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Om republiken Chile och ängkorvetten 
"Gefles" besök derstädes, uti Februari 

och Mars år 1866. 
(Utd1·ag af chefens enskildta dagbok.) 

Sedan ångkonellen "Gefle", <len 3 Febrnari 1866 kl. 
'9 e. m., passerade Kap Pillar vid Magelllaenska sundets 
vestliga mynning, och sålunda befann sig uti öppna oceanen, 
fortfor stormig ,·äderlek, med rådande wstliga vindar, intill 
den 8 Februari, l11arefter räderleken blef vacker och labra 
lindar fö1· det mesta mro rådande. Den 18 Februari kl. 10 
f. m. fingo Yi sigte af Chilenska kusten, norr om Kap S:t 
Antonio; och då vi, den 19 del middagstiden, voro ganska 
nära vårt första mål , Valdhia, men stillie och labra karrin
gar ännu foriforo, så gafs kl. ~ l e. m. orcl,er om påeldning, 
synnerligast so m väderleken började se tvit\elaktig ut. Kl. 
2 e. m. berga lle \i seglen och salte maskinen igång, samt 
styrde kurs på inloppet till hamnen, med lotsflagg förgäl\es 
blåsande, men vägledda utaf Kings och Fitz Hoys ypperliga 
"South America Pilot" och en ifrån contreamiral Sundevall 
iemnad, gammal special öfver hamnen, som visade sig vara 
sä rdel es korrekt. Då vi komnw i närheten af yttersta fästet, 
eller Fort Charles, sågo vi att stor uppståndelse var å färde; 
kanonerna lad dades, luntorna (!) påtändes samt en "ringa 
hop och illa väpnad" uppställdes. Vi fortsatte eme<ller!id 
Yår fär<l, men snart airyrades ett löst skolt ifrån fortet, 
lnaraf jag slutade att de möjligen ansågo oss för Spaniorer, 
uuller falsk flagg. Della var ett missförs tånd, som kunde 
blif\·it obehagli~t, livarföre vi stoppade maskinen, och hel
sa<le 3:ne gånger mer! flaggen , 11\ilket med synbar glärlje 
ögonblickligen !JesnJrades; so ldaterna sprungo ifrån kano-
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nerna, upps!iillde sig pii linie oth skylurade ge1är för oss, 
hmrpå vi uter satte igång. Då vi nalkades nästa Fort, blefiO 
, i helsade på samma sätt, In il kel naturligt1is !Jes1arades, 
och samli<ligt komrno hamnkaptenen, don Olier, och kust
ibevn!mingschel'en, <lon Rosas, ombord, hvilka emottogos med 
stor uppmärksamhet, som icke heller förfelade sitt åsyl'lade 
intryck. De syntes något förlägna öf1·er det som passerat 
'itl Fort Charles, men lugnades snart. Jag sade till tlem 
att, då kunetten endast hade 8 kanoner, så var det egent
Hgen emot ,·ärt reglemente att snlutera, men alt vi ändå 
,·il]e göra det, om man så önskade, och vi kunde påräkna 
att få s1·ar, h\ilket syntes mig mycket problematisk!. Kl. 
~ 7 e. m. ankrade konetteu på 8 famnars djup, helt nära 
.Fort Corral, som -är det förnämsta af de fem fästen, hvilka 
äro ämnade till hamnens förs1ar. 

Följande dag, som var regnig hda förmiddagen, koru 
hamnkaptenen ombord, och efler det svar han medrörde ifråu 
militär!Jel'älhaf\'are.n på stället, öi\erste Gonzales, Ileslöt jag 
att icke salutera, då det tycktes som att man helst önskade 
slippa ifrån s1aret, hvilket måhända !Jlifvit Hårt att gil\'a 
med deras få och dåliga kanoner. \'id middagen klarnadt! 
det upp och om-kring kl. 2 e. m. gick jag i land, åtföljd at' 
hnmnkapleuen, l'iir all -uppYakta mi!itärbefälhaf\aren, öl\erste 

{ionzales, sum nu· 111ycl<et artig, men äfven mycket generad 
med anledning aJ del lossade skottet il'råu Fort Charles, och 
det märktes tydligt att vi i början ansetts Yara Spaniorer. 
All så verkligen \ar förh5llandet, Jiugo vi sedermera erfara 
utaf en dansk, som var llefälhat\are på eit i hamnen lig
gande 1-lamburger-skepp, hvilkeu Yar den ende som kände 
konettens flagga och kunde upplysa om nationaliteten. Un
der listandet hos don IJonzales hörde j<~g det Yara fråga om 
att ställa till militärmusik, men häudebeYis \'oro alla musi
kanlerne permitterade, så att ingenting I.Jlef utaf. Efter in
t:~gne fiirfriskuingar or:h ett längre samtal, som synbart drogs 
ut på tiden för att hinua ,-idtaga åt-;killiga a:Tangernrnter, 

iniljöds jag att bese det fö rnäms1a fästet. l)l;!lta, som i fordna 
tider möjligen kunnat ingil\a Indianer stor respekt, rar nu i 
ett sådant förfall, att oaktadt de stora ansträno-ninO'ar den 

' o " 
nye militärbefälhafvaren gjort för att sätta det uti förs,·ars-
1illst-årnl, så skulle det icke kostat "Gefle" många skott att 
·taga såräl detla hufYudfäste som de öfriga fyra, lirilka \Or<~ 
uti ännu sämre tillstånd. Uti fästet funnos omkring 16 gamla 
kanoner, af diverse sorter och storlekar, men alla, jemte 
larettagere, i sådant skick, alt de, oaktadt en prnnkande 
beskrifning uti sta<J.en Valiiirias ~idning öfver med drm 
nrkställd mål~ kjulnin~, \'or-o i det alldra närmaste oan
vändbara~ 

Efter ins;wktion af fä~tena Clclt deras kanoner m. m., 
lwmmo vi tiH en trmligrn stor, Uppen plats, der en aftlel
tling soldater \Oro ttppstnll~hl och lnilka gjorclt· militärisk 
ltonnör för oss. DPnna trupp var säkerligeu utvald för till
fället, för att ffirevisa grvärsexercis, h1·ilken också var gan
ska märkrärdig i sitt sl~g. !Jen officer. som f{irde befälet, 
·rar endast pnrtielt. iklädd llniform, och i'ärs-ki'ldt får jag 
~lämna, all han hade ci\·il hatt. elier mössa, cigarren tänd i 
munnen och en promenadkäpp i hander1. Trnppen deremot 
'ar snyggt -och uniformsmessigt klädd uti hvita lim~e- eller 
homull~kliider rnerl wderbiir'liga "trimming:s" eller bihang, 
S{)IJI tytl!igt·n tilll;ännngåf1o deras egenskap af soldater. Se
,dan rlen !'iirsla honnörPn var gjord och truppens befälhaf1·are 
~rhållit sina order u1i en l.yst h1iskning; ifrån mililär!Jefäl
hal\aren, ko ::l menrl-erarle han evrcisens början, hl'arefter 
det. ena h-andgrepp!'! t>fter det andra gjorde!<, utan ringaste 
"ppehå!l, under ett oupphörligt mummel af temporäkning -
1m! dos! t.res! qt:atro! &c. -, hl'aniu ge,·ären, med u!om
mdrntlig precision och med liktidigt anslag, fliigo ifrån 
"förfot" till "axel g:när", "skyldra", ''laduning'', "anfall" 
m. m_ utan l'idare kommando ifrån officeren, dock tycktes 
mig aH wnstra flygelmannen angaf lnilka llandgrt>pp som 
~kulle göra>, ehuru på t'Ll för mig icke fullt tydligt sätt. 
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Följande clag företngn vi frh korvetten en färd till den, 
1111 oel'är 9 enl~· mil ifrån hamnen belägna, staden ValdiYia. 
Vie begagnade en af fartygets bf1tar och gingo uppför den 
yerkligen förtjusande floelen Calla-Calla, hYilken, ehuru upp
fylld af bankar, likYäl är segelbärande upp till staden för 
fartyg af 7 a 8 fots djupgående, men de måste då begagna 
lots. Vi hade ingen sådan, men med ledning af några mundt
·liga anYisningar, som Yi fått uti Con·al, samt mycken liPI)
rnärksamhet, lyckades rlet så Yäl, att vi endast eo gång 
stötte på grund, under uppf'~rden, och resan tillbaka gick 
31lrleles obehindrad. Sceneriet är utmärkt hela Yägeo och 
påminner mycket om yflr vackra Ångermanelf, ehuru vegeta-
1ionen här är ojemn!'örligt rikare. Här och der såg man en 
Jite11 stuga, som ytterst pittoreskt framtittade ur den ovanligt 
täta skogen, lll ilken dock hädanerter kommer att glesna, 
sedan man bö1jat aFYerka densamma och exportera högst 
!Jetydliga partier ypperligt timmer. l\ärmare staden blel\o 
stränderna minlire höga och alltliera boningshus syntes. Om
kring kl. 2 l e. m. hunno \i fram, och Yår första förfrågan 
var efter ett hote ll, hYanid man anYisade oss hotell Chile, 
som hå lles af ett tyskt fruntimmer, och der vi erhöllo ett 
ganska .Ura rum, samt sedermera en u!iit\er Yår fönäntan 
.god middag, allt för billigt pris. Under afyaktan på mid
uagen gjorde jag hesök hos chilguvernören eller den s. k. 
"El Intendenle ", don Heyes. lian nr en medelålders man 
<If godt utseende och med ett siinleles förbindligt och artigt 
\äsend e, pilminnande om den Yärdighet och hållning, som 
man yet så fördelakti gt utmärkte den gamla spanska racen. · 
Han hade den artigheten yttra, att han var särdeles ledsen 
ö[\er att ej, så svm han sit gerna önskade, kunna bjuda mig 
på middag, hYilket nöje han måste förneka sig, emedan hans 
familj fiir tillfället Yls la des i COITal, och några dagar sed
uare l:iände han mig en lika artig, skrinlig ursägt för alt 
han icke, enligt sitt uppsåt, kunde göra mig ett kontrabesök, 

i anseende till inträ([adrJ vigliga tilldragelser, hvilka hindrade 
honom att lemna Valdh·ia. 

Hnrn det verkligen förhöll ~ig slhäl med familjens från
varo i Con·al, som med de "intrii!i'ade vigtiga tilldragelserna", 
torde hvar och en kunna bedöma, som har nagon erfarenhet 
ar spansk officiel artighet. För min del såg jag uti båda 
de lame de "obotfärdiges förhinder", men var derjerute fullt 
belåten med "de goda af~igterna". 

Sedan jag temnat "El Intt'ndente", efter alt hafnt af
böjd t hans "afsigt" at.t personligen ledsaga mig rund staden, 
gjorde jag, i sällskap med en af oflicerarne, en längre pro
menad ti.JI åtskilliga delar deral'. 

Det syntes tydligt, att staden fordom Yarit mycket an
senligare än Inad den nu är, och enligt tillförlitliga upp
gifter egde den, vid sin bästa period under spanska herre
väldet, öl\er 8000 innevånarr, samt befann sig uti ett blom
strande tillstånd. Den har nu emedlertid liinge n1rit på för
fall, ocll dessutom undergick den , för 5 a 6 år sedan, en 
stor eldsYåda, som förstörde en !Jerdedd deraf, lnilket gör 
att, för närvarande, sannolikt icke linnes mera än 4000 
innevånare, ehuru man uppgifver befolkningen till 7000 per
soner. En stor mängd Tyskar äro busa tie härstädes, och 
all handel och industri äro uteslutande i deras händer. Han
del och 1~ö reise lJörja emediertid nu åter att tilltaga, och 
man utskeppar betydliga q\antiteter hudar och timmer m. fl . 
artiklar. Ett större åoggarl\eri fanus, och naturligtvis äl\en 
bäyerskt ölbryggeri, på ett ställe, der befolkningen till en 
stor del utgjordes af Tyskar. lh ar man kom hörde man 
tyska talas, och Tyskarnes inflytande har till och med redan 
sträckt sig till byggnadssättet , så att det Yäsendtligen för
ändrat sin ursprungligen spanska karakter. 

Under y åra promenader kom mo Y i t iii etl hus, der man 
ännu, på IJcrde dagen efter bröllop, fortsalle högtidligbeterna 
och, inbjudna af både Yärd ocb gäster, hvilka sade sig anse 
o:;s såsom landsmän, kunde vi , oaktadt aila protester ä YÖr 



s·ida, icke slippa ifl'ån att dl'iclhr uå rle ~l och "lin i'llt'd fk 
Jtcdan starkt beskänkta gäst e rna o c !J ,·ärden.. Brudparet 
:>;yn tes icke till, utan hela affären Yar troligrn blott ett lite t 
efterspel för herrarne. Kl. ~ 5 e. m. lPmn<Hle Y i Va ldh·ia 
orh återkomma omlJon\. Id. ! 8 1'. m , hiSgst bdå:lna med 

\år dag och vår fänl. 
Den 22 Februari besöktes 1\ngkonetten af öf'ver~te lion

zalcs, åtföljd af en ingeniö-rkapten och adjutanter. Synbar
ligen afundades han oss \åra, jel1Jlf'ördseYi&, s\åra kanoner, 
Inartill hans befästningar icke egde någ:ut motstp:ke; men 
den medfödda spanska 5toicismen och högmodl!'t tilläto icke 
att dessa känslor hiigt yttrades. Dt'tta 1ar eit etikett~besök, 
llYadan han, såsom \aranch~ g.enevalbe!'älbat\are på stället, 
vid af'resan salu terades med 11 sl,ult, hYilkcn salt1t \erler
börligell beslaralles ar Fort CMTal; men, en ar de följ.anr!e 
dagarne återkom han, civilkläeld och åtföljd af flera frun
timmer, hntd~n elike!trn kunde mildras , under dl'! alt ar·· 
tigheler~ blef så mycket stöne. En stoi· del si'näl militäre 
som cil'ilr personer besök!e sr~ermera ångknrwtten, och aU 
'Ii i uppbjöd() Yårt bä,ta, fOr att Yäl emol!aga den1 , är !HI!m~ 
Hg t. lind er Y åra besök i land b le fr o Y i ä f\ en med an~ p rå k s
lös, men mycket hjertlig, gä~tJ'rihel emoltagne hos åtskill iga 
familjer, oeh säkerligen hafya de !1esta af oss mycket ange
JJäma minnen ifrån detla ställe, der ingen l~unde erinra sig 
ha!\a någonsin selt srenska flaggan sYaja tillförne, ttch der 
s,·edge icke var \idare bekant mr den inhemska befolknin· 
gen, än såsom Carl Xll:s fädernesl~nd. 

Ben t id vi tillbragte på stäl l et am· ändes föret räd es1 is 
att iordningställa fartyget efter drn långa ot:h besYärliga 
resan, samt rengöra del uti ll\arje nå, lnilket icke kunnat 
ske till sjös. Härtill hörde äl\en, att besättningen fick an
~>lälla en generaltvätl, samt vädring och pulsning af sina 
kläder, hvilket ,·erks!älltles i land, straxt ösft• r om Forl 
Corral ~ på en dertill benäget upplåten, särdeles lämplig 
plat s, lnilkeu i många krökningar gcnomslingradrs af en 
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liten bäck, med god ,·attenfillgång, och der natun•n för öf

rigt ,·ar af synnerligt behaglig beskaffenhet, framförallt fUr 
sjömän, h\ilka långliga lider lef,·at instängda inom ell far
tygs trånga rl'liugar. Jemte de:1 direkta iuYerkan, som en 
dylik åtgärd måste haf1a på dt>t sarlilära tillslåndel ombord, 
så har den äfven den, nära lika stora, indirekta, att trsätt
ningrn märker huru man lånlar sig om den och att de1t 
finner verkligt niije uti elt nödrändigt bestyr, som, under 
mindre goda omständigheter, skulle belraklats som ett l\ång. 

Efter blott några få dagars vi slelse uti ett främmande, 
relalift obekant , land torde det vara förmätet att lilja fälla 
något omdöme om brfolkningt·n, och dess seder och bruk; 
hvadan jag för nänarar.de lt·mnar delta ämne, ovis<> orn jag, 
efter vårt besök i Valparaiso, lågar försök dermed, och YiH 
nu blott säga några ord om Valdidas hamn, innan färden 
fortsättes till Valparaiso. 

Omkring 2! mil (engelska) N.O. ifrån "Gonzales lwad", 
ligger '~t\Iill Point" som är brant och med några klfppor på 

c:a 3 kalleliängders afstånd derifrån. Emellan dessa uddar 
fir inloppet till Valdivias hamn, som är synbart rymlig ocll 
Yerkligen säker; men den del, som erbjuder fullt skyddad 
ankarplats för större fartyg, är nngot inskränkt. llamnt'll 
är, eller skulle 'ara, skyddad af icke mindre än fem sär
skildta fästen, hvaraf det förnämsta iir Fort Con·af, som 
ligger midtför inloppet, men lnilka alla, så som redan är 
nämndt, äro uti ett alldeles förfallet skick. Bästa ankar
platsen är "Cah·ary CoYe", nära Fort Corral, der man ligger 
på 7 å 8 famnars djup, fullkomligt skyddad1 och h,ar Yal
lenfyllniugsplatsen helt nära intill sig. · 

Den 25 Februari kl. 10 f. m. afgick konellen ifrån 
l1amnen, under ånga, emedan det \ar stillt; men redan kL 
11 släcktes af i maskinen och segl'l sattes för en god, syd
l i g bris, som snart friskade upp betydligt. Vår färd till 
Valparaisa erbjöd ingenting märk\'iirdigt, utom alt den mr 
den enda under resan, på ll\ i l k l' n Y i kunna säga oss hal\ a· 



128 

tarit gynnade af god rind, od1 derföre iihen gjorde dea 
största medelfarten, som förekommit under någon rår pa~
sage, ifrån ett ställe till ett annat. 

Oen 28 Februari kl. 8 f. m. lingo ri sigte af landet 
nära Valparaiso, dock utan ntt kunna känna igen det, i an
seende till rådande tjocka. Vinden böljade nu så småningom 
att labra ut, och då man icke gerna ligger ute öf1er natten , 
11ära lä kust och under tJocka, då sådant kan undvikas, så 
eldades på i maskinen, för att under sak!il fart söka rätt 
Jlå hamnen. Detta lyckades äfren, och katt efter, sedan vi 
satt i gå11g, upplärktes Point Valparaiso, livarefter ri, nära 
kl. l e. m., ankrade på Valparaisa redd, sedan vi först re
derbörligen blifvit prrjade af en båt ifrån ~panska ångfre- . 
gatten "llerenquela", !mus chef för tillfället var högste be
fälhaf\are för den i hamnen varande spanska blokad-eska
dem, ifrån hvilken thefskeppet hade skiljt sig. 

Vid ankomsten blef\O ri, som ranligt är, välkonlllade 
ifrån de på redden liggande örlogsl'arlygen samt, naturligt
lis; ä fr en n f diwrse skeppshandlare-agenter, t vätterskot 
m. fl ., hvilka lillbjödo sina tjenster t'InOt hederlig betalning ; 
men Jn·arken generalkonsuln eller vicekonsuln läto höra ar 
sig. Det hade dock, enligt gammal praxis och häfdrunnet 
bruk, rarit den förstnämndes skyldighet alt sända någon 
person från konsulatet, för att välkomna korretten, uppgif1a 
konsulatets adress, a!leruna brer m. m. som kan vara af rigt 
för ett nyss anländt krigsfartyg, och hade generalkonsuln 
L ex. rarit Svensk, Dansk, l'\orrman, Engelsman, Fransman 
eller ~ordamerikanare, sä hade han ganska säkert \·isat oss 
tlenna, icke mer än billiga uppmärksamhet, men han var 
Tysk, och såsom sådan kan man antaga att han rar mindre 
hemmastadd i sjöetikettens bruk. Emedlertid sändes genast 
i land efter bref, mon då de ankommo ranns intet till mig. 
Öfvertygad att bref likväl mi1ste rara anländt, sändes en 
officer till postkontoret och lyckades der Iinna åtskilliga 
hrcf till korvetten, Jnilka, ehuru adresserade till svenska 
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konsulatet, likräl genom slarf hl il\ i t qrarliggandt', men nå .. 
got bref till mig fanns icke. Jag talade då Yid ~enna!
konsuln om saken, men han tycktes ej mycket bry sig derom; 
dock, uncln min frånraro uti Santiago, lyckades det, geuom 
sekondens nitiska bemödanden, ntl uppsnappa hrel\cl, som 
fanns hos danske generalkonsuln. Della omnämnes !Jlolt så
som ett beris på det slm·f och den likgillighet, ll\armed 
srcnsk-norskc genernlkousuln i Yalparaiso sköter sin tjenst. 

Dagen efter Yår ankomst gjordes besök på en dei af 
örlogsfartygen och Yid middagstiden upp1aktade jag, åtföljd 
af generalkonsuln, ställets förnämste aulorileter "El lnten
!lenle" (ci\ilgu1·ei:nören) Leira och "El Commendante bene
ra! des Armas y de Marina", Viallor. De roro båda ganska 
ariiga och sparcHle icke på granna ord, men det var också 
all den uppmärksamhet som risades, Ol:h, då ingen af dem 
gjorde något kontrabesök ombord, så erhöllo de icke heller 
uågot arskedsbesök då Yi s~glade 

Oen 2 Mars kl. 10 f. m. afrest e jag på jernbanan till 
till Santiago, för att up1nakta rcpui.Jliken~ president, don 
Jose Joachim Perez. JernYägen t•mellan Valp~raiso och 
Santiago är ett storartad! företag, och en rld af 1ägeu är 
högst djerrt anlagd. Banans hela längd är 35 !egnas, dlt'r 
omkring · Hi ?r ~l'e nska mil, och tillryggaliigges med 1anliga 
pa~sageran•tåg på 6 ~ timnJHr, hnHvid stannas ~ limma på 
ungefär halfra Yägen, för förfriskningars intagande nt:h pas
serande af contra-trainen ifrån Santiago, t•medan det ~ir en
kel bana. På hrardera af de öl'riga 17 stationerna stannas 
endast några få minuter, och i allmänhet köres med en far t 
af något öl\er 3 svenska mil på timm en. Täuker man sig 
riigen delad uti fyra nästan lika stora delar, så är den för
sta delen, ifrån Valparaisa räknad!, rätt 1acker, och man 
far igenom odlade fält, h1arest, der och hYar, nätta Estan
cias (lustställen) samt 1ackra planteringar finnas. Andra 
delen är mera ödslig, erbjudande för ögat mest hed- och 
betesmMker, hvilka sednare dock lifvas af den ofantliga 
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mängd hästar, får och hornuoskap, som beta de1·å ; dock är 
tallan öf\erhuf\ud mycket euformig. Den tredje delen af 
rägt'n är drn mest storartade, ty här framgår banan sling
rand e genom Andemas förpostkedja, med på ena sidan ofant
ligt höga klippräggar och på den andra oftast brådjupa af
grunder. stundom är banan utsprängd i sjelfva klippräggen 
och utrymmet å sidorna medgil\er knappast en hund eller 
katt att passe ra förbi trainen. Då härtill kommrr, att banan 
går onpp!Jörligt slingrande, uti oranligl skarpa kurver, och 
att man det oaktadt kör ganska fort, så fordras det verkli
gen starka nener för au tåla rid att se ut genom vagns
fönstren, på den bråddjupa sidan. Sceneriet är emedlertid 
storartad!, synuerligast då de egen!liga Anderna med sina 
snöklädda toppar börja risa f'ig, och rid betraktandet af 
deras \'ä ldiga natur glömmes all fara . 

Fjerile delen af rägen, som är närmast Santiago, går 
igenom en temligen räl odlad dal, der man ser åtskilliga 
små bäckar framrinna. Här ät· mera bebodt, och ju mera 
man närmar sig Santiago, desto flera Estancias och plante
ringar Yisa sig, hranid banan ona går igenom långa sträckor 
af poppel-allf~e r. Efter att hafra passerat en del af en ut
stakad, mycket Yidl yflig, förstad med ofantligt långa, snör
räta gator, kon11ner m:Ht till stationshuset, som är stort och 
gans ka Yar: kert, men 1nan har begil tt det felet att lägga det 
:tillför lång t ifri\n den egentliga staden, h1ilket alldeles icke 
rarit nödigt. Ma n mi\ste således taga ragn för au komma 
till ett hotell, oc h då man iir främling och obekant, så blir 
111an naturligtris prrjad af de oförskämde hyrkuskarue Så 
hände äfren mig, i det att jag, för omkring l timmas färd, 
måste betala l pesos ( = 3 rdr 80 öre), då jag likväl fick 
f1 ka med sådan fart, det måste erkännas, att jag, då ri stan
nade, nä;;tan kände mig böjd att betala ännu en pesos, i 
glädjen öfrer att lyckligen vara framme, oskadad och med 
hela armar och ben . 

12H 

Uti Santiago finnas åt~J;illiga temligen bra hotrller, mm 
det förnämsta af dem är "Hötel Inglesc" (hållt't af en Frans
man). Lel'nadskostnaden derstädes Hlr relalift ganska billig, 
men viner IWO mycket dyra, och gör man ,·äl uti att först 
cflerhiirn priset, innan 1111111 reqYirrrar något. 

Santiago, n·pnbliken Chiles hufnHistad, är belägen micH 
på en stor, fruktbar slätt, som i öster brgränsas af Andt>ska 
brrgt·u ( Cordiiiera de Ios Andes), och håll n i sin största 
utsträckning omkring 11 swnsl<a mil. Den lilla floden Ma
por:ho, som är biflod till ~Jaipo, genomflyter staden till en 
del och förorsakar derstädes, stundom icke obetydliga, Yat
trnlliiden, Inaraf jag hade tillfälle att se el!, ehuru i mir.tlre 
skala. Staden innehåller Ö[\er ) 50 qYarter eJ Jr r ~ . k. Cua
dra~, alla nästan lika stora och skilda ifrån lmlf'andra ge
nom breda, raka gator, i lnilkas midt betinner sig stora 
t nrget. (Plaza de Constil nzi on e). G a t o rna ii ro i a l l män h et 
försedda med trol!oarer och stenlagda, samt hållas ganska 
snygga. Husen äro i allm änhet låga och haf\a blott en 
\åning, för de ofta förekommande jordlJäf'ningarnes skull , 
men på sednare åren hal\a uppstått en mängd stora byggna
der, med 2 a 3 Yåningar, Utförda Uti en egendomlig StiJ, 
utgörande en blandning af den mollerna och gammal-spanska 
arkitekturen. De flesta husen äro snyggt, hYit- eller ljus-_ 
gult, rappade samt många målad e med oljefärg, och då de 
i allmiinhet, på spal'lskt sätt, äro l'örsedrla nwd balkonger, 
på lnilka blomsterkrukor 'anligen äro utstä llda , och hYarje 
hus har en särdeles trellig, blomste rprydd gr. rrl , so m nmligen 
synes ifrån gatan, så gör det hela ett ganska an?:eoämt in
tryck på främlingen. Stora, präktiga handel sbntiker, med 
öfYerOöd på alla möjliga lyxa rtiklar, finnas i stor mängd, 
på de förnämsta gatorna, och här se r man und er aftonsial
kan stadens förnämsta och skönaste damer sYärma omkring 
för att göra uppköp till toilett en, hrilken för en Chilenska 
är det vigtigaste, - och säkerligen äfven den Yigtigaste ut
giften för familjefadern , ty en oerhörd lyx råder, oaktadt 
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allting <i r fiirskräckligl. dyrt, såsom imporl.eradt ifrån E!W· 

land, Frankrike (Paris) och llam!Jurg. På sidan af all d e n~ 
prakt, och o!'la i dess närillasie grannskap, se r man usla 
och eliindiga kojor, hrars smutsiga och trasiga innerånnre 
framsläpa ell eländig!, lätljefu!lt lir, lel\ande llufrudsakli.ren 
på bröd orh rattennw!one1·, hrilka de förskal!'il sig ger~orn 
vinslen af nfigra timmars arbete i wd.an, eller genom all
mosor. Oessa kyffen försr inna emedlt·rtid så småningom ifrån 
den egentliga staden, samt lemna rum för större och prakt
fullare byggnad er. 

Uti midt en af stora torgel är en rätt ''ac ker vattenkonst , 
omgil\en af en täck blomsterparterre med flera gångar, hvil
ken utgör en l.Jehaglig promenad- eller lniloplats, allt. som 
man l.Jeha~ar . Torget är omgil\t't af stora i.Jyggna der, lnilka 
lihäl icke utm ärka sig för någon arkitektonisk skönhet. De 
förnämsta af drm äro: Hcgerings·palatse l, som ät\en ione
Uåller en präktigt möblerad 'åuing för presidenten, men som 
icke belJos af den nurarande anspråkslöse presidenten don 
Perez. Kalhedralkyrkan är en af de slörs ia dylika l.Jyggna
der i Amerika, men i lnug si il och till det inre öl\erlastad 
med osmakliga prydnader. Utom dt·ssa märkas grefre Sierra 
Bellas samt erkei.JiskopPns, något förfallna , ehum ingalnnda 
fula, palalser samt, på södra ~idan, en ganska stor och 
racker bazarl.Jygguad, med läclda båd e inre oclt yUre gån
gar. Den förnämsta byggnade n uti siaden torde dock rara 
"Casa de Moneda" elln lll)'llll't , so m upptager eu hel "Cua
dra'' och innesl uter, nlom myutrerket, alla ministerierna och 
de förniilnsla embetsrerkcn, orh der offentliga audienser 
gifras samt presidenlen och haus minisirar hålla sina ses
sioner. Oenna byggnad, och isynnerhet dess förnämsta fa
~a de, iir ganska vacker och håll en uti en ren och ädel stil 

' samt lärer hal'l'a kostat öt\er l million Pesos fuertes eller 
uära 4 millioner rdr rmt. 

Den korta tid, som jag tilll.Jringarle uti Santiago, tillät 
mig icke att l.Jese några allmäuna ins!ilutiouer, såsom natio-

nal-instilnfrl, IJibliotekei, museuln , hospiteller 111. m, o~: h iir 
jag så ledes icke i lillfcille alt yllra mig deröl\er, ulaf egrn 
erJ'arelllil't, men torde läng re fram fi lerkomm a tl ertili på 
grund af sedermera inhemtalle statistiska uppgifter. MPd 
undantag af knt.hedralen, linuom jag ol\an sagt några ord, 
förtjente ingen af de kyrkor , jag såg, något slags loford 
de voro dertill alltför obetydliga. 

1\atholicismen, som i \'alparaiso föga framtriider, är 
l1är ännu uti sitt bäsla ilor, och hade man , hrarje afton , 
tilll'älle alt skåd a religiösa fackelprocession('l' med lhy åt.
ffiljande papisti skt "humbug". 

Ciom förut omnämnda "S ho pping", eller bodlöpning nf 
damerna, så promenera de my cket J1itigt, under aflonsn1lkan 
(La sr rena), på den ranliga JH'Oml'nadplatsen "La Canada'· 
eller "Calle de las delicias", hrilken benämning är svår alt 
cflergifra på rårt ~pråk, men som närmast torde kunna ut
tryckas med - den lju(li!ln gatan. Denna promenadplats 
skulle Yara utmärkt. i silt slag, om man icke bra mycket 
besrärades af damm, som uppröres af rl~n massa åkande 
OCh ridande, hyi Jka \id denna tiiJ passera långs sidorna af 
densamma. Första aFtonen jag l;esökte den , syntes få af 
den högre socie teten, men an dra aflonen 'oro ganska många 
der, sanuolil\t just inkomna il'rån sina landtställen, till hYilka 
s törre delen af den ekganta rerlden ta1· si n tillllygt, unrl er 
sommarvärmen, som r aB iigen är odräglig uti Santiago. Atl 
beskril\a den lyx, som under dessa promenader rådde ut i 
damernas toilt!tter, öfYersliger min förmåga, men det säkra 
är, att jag rar lillräckligt gammal för alt inse det föniinda 
i de ra ckra moddockornas uppfostran och hela uppträdande, 
helst då jag såg dem pä det skoningslösusle sä tt, med ett 
s lags förnämt förakt, släpa siua ytterst dyrbara drägter i 
ga tans smuls och damm. 

Inga allmänna nöjen hade ännu börjat och socielets
l ifret, som annars här skall vara särdeles gladt, fritt och 
otrunget, låg: all deles nere, ar brist på deltagare. Mitt nöje 



\·ar icke heller bPräkuadt Uerpå, !ll<lll inskränkte sig till att 
ströfra kring galor och prom enader, samt att sp hrad 80111 

kom i min räg. lll!frndändarn ålet med mitt !Jesök, a1t. upp
vakta presidenten, ranns emedlerlid, oclJ, presenterad af ut
rikesministern don Convarrubias, blef jag af honom emottagen 
uti sittande kn!1selj. Ett längre samtal förekom, och kan 
jag icke underiåta att anröra följande derutaf: Jag omtalade 
<len ny!igru rerksiällda representalionsförändringen, efter att 
hafra i korthet redogjor t för dt>n gamla representationen. 
Jlärrid Olllnämnde jag äl\en, att blinderna hade, såsom sjell'
~tändigt st~nd, del deri , hrarrid presidenten förrånad utbrast: 
" los Paysanos" (bönderna) ! Jag upplyste honom då, att 
bönderna i Srerige roro någonting helt annat än i de Ilesta 
andra länder och att många bland dem utmärkte sig såsom 
bi\de kunniga , tänkande och bildade medelklass-persor.er, 
och att alla kunde både läsa och skril\a o. s. "· Synbar
ligen hade den rerkligen upplyste presidenten sYårt att för

stå sådane fiirl!ållanden, men ännu svårare bier del honom 
att l'ör!'l tå, huru en så stor politisk reform, som Yår repre
sentationsförändring, försiggått utan någon blodsutgjutelse, 
och då jag, på upprepade frågor, försäkrade honom derom, 
san1t att vi\r konung sjelf stod i spetsen för saken, utropade 
han: "lider lwnun9 är en stot· man!" 

Särskildt får jag omnämna, att, då jag vidrörde dc af
tagande handelsrörhållanderna emellan Chile och de förenade 
rikena, så yttrade presidenten, att ,.i Yoro gynnade lika 
mycket som någon annan nati r1n, och då handeln var f'ull
kons iigt fri, så kuade han icke göra mera till vår fördel 

' men Yar beredd att af;.,luta traktater, ifall der så kunde 
komma i frflga. 

Den 4 Jlars kl. 10 f. m. afres te jag ifrån Santiago och 
återkom ombord kl. 5 e. m., då jag fick emottaga mitt • 
\ il sekomnu brer, samt. mid dagsbjudning till samma dag hos 
engelske amiralen sir J. Denman. Följande daganse upptogos 
af fartygets affärer, besiiks gii randr oeh emottagande samt 

1.,. ) ,,. . 

ströfnmde ikring staden, för att iulm uta så mycken känne
dom derom ~om Yar möjligt på den korta tiden för Yår der
nro. Bekantska p gjordes uti åtski lliga familjer, hYilka be
mötte oss med mycken uppmärksa mh et och gästFrihet , till
ställde middags- och aflonparlier flir oss, och mottogo oss 
för öfrigt när som helst, och alllid på ett vänligt, hjertligt 
och okonstladt sätt, som fiir oss var särdeles angenämt. 
Åtskillige Svenskar och No rrmän äro bosall e uti Valparaiso , 
och ä1· det ett nöje kunna säga, att de alla, så Yidt till min 
kunskap kom, voro aktade och ansedda män. Blund Sven
skarne återsåg jag en gammal rän och skolka mrat, som var 
hul'vudagent uti tvenne på ställe t Yarande sjöförsii kringsholag:, 
och som va1· i mycket goda omständigheter. flan had e en 
mycket hygglig och angenäm familj, som mottog mig med 
största vänlighet och hos lnilk en jag tillbringade många 
angenäma stunder. Åtskilliga allmänna nöjen stodn till buds, 
oaktadt staden var i blokadtillstån d och man bef'ara de ett 
bombard ement; men med undantag al' ett e11 da besök pä 
operan, hrartill generalkonsuln inbjudit oss, beYistade jag 
icke något, enär enskildta sällskapslit\et syntes mig Yida 
mera lockande och inst.rnklifl. 

Då jag besö kte operan, gaf man den gamla rälbekanta 
"Lucie". Första lenoren Yar utmärkt och prim adonnan gan
ska bra, men alla de öfrige medelmåttor elle r derunder, och 
kören samt orkestern eländig. Op~rahu s et är uppbygdt fiir 
några få år sedan, gan:oka tarfligt, och mots1arar ej längre 
de anspråk man nu har i det otroligt hastigt tilhaxande 
och rika Valparaiso, hYadan man äfren är betänkt på upp
förande af ett större, och elegantare inredt, operahus. 

Va lpara iso är totalt förä ndrad , sedan jag sista gången, 
\·id jultiden år 1842, besökte ställ et. Då fa nns egentligen 
icke mera än en lång gata, med för det mesta oansenliga 
envåningshus, byggda i gammal spansk stil; ruen nu har 
staden blif\·it så utvidgad, dels genom bortsprängning ar 
höga berg, dels g('norn inkräktning på llal\ets omri1dr, att 
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flera parallell meu s1rnmlen liipanrle gator finnas, jemt e dl'm 
samm<Jnbindande t1ärgator. Alla äro de bebyggda med Wr 
del mesta slora och Yackra hus, uti en egendomlig stil, som 
bloll till t•n ringa del l.Jibehåller det spanska skaplynnet, 
uwn för öfrigt äro l.Jyggda i en slags rococo-stil, olika med 
hrad Europa eller de flesta andra länder kan frarnYisa. Tull
huset är en stor och Y&cker byggnad, uti modern stil, oeh 
nära deriniiii funnos trenne mycket stora och präktiga tnll
magasincr, hvilka lihäl till större delen förslördes rid det, 
trenne Yeckor efter Yår afsrgling, intriifi"ande barhariska 
bomuanlenwntet af den Yiir11lösa staden. 

l\§gra andra offentliga IJyg.gnader af betydenhet, undan
tagandes börsen, hYilken ä!\en lär blit\it förstörd, såg jag 
icke, ty de kyrkor, som finnas, Yoro ganska oansenliga. 
Staden sträcker sig nn långt utåt den s. k. Almenral, der 
förut endast befanns ett par slagterier och några enslflka 
boningar, men som nu kan anses såsom en betyd lig förstad 
till det egentliga \'alparai,;o. På Yägen ditut är en slags 
botanisk trädg}ml, kallad ''Jardine de Hecreo", som alla 
dagar ä_r tillgänglig och der musik vanligen utföres på 
artnarne. 

Förbindelsen emellan den yttersta delen af Almemal 
och stadens nordligaste ändpunkt underhålles medelst ett 
!Jelydligt antal stora omniuusar, efter nordamerikanskt möu
ster, lnilka dragas af hästar på jernbanor, anlagda utefter 
de förnämsta gatorna. Dessutom linnas en mängd droskor 
och "Cabs" alt tillgå, när som helst och till temligen bil
Iigli prisrr. 

Jernban-staliont>n för Santiago-banan ligger i Almenral. 
Den är ännu blott att anse såsom provisionel, ty dt>u skall 
ansenligt ut\idga,, då jernbanor ät\en komma att anläggas, 
för att förbimin kuststiiderna med Valparaiso. Elektriska 
telegrafer äro redan upprällad e l[Ulgs kusten , hufYudsakligen 
t illfölje af det med Spanien pågående kriget. 

Valp~raiso är den förnäm sta platsen, på hela res!r<l 
kusten af Södm Amerika, rör proriantering och reparationer 
af fartyg. För detta sednare ändamål finnas nu treune stora 
ftytande dotl\or, ll\araf den ena kan upptaga fartyg ar ända 
fill 1500 tons driigtigltet, orll den andra ö1\er 1000 tons 
l~rlyg . Dockningen är lil;.räl förenad med högst bet.ydlign 
kostnader, hradan mänga fartyg, under sonumumånaderna, 
kölhala långs sidan af en " llnlk" , met1 risk att gå totalt 
förlorade, ifall nordlig Yind, som är sjöYind, skullt! komma 
blåsande, lnilket enH·dll'rtid, denna årstid, lyckligtvis hör 
till sällsyntheterna. Alla slags skeppsförnödeuheter finna s 
uti öfrerflöd och proriant är, jetnrörelselis, ganska billig. 
Vatten, af god beskaffenhet, tillföres fartygen af särskildta, 
med tryck1Jnmpar försedda, ratlenskutor, men det är ona 
1lyrt, under sommaren då tillgången på rallen är knapp, och 
\·i fingo betala tlel oerhörda priset af 3 pjasier ( c:a 1 l rdr 
40 öre) pr tous, emedan det icke rt'guat. på flera månaders 
litl och allting Yar nära förtorkacll. 

Valparaisas ofantliga tiihäxt på de sednare åren, s"å1äl 
uii storlek och folkmän gel som uti handel och rörelse, är 
en följd af guldupptäckterna uti Californiell, Australien och 
Brittiska Columllien. För alt \i sa storleken af denna till
yäxt, anföras här några statistiska uppgifter. År 18-t) upp
gick inue,ånarnes antal till 30,000 ; år J 85:3 lill nära 50,000, 
och nu uppskattas folkmängden till öfyer 70,000 personer. 
Hrån år 1845 till år 185G ökadeJsig tullinkomsterna ifrån 
P. Sterling 321,600 till p_ 831,45!), och nu uppskattas de 
till nära l~ million pund. Värdet af export och import har 
äl\en ml\ngdublJiats, på ett för landel högst fördelaktigt sätt, 
ty, då importen år 1851 yar nästan dubbelt så stor som ex
porten, så är förhållandet nu alldeles onnändt. Orsaken tiU 
delta märkliga förhållande, synnerligast då man betänker att 
nästan alla manufakturvaror importeras ifrån Europa, llnnes 
uli Chiles ofantliga rikedom på metaller, synnerligast koll
par, si\ all man nära nog kan anse hel a landet såsom en 



enda ofantlig klun1p af den rikaste ko ppa rmalm , tJcll !lri, 

sedan m:m lärt sig a!t på förnn!'!igt 1is bearbeta grufrorna, 
~å är afkas:ningen och utförseln af koppar oerhörd. Mau 
Ilar bt'riiknat, att ~ af all den koppar, som förarbetas uti 
hela 1erl den, utgår ifrån Chile ensamt. Också finnas gruf
ägare, som beräkna öfver en million dollars uti årlig afkast
ning eller, rä ttare sagdt, ren behållning på sina grut\or. 
Yid min resa till Santiögo Ilade jag tillfälle att se denna 
metall -rikedom. På lnarje ställe af vägen, som 1ar sprängdt 
igrnom klippan, märkte mau tydligen att den rikaste kop
parmalm utgjorde berget s huf\lldsa kligaste beståndsdel, och 
på mångfaldiga ställen syntes äfren guld- och silfrermalmer. 
Jag har se tt slu tfer, der guld, silf1er eller koppar legat uti 

gedigna, tjocka lager, och der malmen innehållit högst obe
tydligt af sval\el kis oc h andra främmande ämnen. Så t. ex. · 
ha1· jag lYeune särskildta gi\nger sett koppannalm-stulfer, 
innehållande, efter uppgift, 91 procent ren koppar, och åter
stående B procent utgjordes af s1afYelkis och blyglans samt 
någ ra kristaller. Mr1 hända ska ll man anse dessa uppgifter 
t"<~bulösa, men de per>'oner, som lenmade ·dem, voro lärda 
miin och sä rdeles viii kända för sina geologiska forskningar, 
lm:Hjemte de egde stora minerali e-sa mlingar, hvilka jag, till 
en del, hade tillfälle att l ag:~ i skärskådande, hvilket allt 
gör <~!! j ag icke har deu ringast e orsak att bet\·i[]a uppgif
ternas saun färdigf.Jet. 

Hedan i't r lStiO bcräkuades år liga afkastningen af gruf

' orn:~ tilL: 
GOOO Il) guld, som till stö rre delen utföres; 
3 millioner pjaster si l!\er, dels myntadf., dels i i ac:kor, 

sa mt nära 5 ~ millioner skålpund sill\ermalm. 
1:3:5,625 skeppund koppa r, som utföres dels uti tacknr, 

dels renad genom första smältningen och dels såsom råmalm. 
Dessutom finnas åtskilliga andra metaller, ehuru i mindre 
<>rad. Den metall-rikedom, som Chiles berg innehåller, är 
" så stor, att, efter geologiska undt"rsökningnr har det visat 

sig, all de malmådrcrr, llri1ka nu bea rbet as, ~ro blott en 
helt liten del af de skatter, som nrkligrn före finnas. 

Allt arbete är dyr!. uti Chile, ty Chilt>nerna sjelfYa äre 
af naturen lata; och då folket af lägre klasserna i allmän
'het är mycke t måttligt och har ganska få belwfver, så ar
beta de icke mera än Inad som är högst nödvänd igt rör 
deras lifsuppehälle, d. Y. S. en a trå dagar i Yetkan, brar 
under de för ljena tillriickligt för att uppeh ålla sig i sysslo
löshet den öfriga delen af nckmJ. Någon synnerlig iudustri 
eller fabriker knmw derföre här s1årligen uppstå, af brist 
på arbetare, utan de Ilesta manufaktnnaror och lyxartik lar 
111. m. impartera.~ , hufvudsakligen ifrån England, Frankrike 
och Hamburg. 

T1å l1f de hufrudsakligaste artiklar, som S1·erige er.
pnrterat Ull Chile, nem!. planko1· och eldfast tegel, kunna 
numera icke vinna någon gnd afsättning flerstädes , sedan 

man vid Valdiria börjat att, llufvurlsakligen genom Tyskar , 
lillgodogöra sig denarande ofantl iga skogar, hrilka innehålla 
det yppersta byggnadsrirke, och deri från utskeppas red a n~ 

ti ll alla Ch il es hamnar, tillräckligt för behot\et. Tege l
s lageri er äro äfren anlagda på ganska många ställen. 

Jern och stål samt många manufaktun-aror skulle kunna 
fördelaktigt afyttras, men dertill fordras att man fäster mera 
afseende pf1 yttre utseende än Srenskarne vanligen göra, och 
dessutom böra alla 1erktyg och redskap m. m. vara efter 
rissa, här godkända modeller, annars rill man icke ha fm 
dem, huru goda de för öfrigt än må vara. Grann, yttre u.t
styrse l och granna etiketter äro en hufvudsak. 

För att någon lifligare handelsförbindelse med Sverige 
skall komma att uppstå, torde emedlertid tyenne Yilkor \"ara 
nö dvändiga, nr.mligen: 

l :o Att en redbar och kunn ig, 1äl allönail generalkon
sul, af srensk härkomst, anställes på platsen, så att rikets 
intressen blifva väl vårdade, nch icl'e som nu ligga i hän
derna på en Tysk, som icke frå gar dere!"tl~r, utan snorare 



motarbetar dem till följe af sina förbiuddser med egna lands
män uti Hamburg och Bre:nen n1. Il. ställen, för lnilka han 
är agent; 

2:o Att ett solidt s1·enskt handelshus, eller åtminstone 
etl filialkontor af etl dylikt, upprättades uti Valparaiso, 
hYilket skulle kunna blifra en slags general-agentur för hela 
S1·erige, till stor fördel för Yår handel. 

Den olyekliga tvisten, eller det s. k. kriget, med Spanien 
inverkadl', vid tiden för 1årt ristande uti Chile, högst oför
tlelakti.gt på all handel och rörel se uti Valparaiso, som då 
,·ar det enda af Spaniorerna !Jiotkerade ställe. Uti hamnen, 
som annars är uppfylld af alla nationers handelsfartyg, fanns 
knnppast ett enda qrar, och ingn lingo ingå dit nnder bloc
kaden. Det är Yisserligen sannt, att fartyg roro oförhindrade 
att ingå till, de straxt norr om Valparaiso belägna, ham
·narne Quinlero och Papndo; men man kan lätt föreställa 
sig, l11ilka sdrig heter och kostnader som skola uppstå, Yid 
att Iransportera hela skeppslasler fl era mil, öf\er högst oba
nade lanchägar. Till följe häraf gjordes icke Hera handel ~

afl'äret· än de som \'OrO ytte rst nödYändiga, och derigenom 
blel\o äf\en stats inkomsterna betydligt förminskade - just 
under kriget, då de som bäst bellört ökas - emedan tull
intraderna äro stat-ens hul\uds<lldigasle och nästan enda in
komstkälla, enär h1gen grundskalt o<.:h endast en högst obe
. tydlig pPrsonalskatl -.finnPs. 

Detta är dt'l hu!\uds<lkligaste, som jag YarH i tiJifäU.e 
·.att, så att säga, uppsnappa under rårt korta ristande på 
st~Hlet, lnanid min tid, till större delen, rar upptagen af 
d~ g.öromål och a.!I'ärer, hrilka, silsom det hos oss är stäl ldt, 
åligga chefen på e!L örlogsfartyg, då det konuuer till en 
fremmande hamn. Emed!erlid är jag dock i til.lfälle att 
meddela några, dels ifdm ll!IIIHIIIiQ;a meddelanden, dels ifråu 
ålskUliga dokumenter sanunandrague, statistiska underrättelser 
om Chile, lnilka, då .de röra t'lt rör oss jemförelse\isföga 

bekant land, icke torde rara utan intresse, Inarföre jag icke· 
trekar att här anföra dem. 

Ilepubliken Chile, inbegripna några n•strart hän uti 
Stilla Oceanen belägna öar, samt Araucanien, l11ilken likväl 
endast till namnet tillhör republiken, begränsas, i norr : af 
republiken Bolivia, hvarifrån den ski ljes genom Atacama
öknen; i öster: af Andeska bergen, hYilka utgöra gränsen 
till Argentinska konfederationen; r sydost: af Patagonien, 
och i syll O'Ch yest: af Slilla hafvet. Landet;:; areal uppgår 
till' 21,400 qvadrat-legues (omkr. 2, 700 svenska qvadratmil), 
med en befolkning, som, enligt 1857 års officiela census, 
uppgick till 1,558,319 personer, men som, för nänarande, 
med säkerhet kan anslås till 2 millioner. 

Landet är indeladt uti t l provinser, hvilka åter äro 
delta uti' 52 departementer. Provinserna äro, norr· ifrån. 
räknadt: 

1. Copiapo, 
2. Cocquimbo, 
3. Aconcagua, 
4. Valparaiso, 
5. Santiago, 
G. Colchaqua, 
7. Ta!ca, 
8. Maule, 
9. Concepcion, 

10. Valdivia, 

hufmdstad San Fransisco de la Seha. 

" 
" 
" 
" , 

" 
" 
" 

" 

La Serena de Coquimbo. 
San Felipe el ReaL 
Valparaiso. 
Santiago (Regeringens säte)~ 

San Fernando. 
Talca . 
Cauquenas. 
La Mocha eller la Nueva Con· 

cepcion. 
Valdivia. 

11 el ., . San Carlos på ön Chiloe. . u oe, , 
Emellan pro,·inserna Concepcion och Valdivia är Arau

canien beläget, hvilket bebos af indianstammar, Molucher, 
Araucaner m. fl., h vilka hittills icke blihit underkufvade 
och icke heller erkänna de Chiles öf\',ervälde, ehuru de,_ 
utan tvifvt:l, snart bli!\ a tvungna d ert il l. 
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Få land på jorden iii'D' så gynuad'e som Chile, i alseende· 
på produkter ifrån rext-, djur- och mineral-rikena. Oc uorra 
provinsrrna räkna ibland sina produktrr: Bomull , tobak, 
sockerröret, indigo, pimento, sarsaparilla, jal<~pa, canel m. m. , 
och ibland fruktträd utmärka sig dadelpalmen, tamarinden, 
oliren ocl1 ' 'inrankan. Säd af många slag fås i öf\·crflöd , 
ot:h är s körde r~ på mån!;!a slällfn ~å rik , att man räkna1· 
il'rån .'JO:e till lOO:e kornet. De förnämsta djllren äro: La 
mas, guanac a ~: , oxar, ko-r, hästar, mul åsn or, får och getter, 
h1ilka alla finnas uti ofantlig miingd och bilda en stor in
komstkäl la fö r lan~et. 

Det bäst a rin, som få s, kommer ifrån trGkten af Con
cepcion, och kallas "'ii no Mosto", samt lär rara l'rambragd t 
ulaf den omp lanterade porlrinsdrufra n. Vinet liknar at\en. 
näriiiast port l' in, vm man får utaf bätt:·e qualite, hlilken 
fihiil är srår att erh ål la, men snrn jag ett par gånger fick 
smaka, och faun den förträfflig. Förgäl\es försökte jag att 
i'örskaffi1 mig några bu telje1· af sannna slag, men då detta 
icke lyckades, bier jng hrlt angPnämt Oi\erraskad att, ar 
en u!i Ya lparaiso bosalt landsman, få till skänks ett dussin 
but eljer af detta rin, 1isserlige n icke l'uilt så godl i'Om det 
jag förut fåll smaka, men som li kYä l Yar ganska godt och 
hade en ren drufsmak, och en "bo uqut:'t", som 12Jorde att 
heia nnnme l fyl!des af en nngenäm don , då en butelJ 
öppnaL! e;L 

Ilet t;om emedlerlid ut gör lnn tl ets fömämsta rikedom ,. 
och ll\aruti sannolikt intet annal land på jorden öf\erträff'ar 
dt•f, är dess mineralier. Fö rut ha:· jng nnf'ört några upp
gift er om produktionen af guld, silfrer och koppar, och viii 
derföre här blott tillägga, at t för närvarande !:an prodnktio
nen häraf uppskattas till en half gång till så mycket, hvar
föruta n fås icke obetydliga qna nliteter af term, bly, qlick
silfv er, jern, Yismuth och s1·af\el m. m. , och, synnerligast 
nti prolinsen Capiap6, ädla stenar, huf1udsakligen tur/roser 

~ cb runetv6ter, samt präktiga bergkristalle r. Härtill komme r 
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ytterligare rika stenkolsgrufiOi'i uti siidra provinsema, hvilk a 
upptäckts på se dnare tiderna och nu med i[\er brarbetas. 
Efter hvad jag hörde, lära kulen Yöra utmärkta så"om bränn
ämne, men hafra den ofördel aktiga egenskapen att lätt aii· 
tändas ar sig sjell\a, hvilket naturligtv is Hi gger stora hinder 

vägen för deras allmännare användan!le. 

IJ'en nu gällande konstitutionen af ar 1833 erkänner 
trenne statsmakter: den lags f i fl ande, den r erkställ ande och 
domaremak ten. 

Lagstiftande makten utgöres af två kanlinare: en senat 
af tjugo medlemmar och en kongress ar deputera de, hvilka 
lnart tredje år väljas ifrån alla de dislrikter, bYaruti repu
blikfn är delad. Dessa beg:ge kammare, förenade, utgöra 
nationalkongressen (församlingen). Verkställand e makten ut
öfvas af republikens presidrnt, biträdd af fyra ansvariga 
ministrar, h\'ilka handhafra de särskilda regeringsdepnrte
menterna, samt dessutom af ett statsråd, som bereder lag
försla ger och de förslager som skola framläggas för kon-
gressen. Presidenten Yäljes för fem år och kan blit\a åter-· 
vald för ett nytt quinquennium. sta lsrådet föreslår personer 
till de högre statsernbetena, men valet tillhör pres identen . 
ensam. Konstitutionen medgifver för öfrigt mycken frihet 
åt 'erl1ställande makten, och torde Chile der!'öre snarare 
kunna anses såsom en inskränlil monarki, In·ars öfrerhuf1ud 
kallas· president, än såsom en fri republik. Den högre socie
teten uti Santiago lär äfren rara mycket ari stokratisk af 
sicr ehuru nuvarande presidenten, som blifvit åtenald för .,, 
fem år, är en mycket anspråkslös man. Uti hrarje provins 
finnes en civilguYenlör eller s. k. intendent ( emotsvarande 
landshöfding hos oss) med sina underordnade uti bvarje di
strikt, samt alcaldrr eller fredsdomare uti de olika munici
paliteterna , hvilka sednare yäljas af befolkningen. 
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.JuslitieYäsendel är iH\erlenmadt åt: rn högsta dumstol 
fTri!Junal Superi or de Juslicia ), som har sitt säte uli hnf
Yudstadrn; appellalions-domslolar uti Coquimbo, Santiago, 
Concepcio·n och San Carlos på Chil6e ;- umlerrlomstolar uti 
proYins- och distrikts-!Jnl'ruds!äderna, samt till fredsdomare 
uti municipalileterna. lhinid torde läggas märke on, att 
Chile, som ti ll areal oclt befolkning är mindre än halfYa 
S1erige, har it:ke mindre iin fyra appl'IIations-uolllstolar, 
hYilkn, i afseende på ställning och makt , närmast emotsYaras 
af våra hofrätter, hYaraf Yi rga eudast trenne. 

Lamfels refigiar1 är den romerskt-katolska, men andra 
trosbekännelser tolereras på ett mycket liberalt sätt. Repu
bliken delas uti ett iirkebiskopsdöme, Santiago, och trenne 
biskopsstift, Coquiml.Jo, Concepcinn och San Carlos, Jtyi /ka 
ytterligare äro delta uti en stor mängd församlingar dler 
pastol"at, ltrilka endast uti Chilue-an.:hrpelagen uppgå t'ill ett 
antal af öher 90. 

I afseende på mili tärräsendl't , är Iandet äf\en indeladt 
uli fyra stora distrikt~?~", Jnilkas medelpunkler äro städerna 
Coqniml.Jo, Santiago, Concepcion ot:h Sau Carlos de Chi16e. 
Armeens officerspersonal beslår af: 2 generalkaptener, G rli\i
sionsgenernler, 6 !Jrigarlgeneralcr, 22 öf\crstar och HJO !Ja
taljons- och sqYadrons-chefer. 

Oeu ~äpnade styrkan delas uti stående här och mi lis. 
Den Wrsta ilestår aL -l bataljoner infanteri, 2 regementetl 
kavalleri och G kompanier artilleri, tillsammans omkring 
?5000 man; och milisen utgöres af: -11 !Jataljoner infanteri 
ech 32 regementen ka\alleri , tills-ammans omkring 70,000 
man. Det oproportionerligt stora antalet ka\alleri-trupper, 
synnerligast då man betänker landets couperadt>, och för 
karalleri-vapnet föga lämpliga, !Je.>knil'enhet, )orde haf1a sin 
grund deruti, att Chilenen är, som man siiger, födu och 
uppfödd på hästryggen, och först då hau är till häst, iir 
ban uti sitt rä(la element och sköter s ig bcundran!;Yärdt Ulk 
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der omstäntligheter, då den ~kickligaste europeiska ryttare 
skull e komma till korti't. 

Marinpnsonnlen utgöres af: 1 Yiceamirnl, chef för flot
tan; 1 liuie~keppskaplen, 3 fregatt kaptener, 25 subnltern
oflicerare och -!U ~jöorticerare, jemte del an tai af' artillerister , 
soldater och n1atroser &c. &c., som omständigheterna fordra. 

Chilen~ka flottan, som under ~jelf'sliindighetskriget reiCI
tift icke yar obelydande, är för nännrande fö ga re~pekta!Jel , 

lllt'l1 det nu pågående kriget meu Spani~n har Yisat nöd\än
digheten af dess upprätthållande och förökanue, och det är 
unröre ämnadt att, så långt landel s tillgångar medgil\f1, 
ställa uen på en mera aktningsbjudande fot. För så Yidt jag 
kunnat utröna, Ilestår den för nänarande endast af: en gam 
mal sege lf'n·galt (Chile), sänkt uti Valparabo hamn för att 
hindra den att falla uti Spaniorernas händer; de smärre 
ängkonetterna Apurimac, A::terica och Union, samt beYärade 
ångaren Co\adonga, som genom öfYerrumpling togs ifrån 
Spaniorerna. Dessutom linnes ett par segelskonertar och 
nagra få gamla kanonbåtar. Dessa fartyg äro för dt't mesta 
stationeralle uti Yalparaiso och ValdiYia, der marin-arsenaler, 
ehmu uli eländigt skick, lära finna~. 

Hepulllikens statsinkomster och utgirter nppgingo år 
18t:i0, de förra till G millioner pjast er och de sednare till 
5 millionn, lemnande et! öfYerskolt af l million till aillor
tering af ut' n återstående slatsskuluen, In ilken u å endast 
uppgick till 5 millionrr pjaster och sålt'des nn skulle \rtrit 
beta Id , om i c k e kriget förors a k at ny s kul d sä ll n i ng. Både 
inkomster och utgifter äro nu betydligt stötTr, lihäl med 
bibehållande af den för Iandet fördelaktiga proportionen dem 
emellan, men tillförlitliga uppgirter på deras rätta Ilelopp 
fattas mig. 

Få stater på jorden, om någon, hafya på de sista de
cemtierna gjort relatift så mycket för allmän unelenisning 
och folkbildning som Chile. Ilet kan ej förnekas, att Iandet 
ännu, i u etta afseende, s tär Hl ngt t i IIlJaka för de mest bildade 
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länderoa nti Europa; men rlii man brtänKer, att tl'en ciiifenc
i!ka befolkningen, då den tillkämpade sig sin oafhängighet, 
från hYilkrn tidpunkt ännu icke mt•r än 50 år förflutit, yar 
uli den råaste okunnighet, alstrad af det spanska, både i 
politiskt, religiöst och moraliskt hänseende lika okloka som 
olycksbringande förtryeket, så måste man i sanning fönånas 
öfver de ofantliga framsteg, som ~edan denna tid egt rum. 
Fakta tala emediertid här bäst: 

De första försöken till ordnande af allmänna undenis
ningen gjordes af den utmärkte inrikesministern don Silvestre 
OchagaYia år 1833, då landet börjat på att lugna sig något 
erter långa yttre och inre strider. Vid den tiden fanns uti 
hrla republiken 521 lägre eller pr imära skolor, hYilka be
gagnade~ lltaf 2:3,556 barn nf bPgge könen, U{af lnilka 
14,465 erhöllo undenisning uti stalt~ns skolor, hvilkas antal 
då uppgick till 175, och reslen eller 9,091 barn uti kommu
nernas skolor. Styrelsens förnämsta omsorg blef nn att för
öka antalet af statens skolor, Iwilkt'l skedde med den på
följd, att år 1%9 furmos 45-! i'ådaue, lnilka besökles ar 
22,500 barn af begge könen. Det är sann t alf, då staten 
ökade friskolornas antal, så förminskades något äntalet af 
kommun- eller enskildta skolorna, men likviii funnos Yid 
denna tid, af det sednare 1'laget, ::120 skolor, som besöktes 
af 13,000 barn, oberäknaclt 771 fat.tigskolor eller asyler, 
Jn·arnti ungefär 720 barn erhölio den försia undenisningeu. 
Ar l 860 fanns de! sålurHla, uti Chile, 8H skolor för den 
primära eller lägre undenisniogen, hYilka begagnades af 
omkring 37,220 barn, eller omkring 3 procent af hela be
folkningen. Detta torde ej synas särdeles betydligt; men, 
om man betänker, att Chile, rclatift till sin folkmängd, är 
ganska ,·idsträckt och denna således är mycket kringspridd, 
livarigenom stora S\årigheter för barnens skolgång uppstå, 
så måste man medgifva, alt de redan nwna resnitatema äro 
ganska tillfredsställande. 

J .J.') 

V t i de skolor, som litmas uti" de särski ldta distrikt· 
hnl\udstädernll, omfattar unelenisningen lineartcckning, geo
grali, grunddragen ar Chiles historia samt första grunderna 
af arithmeliken och geometrien, jemte metriska systemet, 
hYilket för några år sedan antagi ts uti republiken. Man ser 
härar, alt bnrnen, i motsats till förhållandet hos oss, slippa 
att plugga med cateches och biblisk historia, hvilka de icke 
begripa, utan i det stället få lära dd som de tidigt kunna 
fattn och behöl\a känna. Heligions-undervisningen den·mot 
fås , till en början, endast till nödtorft uti hemmet samt se
dermera, 1 id mognare ålder, af prest.erskapet. 

För alt bilda goda skollärare äro t~· ennc normalskolor, 
för !Jåda könen, UPIJrättade, lwarifrån årligen utgå 20 a 30 
lärare Iii! de högre skolorna; m~n antalet lärarinnor är 
ännu obetydligt, ehuru i tilhäxt. 

skolinspektörer genomresa årligt•n alla republikens pro
vinser, för att noga undersöka och kontrollera undt>rvisningen, 
att denna sker likformigt, samt efter samma system orh 
läroböcker, inom hela landet. För att yllerligare befordra 
detta sednare syftemål, så skrifves, tryckes och utgifres, på 
statens bekostnad, elementarlärobneker och afhandlingar uti 
al la de ämnen, som såväl den lägre som högre nndenisnin
gen omfattar, hvilka skrifter utgöra grunden till folkbiblio
thrken (sockenbibliothek), lnilka upprättals inom de sär
skildta distrikten, och mJan finnas till ett betydligt antal. 
Oessa böcker läsas uti alla republikens skolor, och fattigare 
eleYer få dem antingen gratis eller till elt hög'l hilligt pris. 

Uti ett land, der kultnren står på en hög punkt, torde 
med skäl kunna sättas i fråga lämpligheten af att staten 
helt och hållet tager unelenisningen ou1 hand, med uteslu
tande al' den kraftiga )Jjelp, som kan fönäntas ifrån enskildte; 
men Chile är ett land, som ännu är i ett barndomslillstånd. 
och styrelsens förmynderskap och Yård är der så mycket 
nöd\änrligare, som folkets naturliga lättja och vana vid 
okunnighl't annars skulle gjort, att allmänna unelenisningen 
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alltför länge fått stanna på en mycket låg ståndpunkt, till 
stor sl;arla för landet-; utreckling, i nlla riktningar; och är 
derföre styrelsens förfaring!'sätt mycket. rälbetänkt 

Afren för den sekundära och högre underrisningen har 
styrelsen dragit försorg genom npprättande af 14 lyceer, och 
ända till 50 seminarier för båda könen, hrilka besökas af 
omkring 3,600 elen·r. Dessutom linnes ett stort lyceum uti 
Santiago, som är förenad t med n al ional-inst i tutet o el: som 
räknar öl\er 700 elever. Ut i Santiago finnes ä!\ en ett tekno
logiskt institut, en skola för de sköua konsterna och elt 
musik-konsenatorium, som räknar öl\er 150 elever af båda 
könen. 

National-institutet eller unirersitetet räknade år 1&60 
öl\er 210 studerande, och antalet lärer sedan dess Ilafra 
ökat sig ganska betydligt. Å1· 1851 uppgick kostnaden fö1· 
statens skolor till 178,000 pjaster; men redan år 1859 ut
gaf staten, för undervisningsräsendet, icke mindre än 576,000 
pjaster, hvaraf 301,000 för primära undervisningen, 200,000 
för den sekundära och återstående 75,000 pjaster till na
tional-institutet. Säkerligen finnes ingen stat uti Europa, 
som, relatift till dess folkmängd, använder så stor summa 
för undenisningsräsendel. 

slutligen rill jag tillägga ni\gra ganska märkliga stati
st i ska uppgifter angående landrls befolkniug och handel. 
Enligt census år 1857, befanns för hva1je 10,000 innevånare, 
emellan 18 och 65 års ålder, endast G prester 5 musici 

' ' 2 advokater och l tiggare, lnilket lyckliga förhållande sä-
kerligen de flesta länder afundas. Deremot fanns icke mera 
än 0,88 läkare för samma personal, eller rättare blott 88 
läkare för l million menniskor, hvilket !Jeklagansrärda för
hållande föga har förbättrats, och alla lida deraf, undan
tagandes herrar läkare, som taxera hvad de behaga, och 
vanligen inom blott några få år blif\a rika karlar. Såsom 
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exempel på h Ya d de kunna förtjena, behöf1 er blott anföras, 
att dP, för hYarj e konsultation , erld'llla minst l, men oftast 
2 <l 3 dniJIJ!oner (en d1JlJIJion c:a GO rdr rmt ), och det är 
ej oranligt, att en läkare har sina 5 il G konsultationer 
på dagen. 

Under åren 185-l:-18.)!) utgjorde årliga medehärdet af: 
Exporten ...... 480 milJ. reale!'. 
Importen .... . . 32U d:o d:o. 

Summa SOiJ milJ. realer = 100 mil!. pjaster. 
Export öt'ver imJlOrt 160 d:o d:o - 20 d:o d:o. 

Värdet af handela rar: 
~1ed England 12i'l millioner realer. 

;, Frankrike Il O d:o d:o. 
, Spflnien lO d:o d:o. 
, Förenta Sta!t>rna 1B7 d:o d:o. 
, P.eru 79 d:o d:o. 
, Bol il in 50 d:o d:o. 

" 
Arg en t. conl'eder:n 47 d:o d:o. 

, Öfrige stater 178 d:o d:o. 
Jemnför man Chiles nati onalrikedom mt'd England,;, 

Frankrikes och Fiirenta Staternas, representerad genom de
ras handel, så kommer man till det fönånande resultatet, 
att lnarje person i Ch ile e ger mer i medeltal än hYarje per
son i Frankrike och Förenta staterna, och endast öl\erträffas 

u et fallet af Engelsmäunen. Förhållandet är nem l igen: 
England, hra1je persou ·eger 518,5 realer. 
Chile, , , , 500 d:o. 
FrankrikP, , 
Förenta Staterna 

, 
, 

, 

" 

4i:i6,4 d:o. 
485,6 d:o. 

Slut sa tsl'n af allt det som ol\au är anfördt blir, att 
Chile skulle, inom kort, kunna blif1a ett af de rikaste och 
,mäloigaste tand på jorden, om dess innebyggare egde nog 
1\ral'l och energi att tillgodogöra och IJegagna sig af alla de 
rika gflt'ror, naturen slösat på laudet; men detta skulle sanno
likt rubiJa dl'n utstakade jemYigten i rerldsordningen, och 



derföre liar folket blil\it. till sin natur lättjl'l'ulll samt be·· 
git\et pä sinnliga njutningar, såsom t•n moh·igt. till de stora 
fördelar , det för iifrigt fåt.t till dd. 

H vad of1an b l it\it a nförut är det hul\udsak l i gast t', ~om 
jag vari! i tillfälle alt inhemta om Chile och dess förhål
landen, och som jag trott 1ara af något allmannare intresse. 
~had vidare är att tillägga kan sägas i några få erd. Sedan 
ångkor\'elten kompletterat sina förråder och blil\it se<~elklar 

e ' 
al'gic.k den ifråu Valparaiso den 10 Mars 1866, eller jemt 
:3 leekor iuuan staden bombarderades. Vi skulle äf1en haf\a 
besökt Coquiml.JO, lnilkel jag mycket önskade, men den 
knappa tiden tillät icke detta, utan måste vi i ställd anträda 
återresan, rund Kap Horn, till La Plata. Denna resa erbjöd 
intet annat märkligt, än att under passagen rund det fruk
tade kapet, der \i beräknat att få uthärda de, 1id den års
tiden vanliga, hårda vestliga stormarne, och för den skull 
äfw1 underslagit 1·årt bästa ställsegel, vi i stället hade 
mycket godt 1äder och för det mesta lätta ostli"a vindar 

o ' 
så att öl\erbramseglen fördes nästan hela tiden. Den 14 
April ankrade ångkonetteu åter å Montevideo redd. 

c. /(. 

N avige·ri·ngc·n u Ii A l l antiska O cc an en. 

(E fler December-häftet af "Nautical-~lagazine" . ) 

För hrar och en, som egna!. någon synnerlig uppmärk
·samhet åt de theor·ier man uppställt för att kunna förutsäga 
den kommande vindens riktning och styrka, är den otillfreds
ställande konklusionen oYeder;;äglig, att de till sjös ofta 
·yiJseleda. HYarje l'jöman YPt, att, då barometern faller, regn 
eller storm, ja kanske båda dl'larne äro i närheten, och han 
·ökar följaktligen sin Yaksamhet.; men ingen kan med säker
het förutsäga den fö.rändring, som några få timmar ofta 
frambringa p-å många ställen af oceanen. Vid Goda-Hopps
udden händer ofta, att fartyg, som föra al!a segel, timmen 
derefter finna sig reducerade till ett boltenrefvadt stormärs
segel, efler endast ringa varning att en ~ådan förändring 
var för .handen. [)et iir ganska eget, att engelska lotsar, 
stlm passera hela sitt lif på samma ställe, äro helt och 
hållet ur stånd all b~lda en pålitlig och bestämd opinion om 
väderleken. På lmuje fråga i delta ämne är deras nästan 
alltid stående sYar: "Åit, det ser hotande ut, men det kan 
dra' öfver", eller någon snarlik O\'edersäglig sanning. Mycket 
sällan våga de ett bes!iimdt svar på frågan, och när de så 
göra, äro chansema mera än lika, att det visar sig rara 
felaktigt. Fiskare göra på samma sätt. Innan stormsignalet· 
roro i bruk gingo de ofta ut nH'd sina bräckliga farkoster 
·OCh idkade sitt farliga yrke, då stormen var dem helt nära. 
Väderlekstecknen kunde t>j ens af dem läsas utan vetenska
pens tillbjelp, och äfn•n med den blifva ri stundom öfver
raskade och våra förutsägelser fönerkligas ej . Följande 
tydliga tecl{('ll till annal kande förändring af l'ind och 1ädt'r 



l.) il 

uti Surra Atlanten äro troligen kiinrla af dr !le~ta uppmiirk
!:i<JIIJma n<lYiga:örer. 

1 :o 0111 Yindt·n är \'.S.V ~ mt~il duggregn or: h ljntka, och 

,·ädret blir !Jyigl med ynmigt regn, så kan lilan nii slnJJ n1ra 

siiker all Yinden med hastig Yåldsamhet kastar om pä l\'.\'. 

och att det klarnar; men om icke barometern stadigt f'ligt•J' 

samtidigt med förändringen af Yind, så går denna tili!Jaka 

på S. V. Obs enerar man noga barometern före s[ldana skir

ten, så skall man oftast \arsna en märkbar stigning, och 

i'_jömän Lonle, då dc under ~ådana omstämligheter ligga för 

B. b. halsar, alltid Yara på siu Yakt, ty sannolikt är iugen 

föräudring Yinterliden så hastig oc!1 farlig som denna. Enligt 

min t.ankr härflyta de Ilesill skador, hYilka i Atlanten hända, 

på fartygs slänger och segel från denna or~alc .Jng har 

ofta funnit Yinden blå:;a många dagar efter Inarandra från 

dt·ssa Yädrrslreck (N.V. och S.V.), ibland under 2-! timmar 

mycket h~rd(, Ina refter den för en kort tid mojnat eller 

kanske helt oeh hållet diitt ut, för att sedan åft·r !Jtilja fr~n 

S.V. Serlan dt'lla fortfarit under någon tid rlrar den ~ig 

ranligen från .\.0., och följt•r då icke sällan ett sydrardt 

g~e11de fartyg ända in i passnrl-regionen. 

2:o Orn återigen, dn rinden är på N.V., barometern 

hög oc!t luften temligen klar, himmeln hastigt öfrerdrages 

med ett ogenomskinligt h vill moln ( cirrns stratus), så kan 

man rarn säkt·r på att rinden dr?.!" sig motsols genom Vester 

på Sydlig, och sedan !Jiiiser flera dagar frän detta håll, 

synnerligen \ilrtiden, IIH'n sällan särdeles hård! eller åtföljd 

af regn. Eftrr detta följer om råren ranligc'n en frisk och 
jernn N.O.-Yind. 

3:o Om Yinden är l\'.V.lig med fallande barometer, och 

biirjar drar sig på Nordlig, följer olrifrclnkligt en s1år storm 

eller cyklon. Ingen ~jöman bör då af c·n gynnande lind 

lata förleda sig, att, då han är deslinerad ostrardt, stå prt; 

ty i så fall får \insten af några få mil troligen dyrt Iletalas 

af en kommande förlust , rniir rinden säkert nngra llli! längre 
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fram är N.O.lig eller ostligare och blåser våldsamt. Jag 

erfor under· en pass~ge från Vera Cruz ett anmärkningsYärdt 

exempel på klokheten af detta räd. 

Väderleken hade Ya rit oranligt gynnande, ehuru allt ifrän 

'50° V.lig longitud hårda N.V.liga stormar följt oss; men som 

far tyget var i godt -skick, så hade ingen skada inträffat. 

Vid 35° longitud !Jörjade barometern fal la och vinden drog 

sirr låll<rsamt j)å Nordli"·, s,·nbar'li!!en tilltagande; men då ... o ::=- o J '-' 

fa rtyget löpte 11 knop, syntes det hårdt alt lägga bi, i all 

synnerbet som ett rivaliserande bolags ångare hade lenmat 

Ja maica samtidigt med oss och icke kunde Yara långt !Jorta. 

Fartyget hölls derföre ännu någon tid på sin kurs, till dess 

lädret visade så hotande tecken, alt de, i förening med en 

ant jemnt fallande barometer, icke kunfle rättfä,rdiga någon 

i att längre stå på. Fartyget lades då bi, och ef'ler några 

~ immar drog YindC'n sig öl\er l"'ord till O.N.'O. under 1·åtd

~amma Ilagelbyar och med mycket hög sjö. Sjul!on timmar 

l'iir llö!o innan maskinen äter sattes i gnng. 

Den rivaliserande ångaren rar endast några få mil norr 

om oss, då r i lade bi; men, frestad af en gyn nande rind 

ntt stå på längre än omdömet bjöd, löp!e den rätt in i hjerlat 

nf stormen, för lorade tYå ställ snedsegel, och fann sig i så

dan fa ra, att kapteuen - för all begagna haos egna ord -

" trodde hon skulle spela honom elt spratt". Deras baro

meter !'öl! till 28,50; men hurnrida den rar riktigt justerall 

Yel man ej, ty inget tillfälle farms att göra en jemförelse. 

4:o l när1Jelen af Azorerna förebådar bl1xt i N.V. vinter

tiden ofelbart en ann:!lkande storm från detta håll. 

5:o Om Yintertiden Yinden kommer Trå n S.S.V. med tjockt 

·väder, men utan att regn faller till någon anmärkningsrärd 

'l!nycken!Jet1 så står den ofta så under flera dagar. Ilastiga 

'{) mkastninga r från S.V. lil1 N.V. tyckas i sjelfra rerket alllid 

förrgås af ymnigt regn. Sommartiden står rinden ofla på 

sydkanten undt'r flera dagar efler hrarandra, med barometern 

"' l" ('l·". 1id :10 '10' sådana vindar äro högst förargliga J'ö.r ~J (l • ;::, • .,. J 
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rartyg deslinerade ut från Engelska kanalen, enär SJOman 
n1nligen i Norra Atlanten, då barometern står hög, fönäuta 
nordliga \'indar till dess de nå hiistlatiluderna. 

Det är ej oYanligt att finna betydlig tillfällig sänkning 
af barometern utan motsrarande rindstyrka eller regnfall; 
men faran är \'id sallana tillrällen ej långt a!lägsen. Det 
tinnes få :;;jö rn än, hrilka rj kort derefter fått se omisstydliga 
spår af sänkningens wrkningar, genom att mö{a en krabb 
förvirrad sjö, hrars toppar sammanlupit från al la kompassens 
streck, hoppande och srallande likt dyningen mot en kajmur 
dä Yinde n ligger på. 

I Mars inlleYarande år (1865) inkttog jng något norr om 
1\zorerna ett exempel härpå. Barometern föll mycket hastigt 
efter att !lera dagar ha stått hög nnder S.O.Iig rind. Kl. 
10 f. m. td\ re!\a des märsseglen. Vid middagstiden hade 
Yir.c!en friskat till t'!l fl [\ rrJ kullje, men lllOjnarJe ater Yid SO I

nedgi'lnge n. liimrneln mref'li ll Yid denna tid i högsta grad 
lwt?nll e. Mö rk a ma ssot· ar koppurfärgatle och srarta moln 
betäckte har izonten fr ån S.V. till Nord Yid en höjd af 40°, 
kastande en sjllsam reOektion på YaHnet; end:ast en enda 
lllixt syntes. Följ aurl e morgon n1r rädret rackert med en 
lätt flis a, och kort el'ter dagningen bt'fann sig fartyget med 
ens i e~l sjögå ng li k il en nyss !Jeskrif'uil. En skonerts stor
sege lsbom och bogspriit pass erarles lltHler dagen, äl\ensom 
~~n slor myckenhet rurupln11kor, troligen utgörande del af en 
<läcksl ast. Då et t fart yg fö rsriu ne r på detta hemlighetsfulla 
säll, [iilllt'S rögn :;anno li khet att kii11~1edom Om lil]dragelsen 
11 ågonsin komn;e r att nå dem, b1ilka iiro så djupt intresserade 
för dess besättnings sä!w·het. Efter någon tid noteras det 
titi Ll oyds böcker som förlo ra d!, assurancen betalas, och, 
llll'<i nndantng af några få, är händelsen af alla snart glömd. 
liud har i sin barmhertighet förordnat att drt så skulle rara; 
iy om fr uk tan för sannolik olycka i lif1et rore tillåtrn att 
sånka sig djupt i 1åra sinnen, så skulle ri Pj rara beredd•~ 
f'iir lif1ets strid , r<He sig i de stora s!ädema eller på oceanen. 

Vi 1mnn'1l mer! os1·iJdig n·oggrannhet beräkna himlakrop· 
varnes rörel se r, så aH deras läge i rerlclsrymden] är kändt 
med slörsta precision rid hvarje tidsmoment En lag styr 
alla, och bringar äl\en den irrande kometen under sitt kraft
fulla analytiska förnuftsslut; men den lag, som under sina 
,b estämmelser skall bringa rindarne 1·id jordytan, inom de 
regioner hrilka ligga utom tropikerna, är fortfarande en 
'hemlighet, och kommer, efter all sannolikhet, att ännu un
{Jer mansåldrar fortsätta att gäcka menniskoförståndets slörsta 
ansträngningar. Det är endast al' en slump sgm dagar med 
samma datum under olika år ha sarmua räderlek. Ett år 
herrskar mild luft och behagligt solsken; ett annat återigen 
{räffas på samma tid od.t ställe en bi.tande nordost med ha
.gel och isbark. 

Det är rätt intressant att anmärka i'jömäns alika åsigter 
·beträffande månens inverkan på \·äderleken. Motståndarne 
1ill måntheorit•n säga med rätta, att månen förändrar sina 
facer på så korta tidsperioder, att det är lätt att tillskrifva 
infiytandet af en sådan förändring hvarje inträlliwde ombyte 
.af Yind och väderlek. Jag kan icke inse hvarför en liten 
del af månskifvan skuHe ha större eff~kt på detta vårt klot 
då den är upplyst än då den är i skuggan. Att Yår drabant, 
då hela dess yta är belyst, inverkar på jordiska föremål i 
,många delar af verlden är allmänt medgifwt. Då kött eller 
iisk - det sednare synnerligast - utsättes för dess infly
·tande inom tr·opikerna, så skäms det hastigt ~ om det ätes 
.efter att på så sätt ha Ya r il exponerad t, så föro.rsakar de.t 
.kräkningar, hufnrdets svullnande ocl1 ansigtsblekhet. l-Ilad 
man \anligen kallar månblindhet förorsakas af att en klar 
:natt sofva utsatt för månens strå·lar. 

På Central-Arnerikas näs ruttna hastigt träd som blifvit 
fällda efter fullmåne, emedan de då äro fulla af save; men 
om de fällas under första qvarteret, så vara de deremot 
många år. · Infödingarne känna så väl detta, att de ej vi ]j~ 
fälla ett träd vid .nligon annan tid. 



Något ~om för!jenar all l fiirbigåcnde omnämnas är Ilen 
förändring i nrmloslpassadens riktning i Atlanten, som timn.t 
lnom mfu1g:a f.nnu lef1·aode naYiga1örers minne. För mindre 
iin ett half't århund rade tillbaka funno Vestiudiefarare alltid 

' d(, de kommo in på uennn passadvinris område, den stadiot 
o 

blåsande från N.O. eller OXO., ofta , unller Hera efter Inar-
andra följande dagar. Med lerlst'gel på båda sidor forisatie 
de sin klirs i det herrligasie kli1nat. En mast i sönder nr-
1 aklndes, och godset öl'rersågs utan någon kiinnbnr tidsför
lnst. Låt. hrem som helst, som nu seglar genom denna 
regi on, säga om en sådan fördel kan dragas af den gynnande 
passadl"inden. Kaptener på fartyg, destinerade till någon af 
1åra restindiska öar, höras nästan alltid Yid ankomsten dit 
från Enrop:1 anmärka, all de ej hart ni\gon passadrintl, ulan 
ona fult ~:ärl e r och 1ariabla Yiudar, och mina iakttagelser 
11nr.ler loppet af många är I.Jekrtif'la riktigheten af deras upp
gii'ler. Vinden kommer unmera från O.S.O ., men är ofta så 
\ ari abrl, alt jag sett fkn på några få limmat· draga sig kring 
hnlfra kompasse n. Vid etl tillfälle i Oc.tober kom Yiuden 
från S.V. på 28° N. Lat., och qnrblef stadig från detta håll 
unrler passagen till S:t Thomas. l-Ivar Yar då den gamla 
p:lss<Hhinden? Vid denna ö hade samma S.V.Iiga Yind stått 
under H dagar, och innenhan1e gissade r~itt att dllligt Iii
der 1ar i gmnns.l;apet. 

I sammallhang med dennn föriindring i passadvindens 
riktning stå r det faktu1n, att iifrer hela Vestindien regnfallet 
t iii en oroande grad minskats. Torka är på många af öa me 
Jnycket Yanlig, och nöd och lidande förorsakas deral'. På 
många ställen bland kullarne på Jamaica kan man se yatten
hjul ruttna i nniner, der Yallenlopp, lnilka förr 1ömde ej 
~J ~~ tyd!iga lattenmassor liil de större noderna, numera för
torkat. Hesul!atet af de meteorologiska obsenationerna på 
iin Yisa samma förändring. Under inne\arande år ha ett 
stort antal hornboskap dött, och marken bär et! förhårdnadt 
och förtorka dt ut~een de; knappt ett grässtrå är synligt. [)å 

t'ft bergigt Tands belägenher är 5rt dan, så måste naturlighis 
ett lägre liggande slättlands 1ara ännu sämre. 

På S:t Croix har trädens f'iillande bidragit att i en 
oroande grad minska regnf'allet, och inneYånnrne in~~e nu , 
då det är för sent, sitt fel. Det samma k;m siiaas on1 all
dra öar, der odlingen Lelydligl utrid!!ats. Me~ detta har 
intet inflytande på hela gruppens al!rniinna karaktiir·. !lli!ken. 
till följd ar dess nästan llllilersela hiij d, icke kan i betydlig 
mån känna intlylande af partieln f'iirä!lrlringar. lhnd bör det 
då tillskrifYas? ~1ig synes blott en orsak dertill finnas ocl1 

' det iir skogames nedhuggande på och odlingen af Nord-
Amerikas lidsträckta slätter, lnilka nu, sedan temperatu ren 
der stigit, draga passadvinden mera titt sig och ofta helt 
uch hållet upphiil\a den. 

Vinlertiden blåsa de hårda nordliga Yindarne med slor 
Yåldsamltet i Mexikanska golfen, längs hela kusten af l\i

caragtia: på atlantiska sidau om .Jamaica och S:l Domingo, 
samt ålminstone !'å långt ostYard! som S:t Thom as ; mrn af 
någon ok<ind anledning nå de aldrig Vent·z ut'las kn ' !. Denna 
helsosamma och stärkande vind !Jlifrer mer ocll mer för 
llenskancle öfYer hela gruppen, och den !'år man i betYdiig 
mån tillskrifYa det Yeslindiska klimatets tilltagaHde hel so
samhet. Med 1anlig omsorg lefra menni:ikorna nu der uta n 
fara för den fruktade gula febern. Det är i sjclf1a wrkrt 
märhärdigt huru måltliga liff'öisäkringsbolagels på Jamaica 
premier iiro, och något tillförlitligare prof iin de!.ln kan ej 
finnas på ett lands helsosamhet. 

l alla de delar af Caraibiska sjön, tlit nordanYinden 
sträcker sig, stiger barometern ofla nära lo tum, tydligt 
lisande, a:t stigningen bör tillskrifnls den tyngre Yindens 
från de extratropiska regionerna iuträngande på den tropiska 
Yindens område. Man anser nu allmänt, att barometern öf
n•rallt på delta haf endast kiinnc r inrerkan af dagsvågen 

· ( oniy is t~ffecled by the diurnal \\·a1e). 



i\Aen förfjena1· det anmärkas, att S\åra orf;aner and.et 

de sednare aren icke hemsökt Vestindien. De tyckas ha 

försrunnit med regnet, som man hoppas för alltid . På många 

af de öar, der förr hYartenda hus brukade Yara försedt med 

orkanlnclwr, har ingen ntt lervande person sett en sådan. 

Nordligare, på latituder vid gränsen af norra Yiinilkretscn 
' blåsa s1·åra stormar under orkantiden; men icke h\·arje år. 

IJe s1åraste komma, enligt mina iakttagelser, fråu sydkantell 

ach draga s~g mot vester. 

Ursprunget till orkanen i Vestindien är ännu en hem!io--
"' 

het; platsen för dess uppkomst är ej eller noggrann! känd. 

På grund af de iakttagelser jng gjort är jag böjo att 

tro, att oåligt läder i Atlanten alltid bilrjar i lä. Vid n:ånga 

tillfällen har jag erfarit en serie af veslliga stormar tmder 

det jag ångat vestYardt, då deremot ett fartyg två eller tre 

dagar efter mig samtidigt ej känt annat än dyningen me1t 

jemfördsevis lätta lindar. 

Azorerna bild·a tYifvelsu·tan det hol!Yerk, som bryter' 

k1:aff en på de hårda stormar, h vii k a ht•rrska nrera nonhard"
Da man passerat {~enna ögrupp äro stonname kortare ocl1 

blåsa sällan med samma våldsamhet. Xngare, destinerade 

till Yestindien, anse sina bes1ärlighe ter ötYerståndna, då dc 

konm1it förbi dessa öar. 
Kommande söderifrun !mr j~g på kanten af Sainthlll· 

banken ofta erfarit ha~tiga och Yåldsamma Yindskirten från 

S. V. och N .0. med knappast någon förrgående Yarning. Te m· 

JH'raturförändringen inom några få minuter är fiirYånandt' . 

Vintrr infinner sig på en gång, och M\en i slutet af Maj 

åtföljer snö och hagel en sådan förändring. Denna vind 

Yarar sällan mera än en dag från N. O, dragande sig vanligen 

motsols på Yesflig. 
Den af många så kallade l'\orra Atlantens S.V. passage

tind har, enligt mina iakttagelser, ändrats på de sednare 

åren. Jag möter aldrig nu för t iden de ihållaude dug~J,regn , 

In ilka förr varade under loppet af dagar !!Hi ll en :a;tadig; 
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s.V., uran i stället mera wsfliga och nord1estliga lindar. 

Å andra sidan återigen äro de N.V.liga stormarne s1årarc än 

de brukade vara, och blåsa - för sista liden åtminstone ·

mera ona och ibland med en 1anlig ork ans styrka. 
~len dessa strödda anmärkningar måste at'slutas, ehura 

de röra ett ämne som äger mycket intresse för ~jörnän, icke 

endast från theoretisk, utan äl\en fr un praktisk synpunkt; 

ty den som gör sig mest hemmastadd med Jagarne för Yindar 

och strömmar, han skall göra de !Jästa passagerna, och i 

denna den intensi\a konkurrrusens tid rå småsaker ej föraktas 

af 1åra naYigatörer, om de Yilja !Ji!Jehålla sin plat s på rlet 

element, hYllkel de så länge ansett så~om särdeles liimpadt 

för deras skaplynne; ty intet tYifrel kan finnas, att det folk , 

som äger de bästa sjömännen och de bästa fartygen, allti d 

skall inneha en framstående plats rid befordrandet af natio· 

nernas gemensamma väl. 
llfercator . 

Sammandi'ag af Kongl. Bref, Förordningar, 
Generalorder m. m., utgångne från Sjö

försvars d ep artemcntct.. 

April 

" 

)) 

(Kong!. Bre f.) 

5. Kaptenlöjtnant C. O. Schweder har erhållit gra 

titikation för ökad tjenst göriug Yid skärg,årds

artilleriets depöt i Göteborg. 
5. l:c klnss-matrosen af 2:a komr. n:o :i1 SYensson 

tilldelas medalj i sil!\er ul at' S:e storleken med 
inskrift: "För berömliga gernl:1gar", alt i hög

blått band med gula kanter tJ äras å bröstet. 

11. Löjtnant L. M. Törugn·n befri as fr ön honom ålflgd 

ersättningsskyldighet i följd af ångkon·ettPn Orädds 

sam uta11stötning; 111etl ryska handelsbriggell Fanny. 



" 

" 

, 

,. 

~!aj 

, 

11. 

l(aplen C. J. Osterman tilltlt'lns en graHfikHfiO'n, 
mots\·arande 1000 francs, för de \·ärdefulla un

derrättelser l1an !Jemfört från fransysk örlogstjenst 
Kaptenlöjlnanlen med 2:a klassens lön å flottans 

nya reservstat J. C. Li-rijn återflyttas pft floHans 

indragningsstat, hrarvid han kommer åtnjuta årlig 
lön af rdr nnt 1333,33. 

11. ~laterialförraltaren rid skärgårdsartilleriets station· 

i Stockholm O. A. O. Beckman be\'iljas 25 proc :s 

liineförhöjning för 10 års ljenstgöring i befatt
ningen. 

26. 

26. 

3. 

l O. 

17. 

Tilldelad gratifikation ål tvenne bataljonsläkare· 

och· en uppbörds·underorticer af Stockholms sta
non för tjenstgöring vid kolera-sj-ukhus. 

Ekiperingspenningar tilldelas öfver- och under
befäl å sistl. år rustade ångkonrttrn Thor. 

Jernbeklädnaden å tornet Iii! fjerde monitorn för

ändras så, att nämnde beklädnad skall samman-· 

siittas af ett mindre antal hrar för sig tjod are 

plåtar, i ställ et för R~som hittills af endast en 
lu111s tJocka plåtar. 

Graliiikalion tilldelas löjtnanterna vid skärgå rrls

artilleriet C. I. Ekt'nnann och J. L. Frykh olm,. 

}nilka erhållit penn i~ si on att å ulländska Yerk·· 

städer inbenda prak tisk kännedom om ångmaski-
ners och jernfartrgs konstrukti on. 

Chefen för Norra lotsd istriktet m. m. c E. En

gel hardt förordnas att tills vidare förestå Jots 

din·krörsbefaUningen under f. d. kommendör c. 
B. Lilliehööks ljen~tle dighel. 

l} 21. J(o mnwn dören Yid flo tliln O. G. A. Herkepe för~ 
ordnas at t till s vidare Yara chef för sjökrigsskolan. 

Kaptenen rid !.'lollan G. B. Li llit~höök tilldelas :3 :e· 

åre ts sti pend ium !'ör ansiiilluiug i kong!. stor-

:21. 

bri tt auisk örlog;s tjeast. 

51iYj ZS. Kommendören ri.d flotran C. A. Sundiii förordna~ 

att tills vidare bestrida varfschefsbefattniugen vi d 

flottans station i Carlskrona, i stället för på be

gäran entledigatie konlreaminllen m. m. E. A· 
Prinlzensköld. 

, 28. Be\iljadt an~Jag till byggandet af en ny ångkor• 

Htt \id Cadskrona skeppsYarr. 

( Gellera lorder. 'J 

Mnj 1. Löjtnanten i skärgårdsartilleriet J. L. Frykholm 

har erhållit ett och ett halft års rörlängd 1jenst

ledighet1 för att vid mekaniska etablissementer i 

utlandet inhemta praktisk kunskap i ingeniör-yrket. 

j J 

l 

2. Tillåtelse för ynglingen A. W. PaJaraler att såsom 

extra karlett på egeB kost åt fi>lja konelten "af 

Chapman'' på nu förestående öfningståg. 

3. Återstoden af monHorn Tbordön~ besättning skall 

afgå med första ångbåtslägenhet från Carlskrona 

till Stockholm. 

8. Tillåtel.~e för ynglingen K. R. G. Montgomery att 

såsom ex.tra l;adelt på egen kost åtfölja konetten 

Norrköping på nu förestående öfningståg. 

8. Ångfregatten Vanadis sl<all inmönst ra den 15 

nästk. Juni. 

8. Kaptenen i flottan A. F. H. L. Lind af llagellv 

skall, efter på begäran entledigade kaptenen \icl 

nya resenstaten J. C. Danclovardt , fr ån och med 

<len l nästk .. luni och tills Yidare vara chef för 

2:a matroslwmpaoiet. med åtnjutand e af de der

före på stat bestådda förmån er. 

10. ,~ngfregaHen Vanad is skall på nu för estående iif

P!ngståg förses med proriant och utredning för 

trcnrll: månader. 



l ii() 

)laj 11. MunHorn Thordön skall, ar befälhaf\aren för skär· 
gårdsartilleriels station i Sl ockhol m eller den 
han dertill beoqlrar, inmönstras Måndagen den 
1:1 uennes, så framt monitorns återstående be· 
sättning från Carlskrona tillurss hitkommit. 

" 1:3. ~lorlitorn Thordön skall efter ankomsten till Carl s· 

krona afmönstra och intagas i docka för att klar
göras att ånyo utgå på expedition. 

" 13. Kommendörrn Yid nya resenBiaten och ridd. C. 
A. Breekström erhåller 3:ne lllånadcrs tjenstledig-

" 

het inom och ntom riket för helsans vårdande. 

17. Kanonångbåten Ingegerd må begagnas såväl till 
strandade ångfartyget Skilnes undsättande som 

ock till de båtsmanstransporter, hrilka kanon
ångbåten Hagland icke nu medhinner att på be
stämda tider fnllgiira. 

, 18. Kommendör llerkrpe skall beordras infinna sig i 

Stockholm innan inne\arande ;)laj lllånads utgång. 

" 

" 

" 

20. Korretten 1'\orrköping skall inmönstra d. 8 uästk. 
Juni och förses med fullt pro1iantförråd. 

20. Tillåtelse för ynglingen T. Brannerhjelm att så
som extra kadett på egen kost åtfölja korretten 
Norrköping på uu förestående öfningsti\g. 

21. Kong!. Fönaliningen af Sjöärendena eger att 
skyndsamt inkomma med förslag och rilningar 
till en slältapps-gjuljernskanon af 12,83 dec.-tums 
kaliber, afsedd fiir 1åra lllllarande monitorer. 

2:5. Kommendöre~ 1irl flottan och riddaren A. Herkepe 
skall i stället för till chef å fregatlen Vanadis 
nämnde kommendören m. m. C. A. Sundin, från 
och med den ~31 inne1·arande månad, tills ridare 
fjenstgöra såsom militärledamot af Kougl. Fönall· 
uingen <tf ~jöiire!l(Icua . 

](il 

Maj 27. Kontreamiral E. A. Printz:ensköld erhåller 2:nc 
månaders tjenstledighet inom och utom riket för 

helsans 1årdanue. 
, 28. Sedan kommendören m. m. C. A. Sundin under 

denna dag bliflit förordnad till \·arfRchef i Karls
krona erter konlreamiralen E. A. Printzensköld 
skall iifYerslen m. m. A. (i A. Ljnngstedt bestri
da 1 arfschef~bei"attningen undPr den lid kommen
dör Sundin är sjökommenderad. 

2R. 'l'Yå officerare af ;;;kärgfHd:;arlilleriet skall af 
" 1:hefen beordras genomg.å dt•n ~kjntskola som 1·id 

, 
Drottningholm tager sin börjau deu15 nästk .Juli. 

2fl. Ångfregal!en Vanadis mönstring; uppskjutes till den 

20 nästk. Juni. 
Juli 6. Kommendören 'id !lottan m. m. O. Ii A. Herk~pe 

skall resa till England för alt der öl\enara den 
re1y af engelska örlogsfartyg, hlilken kommer 
att ega rum vid Spitheact kring medlet af iune--
1arande månad, snml derefter hesöka och inhemla 
kännedom om såväl Portsmouth;; skolskepp för 
bildande af orneersämnen för Bril!iska örlogs
flottan, linjeskeppet Brilania, som ock det å Thames
llod u utanför Erit.h befintliga ~kolrartyget Worce
ster, afsedt till danande af befälsämnen rör han

delsflottan. 
6. örwrstelöjtnanten 1id skärgårdsartilleriet B. O. 

" Stackelberg tjensfgiir såsom ledamot i KongL 
Fönaliningen af Sjöärendena under den lid kom· 
mendören m m. O. G. A. Herkepe är beordrad 

att resa t iii England. 

" 
8. Bifall till chefens för skärgårdsartilleriet hem· 

stälian att, med ändring af Generalordern af den 

28 sist l. Maj endast en offirer ar skärgårdsart i Ilet 
måtte kommenderas genomgå skjutskolan \id Drotl~ 

uiugholm. 



Juli 

, 

" 

Aug. 

" 

9. llajnren \id marinregementet och riddaren J~ A. 
Melander skall !Jes!rida kommendantsbefät!nin()'en 

"' å fästningen Kungsholmen under den tid majoren 
\id skärgårdsarlillt'riet F. L. Andersson dellagct· 
såsom ledamot i en befästningskomite. 

10. Sjuk\årdslletrckning ilestående af flaggor och arrn
bindlar skall för framliden begagnas y[d flot1an3 

~11khus och ambulanser, såYäl Yid krigstillfällen 
som i fredstid. Flaggan är !nit med ett rödt 
kors i midten, och armbindeln äfrenledes hYit 
med rödt kors. 

Il. Korvetten af Chapman skall efter sin ankomst 
till Karlskrona och efter skedd upJnisning, afrustas

1 
uppläggas och afmönstras. 

18. I\ommendören Yid /lottan m. m. C. A. Sundin 

skall med ånglhga!ten Vanadis ofördröjligen afgå 
till l{arlskrona och efter dikoms!en llyt!a sitt !Je
fälstrcken till ångkonci!en Thor å lnilkel far·f\'"" 

' .o 
jrmte honom skola rmb~rkera uppbördsläkaren å 
Yanadis samt llaggadjutanten. 

J. Ångkone!fen Thor, monitorerna Thordön och 
Tirllng samt kanon~tngbåtarne Gunhild och Ingegerd 
skola, erter ankomsten till Karlskrona in!ä<YO'a~ 

:::01:'1(,"1 

på Yart\et och afmönst.ras med llibehållande ar 
uppbörderna ombord. Innan monitorn Tirfing in
lägger på YarfYet skall hon dock skj11ta 2 skarpa 
skott med fullkula och högsta krutladdning med 
hYardera kanonen. 

5. ·Kommendören m. m. C. A. Sundin skall med den 
U!Jdet• Jwns IJefäJ Sfällda eskader qYarstanna ( 
Kronstadt till den 17 dennes för at! imänta H. 
K. H. Furst Konstanfins återkomst till Petersburg, 
hvllken lärer inträfla den 13 eller 11 dennes. 

" 

1():1 

S. lifl't<r~teliijtnanten Yid skärgård~1ntilleriet m. m. 
B. O. Stackelberg sl,all 1jenstgöra som chef i 

sj öförs\"at·s·d ep a r t e ment el s kommando-experl iti on 
under den tid kommendör-kilpien A. Adlersparre, 
i egenskap af ledamot i hel'ästningskomiteen, före
tager en resa till Karlskrona. 

12. Sekundliijtnantrn \id Kong!. ~Iaj:fs flottas nya 
reservstat A. E. Wallenstrand ue\iljas ett. års tjenst
leåighet för att förestå Malmö navigationsskola. 

12. Den under 1if1erslens m. m. C. Il. Kreiiger befäl 
stäida eskader skall efter föregitngen inspektion 
ålenända till stationen och derstädes al'mönstras 
Ilen 23 dennes. 

~' 19. Löjtnanterna \id nouan J. !lägg och J. M. Lager
,·all samt undrrlöjtnanten 1id marinregementet B. 

, 19. 

" "24. 

" 
30. 

T. H. Thulin f'kola infinna sig i Stockholm i slu
tet af Augusti månad för att deltaga i öfningarue 
Yid central-iustitutet för gymnastik och vapen-
för i og 

Löjtnanten vid skärgårdsartilleriet H. P. liraven
horst ocil underlöjtnant B. J. Lidm~n skola deltaga 
i örningarne \id central-institutet för gymnastik 
och vapenföring. 

Öfret·steliijinanten B. O. Stackrlberg skall deltaga 
såsom led<Huot i krigsundenisningskornissioneu i 
stället för kommendören m. m. C. A. Sundin. 

Ånafree:atten Vanadis och ängkorvetten fiefle skola ~ ~ ~ 

rustas för att i höst utgå på längre sjötåg. Be
sättningslis!a för ängfregatten Vanadis: 

Chef. Kommendörkapten A. F. Pettersen. 
Sekond Kapten A. Bahmn. 
Officerare 7, civile 3, öfrig besättning 298. 

Summa :=n O. 



Fiir ångkonetten Gelle: 
Chef. Kommendörkapten A. Rosengren . 
St:koud. Kapten M. P. YOn Krusensljerua . 
Officerare 6, chi le 2, öfrig hesältning 15fi. 

summa 166. 

Aug. 31 . Sekundlöjtnant J. P. Friberg bel"iljas tre år:> 
tjenstledighet för att ombord å sn·nska och norska 
handelsfartyg idka sjöfart in- och utrikes. 

J<""~öl'åndr·ingar inom IC Flottan, K. Skät'
gåt·dsartillerict, samt K. M :l s Flottas kårer 

och stater. 

lJe{ordrin_qar: 

Den 17 Maj. Yid flottans mekaniska kår, till kapten : 
liij tnant rn E. F. ThF•orell; vid flottan, förordnade till under
löJtnant er: u texamiru~rade kadettkorporalerne E. E. Brusewitz, 
frih. Å. G. Leijvnhjelm och E. E. Hilman. 

Den 20 Juni. \'id IL M:ts flottas nya resenstat, till 
kapten löjtnant: premierlöjtnanten P. I. Lenmell och till premier
löjtnant: sekundlöjtnanten 11. G. Nordensli'jöfd; vin marinrege
mentet, lill underWjtnant : utexaminerade kadetten l. F. 

l inclbom. 

flöronlnndll : 

Den 28 Maj. Till Varfschef Yid flottans station i Carls
krona: kommenuören Ch. A. Sundin. 

Utndmtdngnr: 

Den 4 J11 ni. Till ;riddare af Ii. Srärdsorden: komml'n
,dörkaptenrn af 2:a klass Yid tJoHan E. Orieb;tjernn; öfyerste 
löjtnanten Yid skärgårdsartilleriet frih. B. O . . '-·taC"kelberg; 
kaptenlöjtnant erne Yid K. ~l:ts flottas nya reservstal F. E. 

Gjerliny oc h C. A. L. Fr·ies; kaptenen Yid marinregementet 

A. J. von Borck. 
Den 8 .Jun i. Till dddar;;;;;(lf. Svärdsot'den: kaptenen 

Yid K. M:ts flott as nya resenstat .4. W. O. Boy. 
Uen ,1 Ju.!,!.;.. Till:~'lvärdsmän: :Yid marinregementet fan

junkaren fl. L. S!röm; Yitl flottan , t1~ ggstyrman A. R. Fondahn , 



l Q() 

f! i:lggkonstapcln Jl. 0 . tlnder &SOrl, !laggskcppnrcn S. [Jöf.·; YiÖ: 

s kärgånlsartilleriet, t. f. styckjunkaren, öl\erskep pa ren C. V. 

Lind h. 

Entledigrmde: 

Den 28 Maj. Kontreamiralen E. A. Printzenslrö!d: Mm 
\a rfsc hefsbefattningen \'id flottans station i Karlskrona. 




