. ReYiljad ett flrs förlängd tjenslledighet och rese
stipendium för liijlnanten vid skärgårdsartilleriet 
;\ . Lindbäck att tjenstgöra å fremman{le nationers 

örlog~l'artyg. 

S. .lemnkning af nådiga brefvet den 25 Sept. 1866 

om semester inom marinregementet och dels om 

semester för underofficerare. 

8. 1\anonångslupen Gunbild skall ändras i likhet med 

kanonångslupen Ingegerd. 

R Bifall till Förvaltningens af Sjöärendena fram

ställning a!t å monitorerna "John Ericsson" och 

''Thordön" bygga en brygga mellan tornet och 

skorstenen samt askhissningstrummor m. m. 

S. Gratifikation tilldelas artillerifönaltaren vid flot

lans station i Carlskrona J. A. Brusquini för ett, 

såsom kammarskrifvare innehaft förordnande i 

högre grad. 

8. Beviljadt understöd åt ålskilliga från sjörapncts 

kiuer afskedade personer. 

S. Att en fjerde monHor skall byggas. 

lti. Kaptenen vid flottans mekaniska kår E. W. Sasse 

tilldelas gratifikation. 

H'>. Arslag å kommendantens ä Kungsholmen anhållan 

att uppbära inqvarteriogspenningar. 

22. Bifall till stalionsbefälhafmrens ,·id skärgårds

artilleriet anhållan att under pågående reparation 

af bostället erhålla inqvarteringspenningar. 

22. Tillstånd att för skärgårdsartilleriets behof in

köpa en utaf svenska segelsällskapet erbjuden båt. 

30. Beviljad 3 års tjenstledighet för löjtnanten vid 

flottan J. A. W. Breekström .att inträda i kejserlig 

fransk örlogstjenst. 

.· 
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(t1eneralorller.) 

Febr. 7. Kaptenen rid k. skärg.-artilleriet ron Hedenberg 

tillåtes att emottaga och bära den honom af 

H. M. fransmännens kejsare tilldelade medalj för 
deltagande i kriget i Mexiko. 

, 7. Löjl.n{U:Jten vid k. flottan C. H. Ramsten beviljas 

3 månaders förlängning i förut inneharrande tjenst
Jedighet. 

, 8. Kommendörkapten F. F. Thomson samt kaptenerne 

N. A. Fischerström, C. E. af Troll-e och friherre 

F. W. Bennet tillåtes emottaga och bära de af 

H. H. Beyen af Tunis dem tilldelade ordenstecken 
af Iftikhar-orden. 

, 13. Kaptoenen vid k. flottan 6. af Klercker beviljas 

4 manaders tjeostledighet från och med den 10 

nästkommande April för att ingå äktenskap. 

" 21. Nedannämnde k. flottans fartyg skola rustas, nem!. : 

Korvetten "Norrköping" för att i medlet af nästk. 

., 21. 

Maj kunna gå till sjös. 

Korvetten "af Chapman" för att mot slutet af 

Maj kunna utlöpa på öfningståg med krigsskolans 
sjökadetter. 

Fregatten "Vanadis", monitorn "Jolm Ericsson" 

och kanonångbåten "Gunhild" för att i början 
af Juni kunna sändas till sjös. 

Monitorn "Thordön" att vara klar i sednare 
hälften af Maj. 

Kanonångbåten "Ingegerd" för att i slutet af 
April kunna utlöpa. 

Ångkorvetten "Thor" att rara klar vid första 

öppet vatten, samt skeppsgossebriggame "Snapp

opp'1, "Giommen" och "af Wirsen" för att an

vändas till 4 månaders öfningar för skeppsgossar. 

Nedannämnde af k. skärgårdsartilleriets fartyg 
skola klargöras: 
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;s kanonängslupar, 4 chefsfartyg, 2 Iandstignings

kanonslupar, 4 däckade segelbåtar, 8 bataljons

chefsroddbåtar, 4 adjutantsjollar samt 2 proviant

och vattenfartyg, för att i sednare hälften af 

nästkommande Maj kunna utsändas i skärgården. 

2 af kanonångsluparne böra vara färdiga att 

kunna amändas vid första öppet vatten, om så 

fordras. 

Febr. 21 . Besättningslistan för monitorn "Thordön" upptager: 

" 

" 

" 

23. 

25. 

Chef: kommendörkapten af 2:a kl. S. A. C. 

Lagerberg; sekond: kapten J. C. Os terman; offi

cerare 3, civile l, underofficerare och öfrig be

sättning 74. Summa 80. 

Besättningslistan för ångkonetten "Thor" upp

tager: Chef: kommendörkapten af 2:a kl. L. G. 

s. I'antzerhjelm; sekond: kapten E. A. Embring; 

officerare 2, chile 2, underofficerare oc.l1 öfrig 

besättning 115. Summa 121. 

För kanonångbåten "Ingegerd": ·Chef: kapten 

frih. F. W. von Otter; officer 1, underofficerare 

och öfrig besättning 29. Summa 31. 

Tygmästaren \id skärgårdsarlilleriet, öfrerstelöjtn. 

T. Keyser, skall· genast resa till Finspångs stycke-

bruk för ' att närvara vid profskjutningen af en 

för dansk räkning derstädes tillverkad refflad kanon. 

Majoren vid skärgårdsartilleriet . F. Kreuger be

ordras att förestå tygmästaretjensten vid stationen 

under öfverstelöjtnant Keysers · frånvaro. 

K. M. har under den 8 innevarande månad be

Yiljat löjtnanterne vid k. flottan J. A. Breekström 

och A. V. E. Dalman 3 års ljenstledighet för att 

· inträda i kejserlig fransk örlogstjenst. 

27. Besättningslistan för korvetten "Norrköping" upp

tager : Chef: kommendörkapten af 1 :a kl. grefvc 

A. R. Cronstedt; sekond: kapten A. C. Schönmeyr. ; 

Mars 5. 

10:! 

officerare 4, ch ile 3, underofficerare och öfrig 

besättning 291. Summa 200. 

För fregatt.en ''Vanadis": Chef: kommencliir 

C. A. Sundin; sekond: kapten A. F. Rahmn; offi

cerare 5, chile 3, underofficerare och öfrig be

sättning 302. Summa 312. 

För korvetten "af Chapman" : Chef: komm .

kapten af 2:a kl. J. U. 11. Amecn; sekond: kapten 

grefre O. C. Cronstedt; offi.cerare 3, informations

officerare fr§n k. krigsskolan. 2, kompaniofficc!· 

från d:o l, ciYile 3, kadel!er, underoffi eerare 

och öfrig besättning 2cll . Summa 252. 

För monitorn "John Ericsson": Chef: komm.

kapten af 2:a kl. E. Odelstierna; sekond: kuplen 

E. S. K. Peyron; officerare 3, ciyile 1, under

officerare och ö fri g besättning 7 4. Summa SO. 

För kanonångbåten "Gunhild": Chef: kapten 

G. E. Ulff; officer 1, Hnclcrofficcrare och &fri ,er; 

besättning 39. Summa 41. 

Följande ändringar skola göras i "Reglementet {ör 

f(. M:ts flottas artilleribr1tsrnansl;å1· af den 5 O/i

lober 1860": 

"Öfrerallt, der i Hl'glementet mrekomma ord en 

"Tygmästaren'' eller "Tygkontoret", skola dessa 

ut bytas emot orden - Chefen (ör Exercisskolan. 

"De i 2:a Momentet förekommnnrlc orden -

"på flottans stationer" - ändras till -- s:atio

nen; samt orden - "att auvända de Y id artil

" lerirlepartemenlet och ut i a r l illeri-cxcrc isslwlan 

"kommenderade officerare, äl\ensom und eroffi

"cerare af artillerlstatcn" - ändras till - att 

använda de uti exe1·cissfwlan !;om:nendernde office

rare och underofficerare. 

<J:c )fomentct nl går och de cl"lc rfiilja:Hle mo

mcntcrnas nummer rättas dcrdter. 
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5:e Momentet utgår ordet - "artilleri" -
framför orden - "exercis- och korpralskolorna". 

9:e Momentet utgår ordet - "artilleri" -

framför ordet - "exercisskolorna". 

l\lars 7. Kaptenen vid k. flottan E. S. K. Peyron skall, 

efter till kommendörkapten befordrade frih. C. G. 

von Otter, tills Yidare vara chef för 1:a matros

komp. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

)J 

8. På grund af § 8 rnom. 2 uti nådiga förordningen 

den 9 Februari 1861 angående den allmänna be

väringens mönstringar och öfningsmöten, eger se

kundchefen för marinregementet att till bevistande 

af dessa mönstringar kommendera en regements

ofticer eller kapten. Deremot upphörer den båts· 

manskompanicheferna hittills ålagda skyldighet 

att nämnde mönstringar berista. 

11. K. M. har, på derom af k. Fönaituingen af sjö· 

ärendena gjord hemställan, tillåtit att kanonång

slupen "Carlsund" och skonerten "af Puke" -

denne sistnämnde utan takling - må begagnas 

för innerarande års i'jömätningar. 
H . K. M. fastställer rissa ändringar och tillägg uti 

Generalorderna af den 28 i\orember ISGG och 7 

Januari 1867 i afseende på k. !lottans underol'fi· 

cerares uniformer. 
15. Löjtnanten \'id k. skärgårdsartilleriet C. E. de 

Champs be\iljas G månaders in- och utrikes ljenst

ledigh et alt ingå äktenskap. 

15. Ka nonångl.Jåtcn "Gnnhilds" besättningslista min

skas med 10 man af gemenskapen. 

16. Förre ka ptenen Yid k. marin reg:t O. i\f. Törne

bohm tillåtes att fortforande bära sin kapteus

nuiform. 
Hi. K. M. ll~r be fallt att i.le i år till rustning aul.Je

fallt a skärgilnburti llerids rart y;; ( !lled undantCig 

\ 
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af en kanonångslup) skola utgöra en eskader, 

fördelad på fem afdelningar, lnaraf hvardera af 

de fyra första anses lika med en bataljon -

och den femte lika med en divisiou - ka:IOn· 

jollar, samt att till eskaderchefsfartyg skall au
vändas ångfartyget "Kare". 

BYar och en af dc fyra första afdelningarnc 
består af ett chefsfartyg, en kanonångslup, eu 

däckad segelbåt, hå bataljonchefs-roddbåtar smnL 

en adjutantsjoll. Den femte afdelningen utgöres 

af tlå landstigningskanonslupar samt en \alten

skuta. 

Besättningslistorna för dessa fartyg 

för Ångfartyget ~[(are" : 

Eskaderchef: öf,·erste C. fl. Kreuger 

Adjutant . 
Läkare 
Underomcerare och öl'rfg besältning 

lm A.fllelnlngen: 

Chefstirrtyget "lngebot"g": 

Afdelningschef: major O. F. Kreuger 

Kommenderade o~fie<~rare 

Underofficerare och örrig besättning 

Hanondngslupen "111otala" : 

Chef: kapten B. J. Forsell 
Underofficerare och öfrig besäl!nillg 

2m A.filelningcn: 

Cl1e{sfartyget "Brynolf" : 

Ardelningschef: major T. Ulner 

Kommenderade officerare 
Underomenare och öfrig hesätlniug 

upptaga : 

l. 

1. 
2. 

10. 

l. 
:3 . 

1-L 

41 . 45. 

], 

:38. :39. 

l. 
H. 

41. 4.'). 



112 

Mars 19. 

Öt\erföres 143. 
/(nnonilngsiupen "Al{ltild" : 

Chef: kapten D. L. Heilborn • J. 
Underofficerare och öl'rig besättning 38. 3U. 

3:e Aftlclningcu: 
Cfw(s(artyget "Tycho": 

Afdelningschef: major P. Virgin . l . 
Kommenderade officerare 3. 
Underofficerare och öfrig besättning 41. 45. 

J(qnonlingslupen "Aslög": 
Chef: kapten C. Engström l. 
UnderofOcerare och öfrig ilesättning 38. 39. 

4:e Afelclningcn: 

Chefsfartyget "Brynhilda" : 
Afdelningschef: major G. Lindmark l. 
Kommenderade officerare 3. 
Underofficerare och öfrig besättning 41. 45. 

J(rmonlingslupen "Astrid": 

Chef: kapten J. F. Thorsell l. 
Underofficen11·e och öfrig besättning 38. 39. 

5:c Afdclningcn: 
Tvli Landstigningsiwnon slupar: 

Afdelningschef: l<apten A. L. Broberg l. 
Kommenderade officerare • . • . . 2. 
Underofficerare och öfrig besättning 11 -t 117. 

F n ValtensTruta : 
Underofficer och öfrig besältning . n. 9. 

Snmma Summ arum 47G. 

K. M. har tillåtit att en af de Yi d Stock!Jolms 
station till rustning anbefallda kanouångslttpar, 

Mars 

, 

April 

" 

" 

" 

28. 

30. 

1. 

l. 
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lnil!;a stationsbefälhaf\aren eger att utse, m& 
ställas till k. Fiinaltningens af sjöärendena för
fogande till fyrfartygs ut- och inläggande inne
Yarande år. 
K. M. har befallt att 8 officerare skola deltaga i 
innerarande års sjömätningar i 'stockhofms skär
gård i stället för 9, som l'öreskrif1es i K. Brervet 
af den 8 Februari delta år. 
K. M. har befallt att löjtnanten 1id k. skärgårds
at illeriet L. von Horn, från och med den 15 
nästkommande April under löjtnnnt de Champs 
tjenstledighct, samt löjtnanten ,-id k. flottan G. 
Westman, från och med den 20 samma månad 
under kapten Schönmeyrs sjökommendering, skola 
tjenstgöra såsom adjutanter i Sjöförsvarsdeparte
mentets Kommando-expedition. 
Hädanefter må icke någon till läroanstalt afsändas 
för att till sjukvårdsmanskap utbilda~, hvllrs åldet· 
öfYerskridit :30 år, äf\ensom de böra af läkare, 
helst 1id den kår de tillhöra, besigtigas till nt
röna'nde af deras belsotil!stånd och lämplighet i 
öfrigt. 
Tillåtelse för ynglingarne J. G. Öslerlund, C. A. 
P. Törnebohm, K. W. Dur !i ng och J. E. B. Serier
holm att såsom extra kadetter på egen kost åt-
följa korvetten "af Chapman". 

5. Underlöjtnanten vid skärgårdsartilleriet B. J. Lid
man erhåller 3 månaders tjenstledighet för egna 
angelägenheters skötande inom riket. 

8. l\onetten "i'lorrköping" behöt\er ej 1ara klar att 
utgå till sjös förrän i början llf nästkommande 
.Juni månad. 

s. Premierlöjtnant E. A. Sandels erhåller 3 års tj enst
ledighet för alt på s1enslm handelsfartyg idka 
in- och utrikes sjöt'art. 
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April 

" 

" 

" 

!). 

9. 

Briggen "Skiruer" rustas i stället för briggen 
''GlommenK. 
Underlöjtnant O. Arehn kommenderas på ängfre
gatten "Vanadis" i stället för till annan tjenst-
göring beordrade löjtnant H. Westman. 

11. Tillåtelse för kaptenen 'id skärgårdsartilleriet J. 
C. E. Christierson att bära den honom af H. M. 
fransmännens kejsare tilldelade medalj. 

11. Löjtnanten vid skärgårdsartilleriet C. F. Ekerman 
erhåller 2 års tjenstledighet för att å utländska 
mekaniska verkstäder inhemta praktisk kunskap 
i ångmaskiners och jernfartygs konstruktion. 

,! 12. Kanonångbåten "Ingegerd" skall inmönstras den 
20 nästk. Maj, samt korvetten "af Chapman" den 
25 samma månad; och bör för den tid krigssko
lans sjökadetter komma att vistas i Carlskrona 
beredas dem qvarter i kronans hus. 

" 

" 

" 

13. Det å korvetten "Norrl;öping" bestämda antal 
båtsmän bör i främsta rummet utgöras af de å 
stationen befintliga båtsmans·rekryter, samt der
efter de minst befarna af de öfriga båtsmännen; 
dock med iakttagande hänid, att rekryternas an
tal ej får öfm·st iga hälften af det för konett en 
fastställda antal båtsmän. 

1G. Kaptenen vid skärgårdsartilleriet C. E. Engström 
skall inställa sig vid Finspongs styckebruk för 
att närvara vid sprängskjutning med en af honom 
konstruerad bakladdningskanon. 

IG. Tillåtelse för ynglingarne H. G. AnH~en och C. 
G. Lamm att såsom extra kadetter på egen kost 
åtfölja korretten "af Chapman". 

17. Tillåtelse för danske artillerilöjtnanten Arndrup 
under si tt vis tande i hul'vudstaden att besöka k. 
skärgårdsarti lleriets varf och etablissementer. 
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April 17. Öfrerstelöjtnanten ,·id skärgårdsarlilleriet C. G. T. 

" 

" 

" 

" 

" 

Keyser skall nänara lid sprängskjutning med en 
af kapten Engström konstruerad bakladdnings
l\anon. 

23. Underlöjtnanten vid marinreg:t V. H. Kock er
llåller 14 dagars tjenstledighet. 

23. Ett chefsfartyg, en kanonångslup, en landstig
ningskanonslup jemte erforderliga segel- och rodd
båtar skola rustas för att I O dygn uti skärgården 
öfva målskjutning, kastning m. m. under befäl 
af chefen för artilleri·exereisskolan, bilrädd af 
4 officerare, samt med besättningar utgörande 
tillsammans 120 man. 

25. De på eskadern i Stockholms skärgård utkom
menderade llenne läkare skola båda vara upp
bördsläkare. 

25. Tillåtelse för ynglingen N. E. V. lon Franeken 
att såsom extra kadett på egen kost åtfölja korv. 
"af Chapman". 

30. Kommendörkapten J. Ankarerona erhåller 3:ne 
månaders permission att i N. Amerika taga känne
dom om sednast uppfunna ge\ärsmodeller. 



Förändringar inom K. FloUan, K. Skär
gårdsarlillerict, samL J{. M:ts Flottas kårer 

och stater. 

Befordringar och förordnanden: 

Den 11 Januari 1867. Å K. M:ts flottas nya reservstat, 
till kaptenlöjtnant: premierlöjtnanten F. E. Norden j till pre
mierlöjtnant: sekundlöjtnanten C. G. Bredberg. 

Den S Februari. Vid flottan, till kommendörkapten af 
2:a klassen: kaptenen frih. C. G. von Otter; Yid skärgårds
artilleriet, till kapten: löjtnanten i. C. E. Christierson, samt 
till löjtnant: underlöjtnanten P. A. R. Gravenlwrst. 

Den 15 Februari. Kammarfönandten A Bergf11nan: att 
t. v. bestrida sjömiliskommissarie-befattningen vid flottans 
Carlskrona station. 

Den S Mars. Vid flottan, förordnad att vara underlöjt
nant : utexaminerade kadetten 111. F. von lfrttsensljerna. 

Den 11 April. Å K. ~l:ts flottas nya reservstat, till pre
mierlöjtn11nt: sekundlöjtnanten G. A. Fricli. 

Den 20 April. Vid marinregementet, till 2:e löjtnant.: 
underlöjtnanten W. Th. Corne1'r. 

Den 3 Alaj. Vid floHan, förordnad alt Yara underlöjt~ 

nant: utexaminerade kadetten O. G. R. von Feililzen. 

Utnämni ng : 

Den 28 Januari Till riddare och kommendör af IL 
JI:ts orden: statsrådet och chefen för sjöförsvarsdepartc
mentet, kontrcamiralen, grcl\e B. J. E. von Plr:ten. 
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Transport: 

Den 28 December 1866. Kommendörkaptenen af 2:a 
liassen vid flottan, grefye C. G. von Rosen : till K. M:ts 
flottas nya resenstaf, såsom kapten; och kaptenen Yid skär
gårdsartilleriet J. Ch. Osterman: till !lottan. 

Den 22 Januari 1867. Förste bataljonsläkaren vill flot
tan F. A. Wästfell: till förste bataljonsläkare vid Svea Iifgarde. 

Den 8 Februari. Förste bataljonsläkaren vid Bohusläns 
regemente C. J. Holmström: att t. v. bestrida förste batal
jonsläkare-tjenst vid skärgårdsartilleriets stalion i Stockholm. 

Den 22 Februari. Premierlöjtnanten å K. M:ts Hottas 
nya resenstat C. G. Bt·edbet·g: till indragningsstaten. 

Den 11 April. Kaptenlöjtnanten å K. M:ts flottas nya 
reservstat J. <Jh. Livijn : till indragningsstat en. 

A(sl>ed: 

Den 2S December 1866. Öfversten i flottans mekaniska 
kår, kommwdören med st. korset af k. Wasa-orden, riddaren 
af k. Nordstjerne-orden m. m. friherre N. Ericson. 

Den 22 Februari 1867. Kaptenen vid marinregementet, 
ridd. af k. Svärdsorden O. DI. Törnebohm, med pension. 

Dödsfall: 

Sjömiliskommissarien, ridd. af k. Wasa-orden O. W. 

Cimmerdahl, rlen l S Januari. 




