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Ängkorvetten "Gefles" besök uti La Plata· 
floden, åren 1865-1866. 

w 
1 (Utdrag ur Chefens enskilla dagbok.) 

Enligt Kong!. Maj:ts Nådiga Instruktion skulle ångkorvet
ten, innan färden till Vest-kusten af Södra Amerika företogs, 
först besöka Montevideo och Buenos-A yres samt, efter besök å 
Falklandsöame och uti Chile, ånyo anlöpa dessa ställen, för 
att utrusta sig för den långa hemresan. Den 3 December 
1865 lemnade ångkorvetten Rio Janeiro och efter en seg
ling af 11 dygn, under omvexlande vindar och kultie, ankra
de ångkorvetten första gången å Montevideo redd den ·14 
December kl. 8 f. m. 

Den knuppa tid, sorn var anslagen för en så vidlyftig 
expedition som vår, gjorde att vislandet härstädes måste 
blifva gauska kort, och afseglingen bestämdes redan till tidigt 
följande dagen, men kunde i anseende till stiltie först verk
ställas omkring kl. 1

/ 2 Hl e. m., då en god nordlig bris 
sprungit upp . Måhända skall man fråga : h varföre begag
nades icke ånga, hvilket · väl torde vara skäl till uti La 
P lala-floden? - Härpå blir svaret att användandet af ång
kraften måste inskränkas till det ytterst nödvändiga, och då 
jag beslurat att under resan till Chile, gå igenom Magelhaens 
sund, der ångkraftens användande förutsågs oundviklig, så 
måste sparas derpå, vid tillfällen då dess begagnande var 
af mindre vigt. Den korta tid vi tillbragte uti Montevideo 
såväl denna gången, som vid vår återkomst dit uti April 

. 1866, gjorde att jag endast några få timmar var i land, 
för att uppvakta auktoriteterna, och det lilla jag derunder 
hade tillfälle att. inhemta om platsen, dess befolkning och 
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institutioner var ailtfijr ytligt för all hiir v;tga ::ml'ura några 

omdömen deröfver. 
1 det stället och då man vid Montevie o kan a:Jse?_ vara 

.. 1 · t. den •11 •1-kti o·a La Plata-floden, samt nav1germgen v·a nme u 1 • , , 

1, .o hufvudsaklioen beroende ut.af de hjelpmedel af fyrar , 
f1CTU, . " · t' 
båkar, lotsar m m. so m förefinnas är ett ytterst VIg Jgt 
ämne för hvar och en kamrat som framdeles k.an . ~ 1mma 
att besegla denna flod, upp till Buenos Ayres: sa torde ~et 
här vara på sin plats alt meddela de upplysmnga_r ~n~ ~~>r
hållanderna i berörde l1änsecnden, hvilka jag vant J tllllalle 

alt inhemta. 
Fartyg hvilka, kommande nordvart ifrån, vilja ingå uti 

La Plata angöra vanligen JaneJet i närheten af Cap ~:ta 
Maria och, sedan de fått sigte af det temligen markltga, 
hö()'a Jandet Yid Maldonado, eller den derpå upprättade fyr 

50~1 likväl är af underordnad beskaffenhet, sätta de sin kurs 
på den lilla, i flodmynningen liggande: ön Lobos På d~n
na ö fanns förut en fyr, onekligen pa det bast valda staile 
som stod alt finna, till lätluad eller hjelp för flodmynningens 
ano·örande nattetid ; men, vid en af de många omstörtningar, 
sol~ republiken Uraguaij på sednare åren varit utsatt f_ör, 
lyckades det till makten komna partiet att, för enskilla 
intressens skull, få fyren flyttad ifrån Lobos till 1\'Ialdonado
landet, hvarefter ön bortarrenderades på längre tid till en 
rik handlande, S:r Lafone i Montevideo, i och för bedrif
vande af skälfångst Engelska regeringen önskade äfven att 
få arrendera denna lilla ö, för ~tt derslädes upprätta en 
Depöt för sina örlogsfartyg, men detta afslogs dels ulafena
handa skäl dels måhända derföre atl man fruktade for en 
engelsk besittning i så nära grannsl\ap till republil~en. E~tcr 
de många klagomål som äro gjorda öfver fyrens forflyttmng, 
viil regeringen emellertid nu återställa den till sin 
<Tamla plats, men arrendekontraktet kan ej häfvas och arren
datorn förvägrar envist fyrens återuppbyggande, så länge 
han är i besittninj/; af ön, på den falska grund att skenet 
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ifrån fyren skulle sluämma bort skälarne, hvilket alldeles 
icke skulle b!ifva förhållandet, ulan snarare tvärtom. 

Maldonado- fy ren är dels af mindre god beskaft'enhet, 
dels står den för högt så att den ona skymmes af dimmor 
gch dunsler hvilka samla sig öfver det höga landet, hvar
före man icke med någon sällerhet kan räkna på densam
ma, för angöring nattetid . På ön Flores, som ligger rätt i 
vägen ti ll Montevideo, är en god fyr äfvensom på berget 
Cerro vid l\'Iontevideo, hviika begge fyrar gifva god led
ning för navigeringen, till de afslånd på l1Yilka de kunna 
synas. 

Vid segling till Buenos Ayres har man, sedan Cerro-· 
fyren släppts ur sigte, knappast annan ledning för navige
ringen än kompassen och grunclloggen, *) hvilka rnäste flitigt 
och noggran ut observeras, ty djupet i floden är så litet varie
rande och dessutom så otillförlitligt utsatt i sjökortet, att 
lodning är till föga nytta sä framt ej lots, som är väl be
kant med förhållandena, finnes ombord. Visserligen finnas 
fyrskepp utlagda vid Punta Indio och norra pynten af 
Ghico-banl\en, men dessa fyrskepp, hvilka äro en enskilt 
spekulation ehuru de stå under Argentinska stalens kontrol
'lerande uppsigt, äro så illa förtöjda alt vid första storm ar 
betydenhet, drifva de alltid långt ifrän de stälien der de 
böra befinna sig och, med den usla uppsigt som de äro 
underl\astade händer det att de, för mänader --::- ja till och 
med år, få förblifva uti sina falska och förvillande positio
ner, hvadan de äro till föga gagn för navigeringen uti detta 
svåra farvatten. Oaktadt alla dessa svårigheter torde det 
dock icke vara alldeles omöjligt att utan lots leta sig fram 

*) Med grund!om; menas en sådan lov,gi nrätlniu[i dc•· man i stället 

for den vanlit:a sjäddan betpv,nar en tynv,rl af hty, snm •junker till hotten, 
. bvarit:enom erhålles en verkliv,en fast puukt ati mäta ifrån. Lom;-ningen 

"erkstålles på vanligt sätt, och med en t:anslw enkel tillstä!lnin{l' angifver· 
den nngr,rnnnt hi\~c sl;rppels hrhiillna kur> or·h ,Ii , tan,, 
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till Buenos Ayres, men försöket är vågadt så framt man ej 
genom mångårig bekantskap med navigeringen på floden , 
förvärfvat sig den vana och säkerhet i bedömande af vind, 
ström och l.idvattens-fenomenerna, samt kunskap om djupet, 
att man med skäl kan anse sig sjelf såsom lots. Ombord 
kommen lots medför alltid Jod och lina, samt verkställer 
sjelf ofta lodningar, men rlet oaktadt böra lodhyfvare, utvalde 
bland de bästa som finnas att tillgå ombord, förrätta lod
ningar på fartygets båda sidor, för at.t underlätta lotsens 
besvär. Deras lodlinor böra förut jemföras och uppstickas 
i enlighet med den lina lotsen begagnar, hvarjemte de må
ste sär ok il d t instrueras i det rgendomliga sätt h varpå lod
ningen bör tillgå, synnerligast då skeppets fart är betyd
ligare. 

Något af staten underhållet lotsväsende finnes icke, 
ulan h vad som förefinnes är tillkommet genom enskild före
tagsamhet ehuru, åtminstone till namnet, stående under sta
tens uppsigt En enskilt man uti Montevideo håiler nem
Iigen ett visst antal lotskuttrar utrustade, hvilka nästan 
ständigt Jigga kryssande emellan öarne Lobos och Flores, 
så att lotsar vanligen äro att tillgå. Lotsarne äro för det 
mesta italienare, dock finnes äfven en och annan engelsman 
och dansk ibland dem, och i allmänhet äro de män på hvars 
skicklighet man fullt kan lita. Då de komma ombord före
visa de en tryckt taxa för lotsningen, men deraf bör man 
icke låta bedraga sig, ty denna orimligt höga taxa är upphäfd 
ochersattmed en ny, betydligt billigare ehuru ändå allt för hög, 
och då man icke vill foga sig efter den förra så framvisas 
den sednare. Äfven af denna bör man icke låta narra sig, 
ty faktum är, att ingen som känner till förhållandena bryr 
sig det ringaste om densamma, utan man uppgör accord om 
lotsningen, då man utan svårighet kan betinga sig densarn
ma för hälften eller åtminstone två tredjedelar af h vad taxan 
fordrade. Skulle lotsen icke vilja ingå något rimligt ackord, 
så hör man begära att saken hiinskjntes till afgörande in-
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fiir sin egen nations konsul, hvilket vanligen biful!es, och 
då man alltid får billigare viikor än efter taxan. 

Då man ifrån sjösidan nalkas l3uenos Ayres, karr man 
icke undgå att beundra den förtjusande vy staden erbjuder 
på afstånd, jemle den ofantliga mängd fartyg hvilka alltid 
Jigga på dess vidsträckta redder. Staden sträcker sig, till 
en längd af omkring 2 engelska mil, längs vestra stranden 
af La Plata-floden och bildar en oregelbunden fyrkant, in
nehållande omkring 500 s. k. enadras eller quadrater. Den 
anlades år 1535 af Pedro lVIendoza, och den af honom lagda 
grundstenen, metallklädd för dess bättre förvarande, finnes 
ännu uti hörnet af S:t Martins- och Rivadavia-gatorne. 
tandningen är ganska obeqväm, ty fastän tvenne bryggor 
blifvit på sednare åren uppförda, och sträcka sig ut i flo
den till en längd af omkring 700 alnar, så är vattnet vid 
dem ändå ibland så lågt, att äfven smärre båtar iclw kunna 
komma till yttre ändan af bryggan, och då måste man an
lita det · gamla sättet att landa, medelst höga tvåhjuliga kärror, 
hvilka köra ut i vattnet, ankommande båtar till mötes, och 
bringa deras passagerare i land. Lossning och lastning af 
gods från och till fartygen å redden måste äfven ' 'antigen 
tillgå på sistnämnda obeqväma sä tt, och går det äfven så 
långsamt, att man beräknar omkring tre månaders tid för 
lastning af ett större fartyg . De begge möljerna äro såle
des förfelade för deras egentliga ändamål, men den ena 
jenar nu hufvudsaldigen till en af herrar mycket besökt 

promenadplats, men frunlimmer gå ej gerna dit tillfölje af 
de tjufpojkstrek de äro utsatta för af Buenos A yres' "Gamins", 
hvilka hafva sitt favorit-tillhåll under bryggans dåliga öfre 
plankbeklädnad. Vid inre ändan af denna brygga finnes tven
ne tullval\thus, byggda i chinesisk stil, der passagerames 
saker undergå en lindrig visitation. Sedan dessa passerats, 
inkommer man på strandgatan, som kallas "Paseo Julio" 
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och iifveu Buenos Ayres' "Wapping", till följe af den stut·a 

mängd sjöfolk utaf alla nationer, som svärma omkring der

städes, samt den massa med luogar och sl\eppshandlare

butiker der finnas . Vid denna gata ligger lVI:r Maswell's 

"Commercial Rooms", hvilka äro försedda med förträffliga 

teleskoper, för betraktande af ankommande fartyg och dem 

som ligga på redden, samt med en stor mängd både inhem

ska och utländska tidningar. Officerare ifrån på redden 

liggande örlogsfartyg hafva t i liträd e utan någon slags afgift, 

men ordinarie ledamöter betala först en belydlig inlrädes

afgift. Den förnämsta öppna plats i staden är "Plaza 

Victoria", som i midten prydes af en ganska vacker, 40 fot 

hög Obelisl<, på hvars spets är en staty af Friheten, som 

bär inskriften ''Den 25:te JJ!aj 1810", hvilken dag anses va

ra den då Syd-Amerikansl\a republikernas sjelfständighet 

grundlades. Sidorna till torget upptagas af, till större delen, 

vackra och ansenliga byggnader, af hvilka de fömämsla t1 ro: 

l{atedral-l~yrkan med sin vackra portik af tolf korintislw 

lwlonner. Biskopens palats, till höger om J\atedr; len, är 

nybygdt och uppfördt uti god stil. Uti nord-östra hörnet 

af torget är theatern "Colon", uppkallad efter Columbus, och 

hrilken anses vara det bästa prof af modern arkitektur, som 

Buenos Ayres har att framvisa. Thealerus salong är ganska 

vackert och smakfullt dekorerad, s&mt väl upplyst med gas, 

och då fruntimmerna alltid vid besök derstädes äro ldädda 

uti fullkomliga baldrägter, med tillhörande blommor, fjärilar, 

skalbaggar och kolibri m. m. uti håret, så iir anblicken 

~ärdeles praktfull. Salongen rymmer 1,700 personer, h var

a( 500 (endast karlctr) på "Gulvel" som Janskarue säga_ 

Theatems . uppbyggaude lär hafva kostat 40,000 L. sterling 

eiler omknng 720,000 rdr rmt. Östra sidan af torget upp

tages till en stor del af "Recoba vieja" (gam la arkaden) och 

en triumfbåge, begge antiqviteter, hvilka, ju förr dess bättre, 

borde lemna plats för mera prydliga byggnader. Södra si

dan upp~ages af "Hecoba Nueva" (n~a arkaden), som är af 
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tnera fördelaktigt yttre. Uti begge dessa "Hecobas'' linnes 

en mängd butiker med hvarjehanda både lyx- och nödvän

dighetsartiklar. För öfrigt finnes vid torget äfven "Cabildo" 

eller "Palais de Justice", uppbygdt af spaniorerna år ,1711 . 

Byggnaden är gammal, men uti dess torn är uppsatt ett 

förträff'ligt nytt urverk, som visar tiden utmärkt väl, och 

har koslat 500 L. sterling. 
Bland publika byggnader af betydenhet må äfven Ilärn

uas regeringspalatset och tullhuset, begge af stora dimensio

ner men endast det sednare utmärkande sig för ett prydligt 

ytt.re. 
Staden är i allmänhet väl bygd. De nyare husen äro 

alla uti modern stil, mer eller mindre lokaliserad, men fastän 

många ansenliga byggnader finnas ibland dem, så är det 

dock högst få som kunna göra anspråk på rtågon arkitek

tonisk skönhet. Den gamla spanska byggnadsstilen är ännu 

den öfvervägande, och, fastän byggnaderna icke till det yttre 

se särdeles ståtliga ut, och måhända äfven till sin inredning 

icke fullt tillfredsställa de anspråk på "comfort" som eu 

nordbo har, så måste dock medgifvas att de, med sitt egen 

domliga yttre och sin · ovanliga inre anordning, samt den 

snygghet och nätthet som alltid råder, jemt.e den verkliga 

lyx uti möblering som vanligen förefinnes, väcka ett gansl\a 

behagligt intryck af trefnad och belåtenhet. Så var åtmin

stone törhållandet med mig, men - andra lynnen, andra 

åsigler\ 
Buenos Ayres är en stor handelsstad, och den som icke 

sjelf har sett det !if och den rörelse som der eger rum, 

oaktadt infödingarnes kända lättja och brist på energi, kan 

svårligen göra sig en för~ställning derorn. Det är emeller

tid ])ufvudsaldigcn främlingar som äro verksamma härvid, 

och främlingselementet börjar att blifva så öl\~ervägande, 

~tU den knappast ti!l Ii f väckta nationaliteten _ sannoJjkt 

kommer att framsläpa endast ett helt kort, tynande !if, och 

återfödas uti en ny, kraftigare form, der italienska och 



fransyska elementer blifva ioifnrvägande, ehuru till en del 
blandade med John Bullism. 

Af huru stor vigt handels-sjöfarten är för detta ställe, 
synes af följande : 

År ,1863 uppgick hela antalet af de fartyg hvilka, för 
utländska handelns bedrifvande, ankomma till och afgingo 
ifrån Buenos A yres, till 2,4 ·11 stycken, af sammanlagdt 
690,773 tons dräglighet. Utaf dessa voro blott 11 st sven
ska och norska, af tillsammans 3,556 tons dräglighet. Vär
det af hela importen, samma år, uppgick till 85,508,R42 
riksdaler riksmynt och exporten till 50,562,4 76 rdr samma 
mynt. Den ringa andel som Sverige och Norge haft uti 
denna stora handelsrörelse, och de numera ytterligare för
minskade affärs-förbindelserna emellan de förenade rikena 
och La Plata staterna, torde hufvudsakligast vara att till
skrifva den obegripliga förblindelse eller envishet våra af
färsmän hafva, att, utan afseende på de anvisningar som 
upprepade gånger lemnats dem, både utaf konsuler och 
af andra med förhållandena bekante män, vilja försöka på
tvinga sina produkter eller varor, hvilka, måhända goda i 
sig sjelfva, Hkväl iclw motsvara Cordringarne och behofven 
på det ställe till hvi!ket de sändas, och derföre icke äro 
begärliga, hvadan de måste säljas till lågt pris, och, till följe 
af den genom egensinnighet eller okunnighet misslyckade 
afi'ären, afstår man ifrån vidare företag, hvilka, ldokt och 
rätt skötta, utan tvifvel skulle blifva mycket vinstbringande. 
Våra herrar exportörer skulle göra väl uti att noga fästa 
sig vid följande, som erfarenheten mer än tillräckligt be
styrkt : 

,, :o. Huru stort verkligt värde än en vara kan i sig 
sjelf hafva, så kan den icke påräkna någon fördelaktig af
sättning på utrikes orter, om den icke, i afseende på form, 
dimensioner, inbjudande utseende m. m. lämpar sig efter 
behofvet och vanorna på det ställe hvartill den sän
des ; och 

! ., ., 
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~ ; o. Alt mera omvårdnad lenwas åt rlel ytt re utseen
det, än vi svenskar i allmänhet bruka egna deråt., samt, i
synnerhet, att endast det som utmärkes medelst särskilla 
stämplar och storståtliga etiketter, jemte ett omsorgsfullt 
emballage, är begärligt uti länder IJVarest industrien iinnu 
står på en låg ståndpunkt. 

Della vill med andra ord säga, att det . är ändamåls
löst vilja försöka påtruga sina varor i den -form och be
skaffenhet man sjelf envisas att gifva dem, utan producen
ten eller exportören måste ovilkorligen rätta sig efter af
nämarens tycke och smak i så fall, ty annars gör han en 
dålig affär. 

Olyckligtvis tyckes detta icke inses hos oss, och utan 
tvifvel är detta en orsak till den i verkligheten, relatif'f, allt 
mera och mera artagande handels-sjöfarten. Samma olycl{
liga åsigt har äfven bemäktigat sig vår industri-klass, så 
att det är ingenting ovanligt få höra, då man beställer nå
gonting, som man vill hafva efter den eller den modellen 
eller på det och det sättet, svaras att: vill ni jag skall göra 
det, så måste ni underka sta eder att det gö res efter mina 
åsigter; i stället för att fabrikanten, till h vad pris som kan 
öfverenskommas, endast har att foga s_ig efter requirentens 
bestämmelser, så fram t de ligga inom möjlighetens och hans 
egen förmågas gränser. l\'lycket kunde vara au säga idetta 
såväl som uti många analoga fall, lwilka förekomma hos 
oss, men som det ligger utom de för denna lilla uppsats' 
utstakade gränsar, nödgas jag afstå derifrån. De uppgifler, 
uti rent merkantilt hänseende, rörande Buenos Ayres, hYil
ka jag varit i tillfälle att förskaffa mig, men hvilka sannolikt 
icke kunna intressera flertalet af denna skrifts läsare, då 
de deremot måhända kunna vara af vigt för en del 
andra personer, anser jag icke vara lämpligt att här med
dela, men den som åstundar taga kännedom derom, kaa 
alltid få det om utdrag begäres hos KÖngl. ~jö för~vars-



Departemcutel, at' den ifrån mig tilll\ongl. Maj:l uuderdånigs! 

afgifna rapport. 

En stor olägenhet för Buenos Ayres är, att de dit i 
stort antal ankommande, saväl örlog,s- som handelsfartyg, 
sakna allt lillfälle att verkställa större reparationer, hvilka 
fordra dockning eller kölhalning Lokala omständigheter 
förhindra visserligen anläggning af torr-dockor och upphal
nings- eller kölhalningsplatser !'ör större fartyg, men ingen
ting annat ännat än företagsamhet och energi, hvilka endast 
nnuas i högst ringa mått, fattas för att, likasom man gjort 
uti Valparaiso, der naturhinderna äro åtminstone lika stora, 
anbringa flytande dockor ltvilka skulle blifva till oberäknelig 
nytt.a och h vilka, klokt skötta, skulle inbringa sina egare en 
ofantlig vinst. Smärre farlyg, af högst 8 å '.l fots djupgående, 
kunna vid htigt vatten inlöpa uti en liten flod, straxt öster 
om staden, och uppgå till lastagep latsen "Boca", der de i 
all säkerhet kunna kölbala eller upphala pä bädd, hvartill 
medel finnas alt tiilgå på stället. 

Buenos Ayres har en stor mängd hoteller, der man 
vanligen betalar fö.r logis, fru \w st och middag "table d'hote" , 
c:a 7 rdr 2ti öre om dagen, men man finner äfven en mängd 
Hotel Garnis der man endast har sitt rum, för hvilket beta
las 2 <t 3 riksdaler per dag U p passningen är öfverallt dålig 
och en del beqvämligheter af usel beskaffenhet. stannar man 
för längre tid uti staden, sä gör man bäst uti att inackor
dera sig hos någon engelsk famiij, hvaraf lirmas flera som 
emottaga resande och gifva dem "Bom·ding", för det mycket 
billiga priset af ungefär 3 rdr 60 öre för dagen. Tilloppet 
af reoande är emellertid så betydligt, att man nästan stän
digt finner alla lägenheter upptagna, och endast med stor 
svårighet lyckas man få något logis, sedan man sprungit 
ifrån det ena stället till det andra. - Cafeer finnas uti 
*'tort antal, och conditoricr, eller s. le "conllterias", i ämm 

titörr c. 

De förnämsta cafeer ~iro Care dc Thea!er, Cale Fra11 . . 

~a i se och Ca fe de Paris, h vilka a Ha iiro mycket besök la. 
Jnfödingarne, hvilka sällan förtära spirituosa men äro desto 
mera begifna på slisk oeh sötsaker, besöka sällan cafeerna 
men deremot ganska flitigt "Las CoHfiterias", der de, under 
förtäring af något slags "Dulce" (sötsaker), l'ördrifva tiden 
med att spela domino. 

Ibland de för fremlingar mest Yiilkomna inräilningar 
är den s. k. utländska eller fremlingskiuhben, Calle San 
Martin N:o H, och för att vinna inträde behöfver man blott 
blifva presenterad af sin nations konsul. Inträdesargift iir 
50 piaster och månadtlig afgift 2 piasler, men ~öofficerare 

hafva fritt tillträde, oeh ehefer å på redden liggande örlog:;
fartyg kallas till hedersledamöter. 

Äfven vi llng~ emottaga skrilllig inbjudning till klub
ben, jemte ett exemplar af stadgame. En stor mängd ar 
in- och utländska tidningar och tidskrifter finnas att tillgå 
derstädes, äfvensom god och biliig restauration, billard m. 
m, hvilket allt ·gör att klubben är ga nska mycket 
bes.ökt. 

Buenos Ayres har omkring 180,000 innevånare, hvaraf 
blott föga iifver hälften ~ro infödingar e!icr s. k. argentiner, 
och resten äro fremlingar, h varibland italienare äro till stör
sta antalet. l\ågot fullständigt mol i ve rad t omdöme öl\ er 
argentinernas karaliter, är jag iclw i ståud att lernna, men 
vill dock omnämna hvad jag trott mig kunna bemärka. 
Som sig bör tillkommer da me rna företräd et. De äro i all
mänhet glada och lifliga, samt ytterst böjda för lyx och 
nöjen, synnerligast dans. Deras bildning är, med uudantag 
af någon kunskap uti musik, pianoforte-spelning och sång:, 
i allmänhet på en ganska låg ståndpunkt, oeh delta gör 
äfven att man ingalunda får bedömma dem efter samma 
rnåttstoek som våra, i allmänhet "to mach knowing", euro
peiska damer. Äfven deras beteende såsom husmödrar får 
man ej klandra för strängt, ty ntir man betiinker, att de 



stundom g;ifta si~ \"id l a a 1 i års ålder. da Je sje lfva ii n

nu äro b;n·n, så kau man ej rimligtvis fordra att de skola 

till en början fullkomligt kunna fylla en husmoders 

allvarsamma och ansvarsfulla kall. I-lYad fruntimmernas 

utseende betniffar, så är det i allmänhet behagligt. dock ser 

man färre skönheter än man kunnat förvänta hos en ras, 

som egentligen har spanskt ursprung, och vanligen finnes 

uti deras an sigten någonting som tillkännagifver ett a fly

nande eller förvissnande, hvilket äfven tidigt inträffar, ty fä 

äro de som icke vid några och trettio års ålder förlorat alla 

spår till sin förra skönhet. 
lVIännen bibehålla bättre än qvinuorna den genuina 

spanska typen, och man finner ibland dem ganska ona 

verkliga praktexemplar. Detta gäller dock hufvudsakligast 

det yttre utseendet samt den värdighet och förbindlighet de 

sä väl Yeta att iakttaga uti sil.l väsende, men de äro af 

naturen lättjefulla, slösaktiga, intrigaura och äregiriga, hvil

ket allt, då derlill kommer begäret att utan särdeles besvär 

kunna få tillfredsställa sina passioner och nycl<er, gör att 

de :o;tändigt inlåta sig uti politiska förvecklingar och blifva 

envisa partigiingare, under beräkning att : kommer mitt parti 

till makten, så far jag nog en god post der jag, efter behag, 

kan roffa till mig allt llYad mig godt synes. 

Detta är ingen öfverdrift., och ehuru ett och annat un

cantag af verklig patriotism och oegennytta förefinnes, så 

qvarstår dock såsom regel, att de flesta äro fala !'ör pengar 

ellet litlar, och korrpplionen blomEtrar herrligt 

Ett vackert drag både hos män ooh qvinnor, är deras 

vänlighet och gästfrihet emot fremlingar, och blir man, så 

all äga, alldeles nedtyngd utaf den utomordentliga artighet 

(Ch uppmärksamhet som, utan att vara på något sätt sökt 

eller studerad, bevisas en nästan alldeles okänd person. 

I cnna goda sed har ä f ven haft inflytande på här bosatte 

c urop ~ er h vilka i allmänhet iakttaga mera, åtminstone till 

det yttre, vänligt !Jeteende emot främlingar än hvad man är 

1·· -, •)J 

van att liuna uti Europa. En hiir ganslut vanlig sed, hvil

ken hemma hos oss skulle falla mången särdeles besvärlig 

och olämplig, är den att genast gifva presenler åt nya be

kantskaper och att, om möjligt, förhindra dem såsom frem

lingar att göra några depenser på stället. 

Denna sed att gifva presenter ål fremlingar är föröfrigt 

icke egen för Buenos A yres, utan synes vara gemensam för 

alla syd-amerikanska fristaterna och, efter hvad man upp

gifvit för mig, lär den starkast råda uti det inre af landet, 

der en ankommande fremling bokslafligen blir öfverhopad 

af presenter ifrån menniskor, till större delen eller alldeles 

obekanta för honom, och mången gång kommer han 

i förlägenhet at t kunna föra m ed sig de erhållna skän

kerna, uti ett land der kommunikationerna ännu äro både 

svåra och d yra. 

Innan jag lemnar kapitlet om innevånarne, kan jag 

icke underlåta att omnämna den lätthet och otvungenhet, 

med hvilken helt unga personer ullrycka sig i tal och 

ofta på ett mycket vackert språk. Della hade jag sjelf flera 

gånger tillfälle att erfara, och dessutom lärer förhållandet 

' 'ara sådant, at.l det knappast gifves någon gatpojke, som 

icke, om så erfordrades, skulle kunna uppstå och tala till 

en samlad mängd så, att till oeh med vanda talare 

icke skulle behöfva sk~mmas för att frambringa något 

dylikt. 

1\'Iycket vore vis~erligen ännu att säga om Buenos A yres, 

uti politiskt, commercielt och industriell hänseende, men 

detta lemnar jag åt dem som haft och komma att få bättre 

tillfälle att uppfatta förhållandena, än jag kunnat göra på 

några få dagars tid , som dessutom varit mycket upptagen 

af atl'ärer och de oeftergifliga eliketts-beiök m. m., hvilka 

äro en verklig förbannelse för en befälharvare på ett örlogs

fartyg. - Jag lemnar derföre det allmänna, staden med 

dess handel och industri, jernvägar, skolor och lärda an

stalter, museer och bibliolhek m. m. åt sitt öde, och vill 
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endast, efter nii~ra !J orLl rörande ftngkoncltens och Yårt 

'istande på ställe!., lemna en kort skildring af Buenos A yres 

beryk!ade · s. k.. saladeros (slagterier eller egentligen sal

terier) 
Första gången ångkorvetlen ankrade vid Buenos A yres, 

\ar det ~<l långt ifrån staden (nära '11 eng. mil) att man 

l\nappast kllnde se densamma, och på detta afstånd ansåg 

jag det icke lämpligt att gifva någon salut för argentin

ska Haggan, lika litet som !'ör det å redden, nära halfva 

,·ägen oss närmare, lig-gande brasilianska chefsfartyget, som 

förde amiral baron Tamandares flagg, och låg der såsom ett 

slags hufvudqvarler för den brasilianska sjöstyrka som var 

iirnnad all agera uti det vidt-utseende och svåra kriget., 

emot den af diktatorn Lopez enväldigt styrda s. k. republi

ken, men som rättare borde benämnas envåldsmonarkien 
' Paraguaij. Anledningarne till detta ännu pågående krig 

Yoro mångfaldiga, och enligt min åsigt har sällan något 

krig bli.fvil börjadt, nationer emellan, med större skäl Det 

ligger utom planen för denna korta uppsats att närmare 

redogöra !'ör alla des~a egendomliga förhidlanden, hvilket 

dessu tom skulle föga iutressera personer som äro ofantligt 

långt aflägsna ifrån skådeplatsen, men då den tilldragelse 

som egentligen var afgörande aniedningen tiil. krigets ut

brott, är någouting i våra tider hiigst ovanligt, och som, 

enligt min tanke, fullkomligt ·karakteriserar de stridande 

1Jartierna, så kan jag icke unelerlåta att här i lwrthet om

nämna densamma, sådan jag hört den omtalas utaf fullt tro

' ii r d iga personer. 
Med anledning af det godtyckliga och våldsamma sy

stem presidenteu och diktatorn i Paraguaij, general Lopez 

antagit, uppstotio ständiga klagomål ifrån närgränsande län

der, hvHka på mer eller mindre sätt blefvo förfördelade. I 

följd häraf beslöt. kejsaren af Brasilien att sända en ambas

sadör till presidenten, för att få affärerna i godo uppgjorda 

orh för att begära upprättelse för de tillfogade oförriitterne. 

Då dcnnl' man erhöll nmlicu s hos presidenten od1 framför

de sina klagomi\1, utropöde Lopez flera gånger "Mieute 

Senor!" (ni ljuger herre!), h vilket brasilianaren att börJa 

med låtsade idw Wgga märke till, men då det ytterligare 

upprepades, jemte en miingd grofva tillmälen, brast tålamo

det, och han afbröt sill anförande med ett skarpt yttrande 

ar "l\liente Senor Presiden te!" (ni ljuger herr president!) , 

Jwarpå han genast aflägsnade sig och återreste hem, och 

kort derefter förklarades kriget. 

Chefen för brasilianska eskadern \'ice-arniral baron 

Tamandare, visade den artigheten att inbjuda mig samt så 

många af ångkorvettens officerare, hvilka kunde lemna den

samma, att åskåda det' tilltänkta anfallet på paraguayernas 

förnämsta fästning Humayta, till hvilket ändamål han ville 

ställa en mindre ångbåt till vårt förfogande, men då hela 

färden, inberäknadt några få dagars vistande på stället, be

räknades att upptaga minst ,14 dagars tid, och vi dag ligen 

erforo huru de med bestämdhet förutsagda krigs-operatio

nerna oupphörligt måste uppskjutas, än af ett ~in ar annat 

skäl, så måste jag tvärt afslå detta anbud, så angenämt det 

än kunnat vara, om snar Yerkställighet deraf varit möjlig. 

V åra nöjen måste således inskränka sig till h vad Buenos 

Ayres och dess närmaste omgifningar kunde erbjuda, och, 

ehuruväl föga erbjöds oss af, hvad man i Yulgär mening 

kallar, nöjen, så skall man vara bra andefattig, eller utru

stad med ett högst oiy~.;kligt misantropiskt lynne, om mau 

icke på ett stä!i~ som erbjuder så många för oss egendom

ligheter i skaplynne, seder och bruk, befolkning m. m , 

skall kunna på et.t angenämt och lärorikt sätt tillbringa ett 

par veckor, synnerligast då man alllid kan påräkna gästfritt 

och vänligt bemötande af alla som man kommer i berö

ring med. 
Bland de åtskilliga utfärder som gjordes till de, i när

heten af Buenos Ayres liggande ställen, vill jag här endast 

omnämna en, hvars ändamål var att bese en större "saladero". 
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Färden föro!ogs pa Jermag till det fiirr omniimda "13oca'', 
som nästan kan all ses såsom en förstad till Buenos Ayres, och 
der en ganska liflig skeppningsverksamhet råder, ty en mängd 
skonare och sm~irre fartyg, af högst 8 a 9 fots djupgående, 
kunna uppgå i den förbi:'innande floden, och lasta der kött, 
hudar ta[r:r ben m m hvilka utskeppas i stor mängd ifrån 

' O' ' 
de närbeliigna stora slagterierna Dessa fartyg afgå med 
sina laster, antingen för att aflemna dem till på Buenos 
Ayres redd liggande större fartyg, för vidare skeppning till 
aflägse platser, eller också gå de direkte till brasilianska 
eller portugisiska hamnar, då de blott äro laslade med salt 
torkadt kött eller hvad engelsmännen kallar jerk-beef. Vid 
Boca finnes skeppsvarf, och smärre fartyg både nybyggas 
och repareras derstädes, ehuru kostnaden är dryg. 

Ifriln Boca promenerade vi till en närbelägen "saladero", 
och voro lyckliga nog att träffa på så, att slagtning uti stor 
skala just rlå skulle löretagas. Vid ett större slagteri är 
det icke ovanligt att 800 å ·1 ,000 oxar expedieras på dagen, 
och för att kunna medhinna det har · h varje man sin 
bestämda förrättning och befattar sig icke med något anuat. 
Också går operationen med en otrolig hastighet, ty ifrån 
det at.t oxen fått "lasson" "') kastad om hornen, inlill 
dess den är stucken , flådd, sönderstyckad och saltad, åtgår 
öfverhufvud taget icke mera än ungefär 1 O minuters tid, 
och vi sågo dem som blefvo expedierade på en tid af 81/l 
minut. -- Det går så hastigt att kreaturet i verkligheten 
icke hinner dö, förrän det redan är flådt och köttet till 
störrtJ delen frånskaladt skrofvet, h vilket icke sönderstyckas, 
utan i sin skelettform afsändes till de närbelägna ångkitt
Jarna, der talgen och fettet utkokas . Den artistiska fulländ
ning som visas vid flåningen och köttets frånskiljande är i 
högsta grad beundransvärd, ty oaktadt den stora skyndsam-

*) "Lasso" är en snara af oxhud, som kastas på ett e&ct sätt och 

m"d stor ski~kli&het . så att målet 5ällan förfelas. 

Hl 

beten, göres aldrig eL!. falskt sni tt i huden, tn ilket. skulle 
komma att st å arbetaren dyrt. 

Arbetet tillgår ungefär på följande sätt : 
De kreatur, som skola slagtas, äro samlade inom 

en större inhägnad, hvilketl medelst en smal passage är 
förenad med en mindre äfven inhägnad plats, som går af
smalnande intill sjeifva massakerplanen, från hvilken den 
är afstängd medelst en fast öfre bom och en rörlig undre . 
Då affären skall börja så öppnas grinden emellan den min
dre inhägnatlen och den trånga passagen, och 3 a 4 miin 
till häst, beviipnade med väldiga p~skor, rusa i galopp emot 
oxskaran samt drifva den med slag och hojtande framför 
sig in uti den trånga passagen och den mindre inhägnaden, 
ända tills denna sednare är nära fullpackad med kreatur, då 
grinden stänges. Uppå en vid stängslets yttersida an
bragt plattform befinner sig lasso-kastaren, och vid den fasta 
bommen har "Matadoren" (dödaren) sin plats. Lasson skär 
igenom ett på bommen anbragt skifgatt, och för ändan äro 
2:ne hästar spända; hvilka ridas u ta f 2:ne Gauchos. *) Lasson 
kastas nu, med aldrig felande skicklighet, öfver hornen på 
ett af de kreatur som äro närmast bommen, och på gifvet 
tecken sätta rytlarne åstad, då djuret med stor hastighet 
ryckes med till dess det m~d pannan eller hornen stoppar 
upp emot bommen, då matadoren ögonblickligt stöter in 
sin långa och breda knif emellan andra och tredje halskno
tan, och djuret ligger nu nära dödt på en rörlig plan som, 
då undre bommen borttages och lasson lossats ifrån djuret, 
med snabbhet skjutes längst fram på slagtningsplanen, der 
djuret vältes af, den vanliga stickningen i bringan, för blo
dets aflopp, sker, och flåning samt styckning genast företa
ges. Ett ögonblick derefter framrullar planen å nyo med 
ett nytt kreatur, och inom kort ser man dissekeringsarbete 

*) "Gauchos'' kallas i allmänhet landjJolket på }>am pas· slätterna uti 
P lata-staterna. 



vara samtidigt i gång med 8 å 110 krea_tur, hvilka ener
hand genast ersältas med nya, allt efler som de hinna ex
pedieras. Det i tunna skifvor afskalade köttet, föres genast 

till planens öfversta ända, der det afsköljes väl och med ens 
uppkastas . lagvis på en hög med reqan saltad t kött, och 
när ett lag kötl blifvit fullt, strös blott ett lag salt deröl\er. 

]~en och inelfvor gå till _ångkokning, men en del användes 
till sjelfva eldningen, hvaraf uppstår en förfärlig, dock in
galunda ohelsosam, stank. J\'~~d undantag af bloden, som 
får bortrinna, tages allt till nra och användes till sina sär

skildta ändamål Den dag ''i voro åskådare, skulle 700 
oxar slagtas, och voro vi närvarande vid slagtningen af 80 
a ·100. Scenen är ohygglig, men mycket intressant. 

Det på ofvannäll'\nda sätt saltade köttet lär .emellertid, 
innan det utskeppas, undergå en slags torknings-process, 
hvilken sannolikt icke förbättrar detsamma, ty förhållandet 
är, all detta kött är mycket uselt, och endast verklig hun
ger kan drifva en europeisk matros att förtära detsamma. 
Annorlunda är förhållandet med ett slags s. k. preserveradt 
salt költ, hvilket nu fabriseras i stor mängd. Detta kött, 
som befinnes inlagdt uti hermetiskt slutna bleck-kanistrar, 
af olika storlek, är särdeles välsmakande och saftigt samt 
föga salt, så att man kan med detsamma förskaffa sig en 
ganska god soppa, på samma gång man får en ingalunda 
obehaglig kötträtt. Naturligtvis är priset, pr skålpund, 
betydligt högre än för vanligt salt kött, men då man besin
nar att detta förra kött är fullkomligt benfritt, hvilket gör 
att blott ungefär ll3 portion deraf behöfver utspisas, såsom 
motsvarande full portion af det sed nare, hvarjemte det verkligen 
kan anses såsom en törfriskning åt en fartygsbesättning, så 
torde det vara ganska välkommet ombord, och efter den 
erfarenhet som gjordes ombord å Gefle, var det i alla af
seenden förträffligt, samt erhöll hos besättningen ett vida 
fördelaktigare renomme, än det s. k. burkaköttet vann under 

Eugenies Yerldsomsegling. 

Buenos Ayres erbjuder utan tvih·el mycket mera som 
är väl värdt att närmare beskrifvas, men då tiden för vårt 
vistande på stället Tar så inskränkt, kunde en stor del en
dast helt flygtigt iakttagas, och följaktligen blefve en beskrif
ning derom högst otillförlitlig, så framt man icke ville af
skrifva kända säkra författares arbeten, och sålunda försöka 
lysa med lånta fjädrar. 

Den 26 April var korvetten segelklar och på eftermid
dagen lemnade den Buenos Ayres, icke utan mycken 
salmad å min sida, som endast mildrades af tanken på att 
färden nu skulle bära åt det kära hemmet. 

c. J(. 
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Allmänna iaktlagcls et· å en 1\ionilot·. *) 

Pumparne: Till fartygels länsning kunna följande pum
par användas: stora maehinens länspump, stora maehinens 
luftpump, vacuum-machinens luflpump, styrbords ångpump, 
babords ångpump, centrifugal-pumpen och 2:ne skeppspum
par som drifms för hand. 

Minst 2:ne gånger i veckan uti hamn, samt före h varje 
fartygets resa skall noggrann rengöring företagas omluing 
pumpames och kondensoremas sugrör med dertill hörand e 
si !ar: vid samma tillfälle skall däcksventilen å skeppspum 
pen, samt centrifugal-pumpens sugrörsventil undersökas. 
Centrifugal-putnpen måsle fyllas med vallen innan den kan 
operera ; denna fyllning försiggår antingen i tornkammaren 
eller från däck . Då fartyget är läns och nämde pump så
ledes ej gifver val.len, skall kranen på dess stigrör .stängas ; 
eljest kan, under sjögång, Yatlen nedkomma i fartyget genom 
detta rör. 

Remmarne : Innan fartyget företager någon resa, böra, 
om så är bchöfligt, remrnarue till fläktar och pump ansät
tas. Upptäckes läckor hvarigenom vatten kan nedkomma 
på remmarne, böra dessa genast tätas. Heserv-remmarne skola 
alllid finnas till hands. 

*) l aneifvel syfll', all möj lieen kunna &öra tie af k. flottans offi ce

rare , ~om rj tjenstejorl omhor<l å far·tye af monitorscerlen, nåeon nytta, 

har till redaktionen öfverlrmnats en upp~ats öfver fö rdeln inear, rutin , 

skeppsorder samt allmanna iakttaeelser, m. ur . för en monit or. - Då 

tidshii'Lens ut r~ m me icke medr:ifvcr· uppsalsens inföl'ande i dess helhet, 

hal' redaktionen nodp,ats utr~s lut a de de lar deraf, som den ansett vara af 

mind1·e all nui nl inlress~. Red. 

Remmen som drager centrifugal-puinpen får icke bort
taga,, utan pumpen drifws så ofta fläkt-ångmachinen är 
aån(T äfven om farryget redan är läns. 
" "' De till pumpaxeln hörande lager böra väl smörjas. 

Ventiler och kranar på de vattentäta slwtten : Minst 2:ne 
gånger i veckan uti hamn, samt före hvarje fartygets resa 
böra dessa undersökas. Ventilerna på vattentäta skotten 
vid kajutan och akter om machin-uppbördsrummet, skola 
under gång hållas öppna, men om så svåra läckor inträffa 
i något af dessa rum, att pumparne ej hinna bortföra vatt 
net, skall ventilen på tillhörande skolt stängas. Ventilerna 
eller kranarne å de vattentäta afd elningarne i spelrummet 
skola i hamn hållas öppna, men slängas innan fartyget före
tao-er någon resa. Våghålsklaffarne skola altid hållas öpp-

, " 
na på det vattnet må hafva fritt tillträde till pum-

parne. 
Dörren p!l vattentäta skottet vid kajutan: Då fartyget 

ligger till ankars å öppen redd, eller är under gång, skall 
man vara beredd att ögonblickligen kunna stänga denna 
dörr. De härtill behöfliga skrufmuttrar med tillllörande nyckel, 
jemte dem som äro i reserv, skola förvaras på ett best.ämdt 

ställe i kajuta n. 
Vattentäta skottet vid machin-upphördsrummet samt rum

met akter om detta s!wtt : Manhålsluckan å detta skott skall 
alltid vara försatt och inga effekter af hvad beskaffenhet det 
vara må, förvaras uti detta rum. 

mosetterna : Vid kloseltema under däclr, isynnerhet 
de som tillhöra besättningen, bör när de få begagnas 
vara placerad post, som då vakar öfver att de å dem be
fintliga kranar och lock icke leronas öppna 

Rattar och ledningar till rodret : Under affär begagnas 
samtidigt rattarna i styrhuset och tornkammaren, men un
der fredstid den på torntaket stående. Möter icke hinder 
eller svårighet alt samtidigt med den sednare använda styr
hus-rallen, vore ytt erligare säkerhet dermed Yunnen Före 
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lnarje fartygets afgär!g skola rattens styrsegmen ter och lednin
gar med tillhörande boxar och block öfverses och smörjas. 
Under krigstid skall styroket med tillhörande hylsnyckel och 
glappningsring vara borttagne och en jernlucka fastskrufvad 
öfver boxglanden för öppningens tätande .. 

. Lucfr-lwrmarne : Under · till ankars-Ijggande å öppen 
redd böra öfre delarne af Iuck-karmarne vara påsat! a, men 
då fartyget är till sjös böra de vara borta, dels derföre 
att sjön bugtar dem, dels och synnerligast derföre att de 
orsaka betydligt sjöstänl( på tornet. På redd der svårare 
sjö ej är att befara kunna de nedsätt?s på (läck. Hvad i 

första punkten nämnts gäller isynnerhet luck-karmen vid 
chefens nedgång. 

Däcksluclwrna: Under fredstid begagnas a!Uid de med 
glas förEedda så kallade fredsluckorna; dessa kunna hållas 
öppna så länge omständigheterna det medgifver, och innan 
de sliingas, skola dyvickorna å karrnarue bortlagas samt 
kittning anbringas rund luckornas anslag. EHer stängnin
gen skola de ansältas med dertill hörande skrufbullar. Vid 
chefens negäng skall luckan tidigare stängas och aldrig hållas 
öppen då fartyget är till- sjös eller till ankars å öppen redd. 

Då luckan är öppen skall den aldrig lemnas utan post. 
stridsluckorna begagnas· endast under krigstid och förvaras 
under fredstid ombord å "tendern!'. Luckorna öfver styr,
segrnentet och propellerbrunnen skola alltid medelst kittskarf
var hållas täta, och såvM öfre som nedre boxen krinrr ror-

" hjert-stocken hållas i behörigt skick. 
Däclrsventiferna med tillhörande jernluclwr samt ventila

turerna : Då fartyget ligger lill ankars P,å redd der ingen 
menlig sjö är att befara, kunna däcksventilerna hållas öpp
na och för att ännu mera befordra -luftvexlingen böra ven
tilerna användas. Men då fartyget går till sjöp skola alla 

· däcksvenLilerna med hvilka ventilatorer icke äro anbrinrrade . " 
sWngas; befaras sjögång, stängas äfven dessa. och ventilato-
rerna tmdanstufyas. 

.·1 I i 

~attetid skola. under gång i öppen sjö, de undra jeru
luckorna vara pålagde och haspade ; de böra äl'ven drifvas 
och istöpas talg, emedan vattnet_ ann(lrs tär sig in emellan 
däckspansaret, och förhindras på della sätt en del läekor, som 

annars uppkomma. 
Ventilatorerna öf_ver kolboxaoJa skola genast qå Ejö

,gång befaras borttagas och luckorna försedda med platting 
eller ktttsl(arf ansättas. :ÄJven under ansättning:sbultarne~ 
hufvudeu skall tätas . 

. Afloppsventilen i[rån stora maehinens kondensor : För 
hvarje re.s!l skall ve·nlilen~ öfver.ses samt ,boxen under däck 
ansättas om den är otät. · 

Portluclwrna och pa:c/inin.qr:n. vid tornbal}en: .. D~fartyget 

går till sjös skola portluckorna försättas. Den vid tornb_asen 
bcfwtliga packningen skall, . då ·så be.finnes nödigt, t)pp,tagas 
och intaljas. Innan fartyget går till sjös skall en servigin 
indrifvas emellan den svåra basringen och packnings-betäck
ningsplåtarue samt, om så visat sig hehölligt, bestrykas med 
talg för att hindra läckor under tornet. 

Por:tsto717Jare : Då fartyget skall gå till sjös, vrides 
.portstopparne emot hvarandra och stoppreglarna ned

,sättas. 
Lavetterna : Då fai'lygc.t skall gå till sjös, eller i all

.mänhet· då kanonerna icke begagnas, skola klämskrufvar.ne 

!Vara ansatte . 
Under skjutning slwll noga ia!rttagas att ve{ven å . till

.bords-sättningsaxeln borttages innan slwttet aflossas; eljest 
kommer den att spela under rekylen och kan dervid s~a

da servisen. 
Å Ericssons nyaste, seduast applicerade rekyl-apparat, 

skall, då fartyget . går t.ill .. sjös, stoppbultarne faslskru~vas, 
äfvensom låsen inläggas i stora metallhjulet och nedsurras 
eller. med tyngder nedhålla~, så atJ den ej glider ut. · 

Vid .s.kjutning l)ör man, för, att erfara . l~uru m~~~~t 
skrufv~rne å bromsdosan pöra ansäqas; i början an\'ända 



små laddningar och i mån af behof småningom ansätta före
nämnde sluufvar. Sedan man erhållit den passande ansätt
ningsgraden behöfva dessa skrufvar icke röras intilldess man 
genom långvarig sl1jutning finner behof af ökad ansättning. 
F öre skottels allossande skall noga iakttagas, att låsen inläg
ges i stora metallhjulet, och då någon rörelse är på fartyget, 
bör en man ständigt vara plaserad vid denna lås, för att 
genom dess begagnande hindra kanonen och dess lavett att 
med hastighet löpa till bords. 

Habyssen : I hamn och under va c l( ert vätler i sjön 
kan denna oegagnas, men innan svår sjö inträffar, skall skor
stenen borttagas och hålet i däck tätas med dertill höran
de Jucka. Under nätterna i sjön bör denna lucka alltid vara 
pålagt!. 

Hettingspelet och luclwn vid däclrs-lilyset : Alla lager
gångar skola smörjas innan spelet användes. Luckan skall 
alltid vara försatt då fartyget går lill sjös eller ligger till 
ankars på öppen redd. Till tätning emellan luckan och 
ldyset, begagnas l\itt och talgad plalling, men omkring kel
tingen dr e f och hampblår, samt insläpning af talg. Slörsta 
noggrannhet bör hänid iakttagas och kellingen få anordnas 
å däck, att den ej gerna i sina rörelser rubbar tätningen i 
klyset. Bäst är att klamma ut den, påsticka en bänsel i 
klammen, och faslgöra den i luckan, så att kellingen dermed 
qvickt kan upphalas till inklamming, ty på delta sättet kan 
klyset hållas tätt, hvilket i förstnämnda fall är ganska svårt, 
emedan sjön småningom upplöser och bortspolar tätningen. 
Detta sistnämda sättet naturligtvis endast till sjös. 

An/i arets lättande : Klysluclwn borttages och ldysklam
men upplJfles under däck hvarefter ankaret uppvindas Lätt 
under relingsklyset Ankardäfverten bringas utöfver relin
gen och kattginan hugges i en af byglarne på läggen. 
Ankaret lyftes med denna gina så att kronan kommer öfver 
däck, hvarefter det, medelst en vid betingen eller pollaren 
flislad ankarlalja, briugas på .sin plats. 

Dörren till torn!.rwunartm : D'å fl ä k l machinerne i:i ro i 
gttng slwll denna dörr vara stängd, på t!et frisk luft må kring
spridas uti fartyget. 

Ventilations-1·ören : Från dessa ntmynna mindre rör i 
hyttor och rum, och på det den osunda luften må ega af
lopp skola luckorna på tornkammarn och främsta kollår
skottet hållas öppna. 

Dörren emellan trossbotten och maehinrummet : U n der 
maehinens gång, eller då pannorna äro eidade, böra dessa 
dörrar iclw lenmas öppna. 

Loggning och lodning : U n der fredstid sker delta från 
bryggan, men under krigstid, då bryggorna äro borta, Yerk
ställes detta under vackert väder från däck, men under sjö
gång ifrån tornaltanen, hvarvid den för detta iindamål place
rade däfverten användes 

Aslrhissning : Under fredstid upphissas askan genom 
askhissnings-trumman, som leder npp till bryggan, men un
der krigstid, då denna trumma är bort;;, upphissas askan 
med en för detta ändamål vid hissningshålet placerad däfvert. 
Hissningshålet täppes under sjögång med en dertill höran
de lucka, och måsle askan då, ' 'äl afsliickt, förvaras i säckar 
tills omständigheterna medgifva att kasta den öfver bord 

Till anlwrsgäende : Sedan ankaret lossats ifrån sina 
surrningar bringas det, medelst lwttginan samt en af
hållstalja ifrån klyset, så att det kommer att hänga i kel
tingen. l(Jysluckan borttages och klysklammen upplyftas 
under däck ; spelet bromsas och kugghjulet afkopplas, 
då den hastighet hvarmed ankaret fälles modereras af den 
eller de vid bromsen stående. Då tillräcl\lig kelting är ute 
bromsas spelet och klammen anhalas, h''arefter kugghjulet 
tillkopplas. 

Tornets vridnin.r; : Då tornet skall manövreras, injagas 
kilen under tornaxeln med heijaren, men icke mera än att 
rnachineroa med säkerhet hafva kraft vrida tornet. (En för 
:;;tark uppkilning skulle vid skjutning föror~aka alltför stor 
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påkiinuing på tornbalkar, \((HtonlJanor m lll) Innan vrid

ning l)(Jijar s!wla de f'yra s/;ruf'varne vid styr/msbasen lossas 

(dock icke mera än behölligt för rörelsen) samt tornbanan, 

axeln och alla till tornrörelsen hörande rielar, som äro oåt

komliga för rengöring, "äl smörjas med spermaceti-olja. 

13omolja eller annan "etegabilisk olji). får på intet viikor här

till begagnas. Språkröret från styrhuset o~h yttre . delen af 

kompass-spegeltuben skola ärven töre rörelsens början bort

tagas samt yllre styrkettingarne afkopplas. Sedan torn

manövern är slutad lossas tornkilen .så att tornet till hufvud

sakligaste delen åter hvilar på banan. Skrufvarne till styrhu

set ansättas Under tornmanövern skall en maehinist vara 

uppmärksam på, att de härtill hörande ångcy.lindrarne hållas 

aflappade och att machinerna i öfhgt äro klara, hvarjemte 

en post bör vara pla~;erat! i tornkammaren, till förekom

mande af oly~;kshändelser och som har uppsigt öfver kom

munikationen med tornet. Locken . å smörjkopparne kring 

tornbanan få aldrig stå öppna, o~;h proppar eller bomull skall 

ifyllas hålen sedan sperma~;eti-oljan är nedhälld. 

Tornmanövrer in!} en: 1Jä. fartyget en längre lid varit 

.upplagdt och ska ll utgå pa ny expedition, bör man, innan 

någon rörelse med tornet företages och iunan tornaxeln upp

kilas, unrlersöka om stagen i torn oeh tornkammare, kunna 

ansiittas, i hvilket falt bör iakttagas, att ansättningen göres 

Ii k a å ömse sidor. V id första igångsållningen bör torn

axeln derjemle "ara något mera uppkilad än förut begag~ 

nats, men om tornet mycket manövrerats, är Jydligt, att ge

nom sättningar och nölningar uppkilningen äfven af denna 

orsak måste ökas. Vid första igångsättningen l:iör. endast d 5 

a ·IG skål p. ångtryck användas. I mån af högre tryck i pan

norna skola ångkranarne vid rnachinerna hållas mindre; (ippna, 

och igångsättnings-hiifarmarne skola alltid långsamt omkastas, 

på det inga knyckar i kugghjulen må uppstå. Aftappningskra

,narna å cylindrarne skola alltid .hållas.öppna:. ,På det kuggar;.. 

lle i stora hjulet under tornbalken må blifva likforl)ligt riötta.
1 

]lör ' 'id exercis iakttagas, att tornet nides åt örnse håll,samt 

med portöppningarne åt olika direktioner, och ~e

dan exercisen någon tid fortgått bör ny smörjning företa

gas. Före tornets igångsältande göres noggrann rund, att 

inga ltinder finnas för rörelsen, hvarken i kugghjulen eller 

å öfriga s~älten. 

S/rjutning: . Under skjutning skola alla .luckor öfver 

nedgängar och däcksventiler vara pålagde, samt de å däck 

befintlige och för skjutningen hinderlige ell"ekterna borttctgne. 

Rundluckorna öfver däcksvenlilerne drifvas. 

lalatagelser vid 1~anöver, lwnnö1· och sfrjutning. 

Vid ankarets lättande : Som ankaret i och för katt

ginans huggande måste upptagas så nära klyset som möjligt, 

bör ihågkommas, att då kaltl'n hissas det utstickes något 

på keltingen, emedan det annars liilt händer att kattgine

däfverten böjes eller bräckes. Spakarn~ böra väl afpassas, 

så att de emottaga flyet och utbända det från "backningen" 

emedan llyet annars har benägenhet all hugga sig fast 

under densamma. 

Om rum finnes, bör machinen ej sättas i gång förrän 

ankaret är uppe och kallginan huggd; bäst är att Yänta 

tills flyet är på reling, ly utom att ankararbetet au

nars försvåras, blir alltid folket "ått "id minsta sjögång. 

Måste machinen röras u·nder ankararbelet, så bör aldrirr 
o 

starkare maehin begagnas än nödvändigt är för manövern, 

ty den minsta fart framåt gör ankaret benäget att haka 

upp sig med flyet. Sedan kattginan är . his;ad så myc

ket att flyet kommit öfver relingen, får man alltid hafva 
, ~ , , L , 

en mindre talja i beredskap att hala ankaret akter öfver 

för surrning. 

Sedan ej' någon klamtalja för babords ankare finnes 

anbringad; hvarigenorn . kelting kan . slickas, bör mao, sä 
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snart man ankrar på större djup iin i:J ramnar, påliigga 
eu förlorad stoppare, på det ej diicks-slopparen må frestas 
allt f'ör härd!.. TYenne ankartaljor äro behölhga vid lät
tande af babords ankare, så all den ena må vara klar att 
huggas då uen påslagna är halad så mycket att kellingen 
kornmit bort emot tornet. Säkra stoppare äro alltid af nö
den, och stoppare böra, så ofta man kan, läggas på i akler
h<•nd, på det ej keltingen må ramla ut om stropp eller talja 
springer. 

styrbords ankare, som upptages med spelet, behandlas 
~om Ya n ligt vid pumpspel; detta smörjes väl innan det skall 
l>egagna~, emedan det annars iir tungt. Då ankaret hänger 
för klyset, bör ihågkommas, all. ej !åla det hänga ensamt 
för bromsen, utan anhalas ldamlaljan för s(kerhets skull , 
ty skulle ankaret gä i botten dä monitorn kommit i någon 
fart, ~pringer bestämdl nagonting. Ankring måste derför 
~ke ulan någon fart, och i ~trömvatten strömmens verkan 
helst medelst farlen tili det mesta stoppas då ankaret skall 
fällas. Förhandsbugt måste allt id vara fram halad förom 
betingen, men icke mera iin en eller två famnar, emedan 
annars händer, att bugten kastar sig på andra sidan klyset 
der styrbords kelting går ned till spelet; d dta gäller 
endast babords ankare. 

Vid all manöver hör iakttagas, att machinert ej stoppas 
utan högsta nödfall så länge man vill hafva fartyget uti sin 
hand , ty sedan machinen är stoppad svänger fartyget upp 
åt någotdera hållet och lyder ej rodret. Saktning af ma
chinen bör således ske i guJ tid, ty så länge propellern är 
i gång, hur sakta som helst, styr fartyget. Vid till ankars
gående på gifven puukt bör man, då machinen stoppas, hafva 
rak kurs till densamma, då man möjligen kan styra monitorn 
en stund rakt fram . 

Det afstånd som nyttjades uti eslwder emellan fartygen 
var tre kabellängder, och tycktes .detta under marche vara 
tillräckligt. Den signal som begagnades för tillkännagifvande 

af ":;a\dad machin" var en flagg )l ll ett. mindre flagg~pcl 

uthållet horison tell !rån l.Jryggan um styrbord. "Stoppad ma
chin": då samma flagg hölls riill upp ueh ned . ''i\lachiuen 
back" tilll\ännagafs genom samma signals hållande horisontell 

ut om babord. 
'Flaggors hissande : Flagg och gös hissas å sina flagg

spel akfer och för. Uti eskader nyttjas jourstanderten a 
IJaggspelet för, och under gösen då den är hi ssad. Parml -

darrar då svenska och norska flaggurna skola hissas, ha de 
" ' sin plats å tornflaggspelet, svenska IJå styrbords och 

norska å babords sejnfall. Vimpeln eller befälsteclwel 
blåser alltid å tornspelet , der äfYen signalkammen uti eskader 
hissas. Vid I\ongl. besök hissas Kongliga flaggen å torn
spelet. Gevärsfolk uppställas för om tornet å babords sida. 
styrbords sida är honnörs-sidal med sin gevärspost stående 
akter om fallrepet för honnörs görande eller utrop af gevärs
folk. Fallrepsfolk stående å diick innanför fallrepet nyttjas 
i likhet med å andra fartyg . 

Rtl- och relingsnwnning : Till "råmanning" uppställes 
folket å bryggan från tornet utåt siclobryggarna ; officerare 
och underofficerare på tornet, med fronten åt det håll honnö
ren göres. Gevärsraket och spel på molsatta sidan af far
tyget, fronten åt samma håll som Ile öfriga. 

Vid relingsmanning uppställes manskapet längs man
tågen emellan sidastöttorne på diick . Officerarne å halfdäek 
fö~ om tornet, underofficerarne akter om tornet på samma 
sida som folket. 

S!rjutning : De 3
/ 8 tums uppkilning som bestämts för 

tornet, har af mig alltid öfverskridils med 1
/ 16 tum, och der

vid allling befunnits gå väl, iifvensom särskildt iakttagits, au 
under varm väderlek uppkila tornet litet mera iin under kall, 
emedan tornstagen under varm Yiiderlek gifya med sig. All 
hastig omkastning af machinerna för tornets vridning bör 
undvikas, emedan kuggen som i lilla drefvet ligger an ena 
sidan, alltid har etL litet spelrum p{t flen andra, som Yid 
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l1astig omkastning ger en knyck, med den följden, alt denna 
kn~g går utaf oeh drn nästa br~iekes. Så har redan in
triifl'at. 

Ungefarliga hastigheten å de svenslfa monitorerna vid olika 

tillfällen : Monitorernas hastighet vid vackert väder, liten 
})[is och smul! sjö (vindens riktning tyckes under sådana 
omständigheter ej bafva något synnerligt inflytande på farten) 
är, med 28 a 30 skålp. tryck och 54 å 56 slag, i allmänbet 
6,2 a 6, 7 knop. Med hög och krabb sjö, bor.tenrefvad märsse
gels-kullie, och vinden yarierande emellan rätt emot till ett 
par streck på ena eller andra bogen, är farten, vid 28 å 30 
skålp. tryck samt 53 a 55 slag, 3,5 a 3,9 knop. Med någorlunda 
hög sjö och vind på sidan Yarierar farten emellan 5 och 6 knop. 

Vännen uti maehinrummet har efter 24. timmars gång 
-varierat emellan H och 51 grader. Med afseende derå Yill 
jag nämna, att påläggning af luckan i machin-kappen ej 
ökar värmen i machinrummet, men åstadkommer betydligt 
drag i ungnarne och tleraf bättre hållande ånga. 

. . . . ll . 

Om CykloiWI' och Or·kaner·. *) 

(Efter "Ar'rny and Na"y Journal") 

Underrättelse för sjöfarande. 
Huru man kan iakttaga om en orkan eller cyklon är i 

annalkande och huru den skall undvikas. 

1:o. En orkans eller cyklons annalkande gifver sig 
genom nedannämnde fyra lätt skör1jbara tecken lillkänna : 

En fallande barometer; 
Vädrets och himlens hotande 11tseende ; 
En svår dyning, betydligt högre iin som kan tillskrif

vas den bestående brisen eller den som nyligen blåst 
i fartygets närhet ; och 

En häfligt tilltagande vind . 

H varest ell'er när alla dessa fyra kännetecken (men som 
allmän regel, endast då,) samtidigt visa sig, kan man taga 
för afgjordt att en cyklon är i annalkande och att man re
dan är inom dess yttersta gränslinie samt att det således är 
nödvändigt att genast göra sig beredd för dess motta
gande. 

På norra halfklotet. 
2:o. Det första som bör göras är att lägga fartyget 

bidevind för styrbords halsar, att minska segel och fart så 
mycket som möjligt ; se sedan noga efter pä kompassen 
huru vinden drar sig eller om den drar sig alls. Emednn 
vinden i en orkan alltid be~krifver en cirkelformig bana så 

*) Benäget meddelad ar lät'al'CII Yid ll:J\'i{pli oiiS·Siiol ;•n i Calmm·, 

h~rT kaptt·nlöjtnanl J. LiYijn . 



erfordras sannolikt hugsl en tirrune eller ~å omkring för att 
~e åt hviiket hall vinden drar sig. 

3:o. Om man enl igt. kompassen finner att vinden drar 
sig från venster till höger (medsols), Mll då fartyget bide
vind eller litet Hillare för styrbords halsar och under så 
mycket segel som man vanligtvis skulle föra vid lika svårt 
viider , och håll furtyget på detta siilt (bidevind eller litet 
lättare) huru mycket vinden än må draga sig åt höger, 
tilldess barometern börjar stiga och vindens våldsamhet af
taga. Med fartyget liggande såsom hiir ofvan b!ifvit. nämnd t 
behöfver man ej befara att vinden drar sig åt något annat 
håll än åt höger. 

4:o. Om man e;1ligt lwmpassen finner att vinden drar 
från höger åt venster (motsols), lag då genast den kurs 
som bör styras för alt få vinden på styrbords låring, fall 
af och styr denna kurs, huru mycket vinden än må draga 
sig åt venster, så !'inge man behöfver eller för närheten af 
land kan till dess barometern börjar stiga och vindens våld
samhet aflaga. Ett fartyg som i ifrågavarande fall manöv
rerar på förenämnde sätt, skall alllid finna att ' 'inden drar 
sig åt venster. 

5:o. Om man finner att vinden icke drar sig alls utan 
blåser stadigt från ett och samma vitderslreck, fall då genast 
af, om landets närhet så tillåter, och sätt en sådan kurs att 
, inden kommer ungefär 2 streck in om styrbord, och styr 
den salla kursen, huru mycket vinden än må draga sig åt 
\enster, till dess barometern börjar stiga och stormen afta
ga. Ett fartyg som under dylika omständigheter manövre
rar på sistnämnde sätt skall alltid erfara att vinden drar sig 
åt venster. 

ti :o. Yid hvart och ett af de förenämnde fallen bör 
filrtycret sedan det följt här ofvan gifna föreskrifter och 

o ' ~ 
finner att barometern börjar stiga och stormen att aftaga, 
oberoende af hvilken vind det än må blåsa läggas med vin
den t\ärs in om styrbord. Det skall sedan icke dröja länge 

iilllan orkanens v~indpunkt (vertex) har passerat fartyget 
på ett sådant afstånd alt densammas verkan blir je m förelse
vis · obetydlig. Genom att noga iakttaga dessa föreskrifter 
kan man i de flesta fall vänta godt och vackert Yäder. 

Kursar som böra styras vid de på norra halfklotet före
kommande orkan-vindar: 
Itfed s. O. rind. Om den drar sig åt öster: styr N. eller 

N.~.V. - Om den drar sig åt söder : styr bide
vind för styrbords halsar - Om den icke drar sig 
alls: styr N.N.V. eller N.V. 

Med t>inden s O.t .O. Om den drar sig åt öster: styr N.t. V. 
clier N. V t. N. - Om den drar sig åt söder : styr 
bidevind för styrbords halsar. - Om den icke 
drar sig alls: styr N.Y.t.N. eller N.Y.t.Y. 

lY/ed vinden O s O. Om den drar sig åt öster: styr N.N.Y. 
eller N.Y. - Om den drar ~ig åt söder: styr 
bidevind för styrbords halsar. - Om den icke 
drar sig alls : styr N V. eller V.N.Y. 

iJfed vinden O.t.S. Om den drar sig åt öster : styr N. Y.t.N. 
eller N.V.t.V. - Om den drar sig åt söder : styr 
bidevind för styrbords halsar. - - Om den icke 
drar sig alls : styr N.V.t.Y. eller Y.t.N. 

lJied vinden Ost. Om den drar sig åt norr: styr N.Y. eller 
y N. V. - Om den drar sig åt söder: styr bide
vind för styrbords halsar. - Om den icke drar 
Eig alls : styr Y. N. V. eller V. 

Med vinden O.N O. Om den drar sig åt norr : styr N.Y.t.Y. 
eller Y.t N. - Om den drar sig åt söder : styr 
bidevind för styrbords halsar. - Om den icke 
drar sig alls : styr Vest eller Y.S.V. 

lfled vinden N. O.t.O. Om den drar sig åt norr: styr Y.t.N. 
eller V.tS. - Om den drar sig åt öster: styr 
bidevind för styrbords halsar. - Om den icke 
rirt1r sig alls: st.yr Y.t S. eller S.V.t.Y. 

H 
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JJfed vtnden N.O. Om den llrar sig ttt norr: styr Vest eller 
V.S.V. - Om den drar sig åt öster : styr hide
devind för styrbords halsar. - Om den icke drar 
sig alls: styr V.S V. eller S.V. 

Ned 1,i.nd.~n NO. t.N. Om den drar sig åt norr: styr V. t.S. 
eller S.V.t.Y. - Om den drar sig ål öster: styr 
bidevind för styrbords halsar. - Om den ieke 
drar sig alls: styr SYtV. eller S.V.t.S. 

Med l)inden N.N.O. Om den drar sig åt norr: styr VS.Y. 
eller s. V. - Om el en drar sig åt öster': styr bi
devind för styrbords halsar. - Om elen icke dr:w 
sig alls: styr S.Y. eller S.S.V. 

Jlled vinden N. t.O. Om den drar sig åt norr: styr S V.t.Y. 
eller S.Y.t.S. - Om den drar sig åt öster: styr 
bidevind för st)'rbords halsar. - Om den icl1e 
drar sig alis: styr S.Vt.S. eller S t.V. 

liled Nordlig vind Om den drar sig åt vesler : s lyr S. V. 
eller S.S V. - Om dep drar sig åt öster: styr 
hidevind för styrborels lwlsar. - Om elen icke 
drar sig alls: styr S.S. V. eller S. 

Den första af de i hvarje fall här ofvan uppgifna kur
sar är den som företrädesvis bör styras, men äfven elen an
dra kan med fu llkomlig stikerhet styras. 

Anmärlming af ö{versältaren: 

@bs. Kursarne för O t.N. tyc-kas i Army & Na vy 
Journal vara uteglömde, men kunna hitt, i enlighel med de 
förut omtalade förhållningsreglor, uttaga~. 

1 ci9 

Några ord med afseende på uppbörders och 
utrednings handhalv ande på IC Flottans 

fa rtyg . 

Den som sett samma sak göras på flera su tt, är gerna 
böjd att göra jemföretser emellan dessa , siirdeles om hans 
uppmärksamhet specie! t riklas åt dessa förhi\llanden. In
sändarens uppmärksamhet har genom ett uppdrag i tjensten 
nyligen blifvit fästad pi1 de uppbörd~journale r med tillhöran
de dolmmenter och förslager, som föras af uppbörclsmiinnen 
i de ol ika detaljerna pä Yftra örlogsfartyg, och har från dessa 
journale r ledts Yida rc på sättet hvarpå utredning och upp
börder handhafvas, bokröras och redovisas. 

GenDmseend et af en ifrågavarande journal synes mig 
tillriicldigt visa, att del hela är till sin form utan system 
och ovårdad!, att det hiirigenom är svår t alt ur journalen 
hastig t få de upplysningar, man deraf vill hemta, och att 
ett alldeles för lidsödandfl arbete med sökning, summering 
och klassificering orsakas efter expeditionens slut, för alt 
ordna journalernas innehåll, så alt hushållningen ombord 
skall kunna und ergå vederbörlig rev ision. 

Ofta äro äfven dessa journaler genom st.alfel, oläslig 
handstil, plumpar, fl otlfläckar m. m. näst intill vedervärdiga 
att se och handtera. Flera af dem jag sett, dels ombord, 
dels under granskning på flottans Varfs-lwntor, hafva varit 
ofullständigt och vilseiedande, ofta till och med oriktigt förda, 
och göra dervarande tjenslemän långt större arbete än som 
borde vara nödigt. 

Orsakerna till dessa enligt mitt förmenande högst ölill
fredsställande förhållanden äro att söka i: o ut i olämpl ig 



anordning och opraktis];a formulär för denna bokföring om
bord och 2:o deruti att härtill anviindas personer, som här

med ej borde hafva befattning. 

Likasom i land, på ,,arf eller vid andra industriella 
företag, der ordning oeh kon troll fordras och mångahanda 
artik lar gå in och ut ur förråderna, det ej är de personer 
som vid arbetet am·ända dessa artiklar. som bokföra dem, 
utan dertill användes sä rskild person, sa synes det mig äf

ven ombord vara olämpligt att våra s. k. uppbördsmän, som 
hafva både många och ansvarsfulla andra åligganden och 
uessulom i allmänhet ej kunna pårälwas vara skicli:lige i 
skrifgöromål eller bokhålleri, iifven hafva sig uppdraget den
na bokföring. Man behöfver ej hafva varit med många 
gånger för att hafva anmärkt huru uppbördsskepparen eller 
'lppbördsmaskinisten komma direkte från något arbete, med 
händer föga lämpliga för skri fniug, och framdraga journalen 
fr ån sin plats i hytten, någonstädes emellan kaffepan9an, 
potatessäGken och det extra smörförrådet, för att begagna en 
ledig stund att så godt de lwnna "skrifva i journalen", och 
osäkert är om de inte, som de väl fått pennan i handen, 
måste kasta den för att skynda sig på annat håll der deras 
tiltsyn elier arbete fordras. Att bokhålleriet under såda
na förhållanden svårligen kan blifva ''äl skött, synes mig 
klart, iifvensom att så vigtiga uppgifter och kontroller, som 
de hvilka skola innefatlas i dessa journaler, borde vara i 
säkrare vård och anförtros å l läm p liga re personer än som 
nu är fallet. 

Jag har sett dessa saker anordnade och skötta på ett 
annat, en ligt min uppfattning, säkrare och ordentligare sätt, 
och tror, att detta icke allenast är fullt tillämpligt hos oss, 
utan äfven genast skulle visa de mest tillfredsställande re
sultater, både för den administrativa tjensten ombord och för 
den_ efter expeditionens slut niidiga revisionen af hushållningen 

ur~er densamma . 

·16 ·1 

För att så ordna förhållandena, höra de nuvarande dc
taljuppbördsmännen ombord ej hafva något annat af mate
rielen under sitt ansvar än deras detalj tillhörande uppbörds
persedlar samt Inad de speciell med sekondens attest ut
reqvirera för arbeten ombord. Alla nu på de särski lda 
detaljerna fördelade utredningspersedlar och materiel borde 
vara i förråd tillsammans (hiirmed afses naturligen ej för

yaringsstället ombord utan endast ansvarighet och bokföring) 
och utl en111as derifrån på bifallna reqvisilioner. Vården och 
bokföringen af denna materiel skulle vara anförtrodd åt far
tygets förvaltare, hvilken ej, såsom nu, skulle vara och be
llämnas "proviantförvaltare", utan benämnas "förvaltare"> och 
handlwfva all fartygets räkenskapsföring med dc biträden hollow 
i mån ar fartygels storlek och göromålens omfång tilldelad es. 

En särsk ild hytt ombord skulle anslås till förvarande 
af böcker, rullor och räkenskaper, och denna vore förvalta
rens embetsrum. 

Räkensl<aperna böra föras i daglig eller khtdd-k ou to 
och hufvudbok, så uppsatte som i ltvarje orden llig och lag
lig enski ld afi";ir fordras, och bokslutet i hufvudkontot 'is; tde 
då vid expeditionens slut klart, siikert och fullständigt till

komst och afgång af hvarje artikel under expeditionen, äf

vensom hvarj e se rskild detaljs konto, eller hvad som ntl 

sammandrages med ett otroligt besvär på varfs-kontoret i 
den s. k. "Uquiden". Kladd-konton borde naturligen, i lik

het med n. v. journaler, undergå jemförelse af se konden oeh 
granskning af chefen hrarje Yecka. 

Fönaltaren borde iifveu, jemte chef och sekond, hand
harva den kontanta VIp pbörden 

De biträden, han för sin tj ensts utöfvan cle borde ltafva, 

måste jn till en del bero på fartygets storlek, men två per
soner synes mig alltid nödvändiga : en proviantmagasins-förc
ståndare oeh en föreständare för allmänna utredningsfö rrådet, 
båda med underoffteers rang och ansvnrssky!clige lnar för 
sitt magasin. 



I sammanhang hiirmeJ vill jag framstätia såsom en 
nyttig ändring att göra, att liksom de n. v. detalj-uppbörds
männen ej fä räkna sig tillgodo ni'tgra procenter eller örver
skoltcr på de n maierie l de omhänderhafva, ej heller förval
laren eller förest;tndaren för proviantmagasinet skulle, si\sn 111 

u. v. proviantförvaltnre, få tillgodonjuta ni'lgra proce nter pii 

från förrådet utgående provianlartili.lar, utan alt clesse saker 
ordnades sålunda, att en spillnings- eller förlustprocent be
sliimdcs för hrarje artikel, på det att, i annat fall nödvän
digtvis uppkommarJde, brister måtle undvikas, men att dc 
öfverskott som möjl igen derigenom uppkomma, ätergå till 
kronart 

Under s~tclana fö rhållanden måste förvalta ren nrlturligen 
aflönas bättre ocl1 sä att hans löneförmåner motsvarade den 
ansvarsfulla och arbetsamma befat tning han innehar. 

Ungefär sä, som nu i korthet blilvi t antydt, rm:lktiseras 
de administratifva ärendena ombord i franska örJocrsfart 'ycr o ' t:l' 

h vilka äro lön da såsom mönsler i denna del af ljensten, c() Ch 

ä r insiindaren uf den åsigten, att den ordning och sä kerhet 
som hiirigenom vinnes är öns h värd och bchöllig i denna del 
af ljenslen inom vur marin. 

Carlsluoin den 13 Aug. 1868. 
.J. o. 
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Anteckningar af löjtnanten vid K. Fiollan 
A. Ekelöf rörande navigeringen m. m. vid 
passagen genom Magelians sund samt hamnar 
vid Stilla H~dvet besökta med n:. St.or Br. 
1\'I :s pansarfr·egatt .Zealous och ångkorvelt 

Alert. 

MageHans sund. 

Vi angjorde "Cape Yirgines" med H. M. S. "Zealous'', Angörinti 
(' (' \{" . 

den 2 :Mars •18li7, skar under lodningar södra hörnet af den n• ~ "' -
H\U~S. 

fr ån nämnde udde utgående "Sarmiento Bank", hvarvid alla 
lodningar på ·18 till 9 famnars djup gåfvo botten med sand 
och sni:ckska!, men på större djup saud och sten, satle derpå 
kurs på ''Mount Dinero", samt ankrade på •1 '2 fam nars 
va tten V est'*) om "Dungeness", med "~Iouut Dinero" i 

N.V. ~K-

Kusten af Patagonien vid "Cape Yirgines" liknar på Utseende 

afst[md den engelska vid "North Foreland" och tyckes upp- af kusten. 

nå sin störsia höjd vid "Cape Virgines" hvarest den är 160 
fot ö Iver hafvet. Derifrån sträcker sig landet, som en jemu 
slätt så lång t det. är synligt i nordlig ri ktning. 

"Cape Duugeness" är en låg udde af rödaktig färg, 
samt liknar äfvenledes, sedd från S.V., udden af ~amma 

namn vid engelska kanalen. Vester och norr om "Dun
geness" börjar en rad af låga kullar, eller afrundadc jord-

*) Compaso-sl rcck mar;ncliskn, och mil Cll(;:•hka ;.jömil. 



högar, hraraf den :>törsta kallas "Mount Dinero" o0h är af 
~.\0 fots höjd. 

i\' 1 ~'PI'- H. l\1. S. ".Nassau", capt. Mayne, verkställer för näna-
1'1'_:; 111"'11 raude uppmätning af lU<wellans sund, och det i nämnde far-
a f; unden. ~ 

C. l' os-
fi t'SS Wll. 

tyg redan färd igg:jorda nya kort öfver östra inloppet, skil-
Jer sig i liera hiinseenden från det gamla, hittills brukliga af 
capt. Fitz Roy. 

"Sarmiento Bank" striicker sig enligt Nassaus kort nå
got Iii ng re ost vardt och bör Yitl låg t vatten ej skäras när
mare iin 1 O mil från "Cape Virgines". l(usten emellan 
Mount Dinera och Dungeness är uti gamla kort utlagd i en 
rät linie, men har en djup Yik, eller inskärning med 7 fam 
nars djup iinda iniiii första bandet af tången, som härslädes 
utmärker grundare ,·auen, men siiges dessutom så viii i 
Magel ians ~und, som längs kusten ar l'alagonien, Eldslandet 
och närliggande öar utboja <lila grund, ehuru elen standorn 
Yäxer på ända tiil ':2fi farnrrars djup. Det s. k. ''Wallis" grund 
är Mvenledes nyligen ttterfunnet, sa mt är beWget 'l O mil i 
V.S.V. ~ V. från "Cape Dungeaess". Vid lågt vatten synes 
Iopparne af den derslädes f1 unkue ii.ngaren "Wallis". 

Kusten af eldslandet synes vid klar luft från Duugeness, 
snmt framter en rad hvita kullar, framför lniika synes den 
låga landtunga, f-Om slular vid "Catherine Poinl". 

Vi liillade den :.) och fort sa tte inåt sunden, men nöd-
gaclcs af h;\rdl, vestl. o viide r all ankra efler 4 timmars gång 
på ,, ·l famna rs vatten, omkring 4 mil i V.S V. fr ån "C. 
Jlossession", llvarpå Yi ånyo lättade den 7, lotsade ar H. l\1. 
S. Nassan, samt passerade, gynnade ar tidvattnet, hvars 
ström började rinna vesll. kl ~ 9 förmiddagen, de båda 
"1\arrows". 

h s,.,.nn- Sedan vi passerat ,l :sia "I'Iarrow" följdes k uslen af "Phi
ddaf" lh~ lips Bay", hvilken passage anses erbjuda enklare navigering, 
l\ •. '1r',:'1:'," än den norra, som hittills varit den vanliga. När "Barranco O t' l . -~~ -

Jip3 lla~ ". Point" ·är uti N.Y. slyres syd, lnarpå, efter lozgad dislancB 

af 4 o mil, hYaruuder lodet bör angil\a 11 till 23 famna rs 
.rJjup, kurs sälles V.S.V., hviiket bär på inloppet till 2:dra 
]"\arruw och klar för "Tritons Bank". 

sedan "2:dra l'\arrow" blifYit passerad och Gracia Point 
pejlats i N.V t.N. sältes kurs emellan nordligas ie udden af 
"Elizabeth-ön", som då tydligt kan urslliljas, och ön "Sanla 
J.VIarlha". Denna sednare är en obevuxen klippa med bran
ta sidor. Ett ref, samt några smärre klippor stri1cka sig 
en mil i N.N.O. derifrån. Vid låg t ntten bränner sjön p<i 
refvet. 

Eödra kusten af "Elizabeth-ön" följes p;t en mils afständ, 
och da C. Negro sedermera pejlas i nord, siitles S.S.O kurs, 
hvil!1en bär klar för refvet vid "3andy Point". 

H. J.VI. S. "Zealous" och "Nassau" ankrade samma dag 
utanföre kolonien vid Sanely Point, vester om elen vanliga 
ankarplatsen på 7 famnars vatten. Delta slälle koloui5'era
des ,1802 ar Chilenska regeringen, som dit förfl ytlade strcdl'
kolonien vid Port Faminc, hvilken sed nare orl ej ans~gs 

gynnsam för uppodling. "Sand y Point" har omkring l OO 

innevånare, sam t dessutom en Guwi·nör och 60 man Chi
lenskt infanteri till bevakning. Hamnen Yesler om den ud
de, som egentligen bär namnet "Sa ndy Point" iir i allmun
het säker, men under hårda ve~tliga vindar, som slundom 
erfaras här, anses den en mil ostligare, ulanföre den här
städes utfallande lilla floden, belägna viken erbjuda en säk
rare ankarplats. Fem dagsresor in i landet bo de närmaste 
Patagon-stammarne. lUed n{Jg ra ar dessa är bytesha ndel 
öppnad och betyd liga -qvantiteter af guanaco-, slrnts-, pnma
och skunkskinn levereras af dem till Chilenska regeringen 
i utbyte mot t vål, tobak ocl1 socker. Utom ved och vatten 
kan föga erhållas för fartyg, ehuru den tilltagande trafiken i 
Magelians sund snart torde bringa mera företagsamma ny
byggare hit. Kollager äro upptäckla 18 mil in i landet och 
såvida den föreslagna, nya kommunikations-linien ar mii-

Passeran

det af "lh e 
Bro;1d 

Heaeh''. 

S:mrl y 
l'nilll . 
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wu.iUi;ra ångare cmc:lcul Chilen ska hawnar och }\rasilien, g;e
no:n l\ lag:;:h111:s su nd, koa1111e r i Yerk~tiilligllet, så s~iges Chi

ltmska regeringen l\omma alt arbeta minorna '1869, di.i. Sand y 

l'oint antaglige n blifver Jwlstation. De här funnå kolen 
liira vara af samma beska(l'enhe t, som de Chilenska fr ii n 
"Luta", hvi!ka kunna begagnJ.s a! ångare. 

Tid rutl- Tidcatlnet i ustra delen af sunden. Vid ful lmåne cell 
uet i sul l- 1:1iin~!tifle börjar tithnttnets hufvudström alt rinn·a ost-

G. · ~ Il • 
varctt Yid r:1 iddagst!deu, men i vikar och fj ordar på sidoma 
af kana!en, genom h;·itken lmfvdstömmen passerar, såsom 

"l.owas Bny'\ "Possession Ha y" etc. undergår dess direktiou, 
såväl som tideu för kantri ugarna betydliga förändringar. 
l lögt vuLLen inlriill'a;· do(jk nils lan samtidigt öfver hela östra 
inloppet. 

I grannskapet af "Cape Yirgines" oth "Espiritu Santo" 
ini aller l1ögt vatten emelhm kl 8 och 9 på morgonen ar tie 
daga r på llviika ny- oth fullmåne in lrätrar, h varunder flodeu 
iinuu rinner med Yestlig si rö m i su uden samt nordlig utanför 
Cai,e Yirgines. Hu l'vudströmmeu fortfar att r in na vestmrdl 

linda tiil niira inemot miJd;;gen, fa slän vattnet faller öfver

aH t. Yid widdagen hyl er .lm h uLlströmmen om direktion oeh 
Yat:net forlfar dcrpä att falla till inemo t kl. 3 e. m. då eb
ben börjar rinna ostYardt Efter kl. :3 börjar vattnet äter 

sliga, hYarunder dock strömmen fortfar osllig till efter H 
G e. m. 

Yid hö; springtid är den lodräta vattenhöJd en 3G lit! 
4.0 fot, vid låg springt id (neap- tide) blott 30 fot öf1·er Jåg
Yallens märke. 

I 1 :sta Narrow inträffa r högt valten omkr. kl. 9 f. m. 
Vattn et stiger såsom förut är nämudt ocll rinner genom de 
trängsta delarue af "Narrows" med 0 till 6 knops fart. 

Vid "Cape Gregory" skiftar strömmen till S. V.:lig, emot 

uddeu, 2~ till 3 limmar förr än den börjar rinna oslYardt i 
:?:dra "l'larro>,·". 

·lu7 

y 0,t:..:r on; "c:l :dra riarro-,·,·", sliger l id mll.m;t omkring s 
fot, i ":2:dra l\arrow" omkring '1'.:1 rot, i "Gregory Böy'' ·18 

fot och i öst ra delen af "Philips Bay" omkring 2·i fot. 

Längs hela kusten emcll<m "Santa Anna Point" och 

Elizabeth-ön, sälter fl oden sydvardi. oth ebbea nordvardL och 
högt vatten inträffar om kr. kL 12 mi eld . Y id full måne och 
månskifle. Strömmen rinner här med obet ydlig hast ighet, 
ehuru vattnet om vintern stundom sliger betydli gt. Efter 
sydliga vindar existerar deremot nord lig ström ooeroenue af 

lid yattnet. 
. Co:nnas-

Compassens missYisnino· 22° 20' vestli'r vid C. Pus- ' . 
O V ~(' l1 S ITI!SS-

session. 

Yi lemnade "San dy Poiut" de n 9, samt ankrade i "Port Port Fa-

Famine" samma dag kl. 4 e. m. i <1'2 famn. vatten, sten
botten. Denna hamn anses vara osiiker. Utom i mynnin-
gen af den hiir ul fu llande "Sedg:er"-fiodcn crbjaJes vid Jågl 
vatten ieke någ ra landnings-stäilen för llålnr. 

Vattnet i nti mnde flod ~\r drickba rt, men h ~tl !er sig ej. 
Y }perlig ved tii! briinsle finnes i öfYerllöd, i1fl'ensom ym

Tligt fisl\e . 

lli JIIe . 

Högt niten intriiil'ar hiir kl. ·13 \ iu full och nedan. Tidnii

Ebbell nordlig och floden sydiig. St igning och fall irregu- '.1:·l vid l': l 
t' i.llll !il.e. 

lie ra, ~amt beroende af Ll e förut rådande vimh:rne. Nord-
liga och osliiga vindar foro rsaka höga tide r, vesliga och syd-

vestliga låga. 
(~'l nlp n!!i-

Cumpassens missvisning 22° 251 ' 'ostlig Yid Cape Fro- >e ns miss-

ward. 'isnin tr. 

Vi forisatte åter härifrån följande dag, sam t ångade uH- "Famin e 

der hårdt byYäder rrenom "Farnine lkach" och ''Froward n .. a r~ : ·' 
b oeh Jl l1ru-

Heach", hvanid norra landet hölls närmast, ti ll "Fortescue ward 

Bay", der vi ankrade på 8 famn . djup, S.O. om "Wigwam-ön", Hcaeh'' 

en lit en ~k ogbcvuxen holme belägen söder om inloppet ti ll 
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Porl Gal- "Port Gal!anl''. Denna sisln~imndc vik !Jildar en inre hanin till 
lanl., "J' l k <orl:escue Bny", samt erbjuder en beqväm oc 1 sii -er ankar-

plats för smärre fartyg. Der ligga t.venue grund vid inloppet, 
men de äro utbojade af täng, samt. Jemna en djup ränna 
emellan sig Flo1len rinuer hiir 3 lwop. 

"En:;li,h" Fortfarande Mrda byar med regn od1 snö, hvilka hin-
och 

"Cronk"d drade all sigt samt gjorde navigering omöjlig nödgade oss 
Heaches·'. att qvarligga härstiides l il! den 13, då vi åter fortsatte genom 

Plara de s. k. "English-" och "Crooked Heaches" till "Playa Pm·da", 
l'aniu. som mr vår f'ista ankarplats i sunden. JHan ankrar här

städes på ett starkt slutlantle stengrund och platsen iir osii-

Tirl .. n ,-jc( 

C. Fro-

\Yard . 

ker ehu~u den 2:ne mil derifri'In bciiigne "Shelter-ön" gifver 
något skydd emot de veslliga oYiidren H. l\I. S. "Topaze" 
dr er två år förut för tre an kar e på grund härstädes. Der
emot erbjuder den inrwnföre beltiglla "P la ya Parda Cove" en 
god och beqviim hamn för fartyg 11f mindre !dass Denna 
hamn iir fullkomligt omsluten, har elt djup af G till '1'2 fam
nar samt god hållbollen. 

Vid "Cape Froward". sätta ebb och llod liksom vid "Port 
Famine'', men med föga styrka. l-Jogt vatten vid fullmåne och 
nedan kl. 1 e. m. Emellan "S:t ~icholas Bay" och "C. S:L 
Antonio" 11J.ll11lår vattnet betydligt djup och lodningar der
städes med 250 faninars lina gal\'u ej botten. 

1\ustens Norra kusten ernellan "C. Frowilrd., och "Port Gallant" 
utseende bildar en rak linie, nii stan utan hvar!<en uduar eller vi-
och h c- k l l t k l b· d ·· d · l . skaffcn- ar, men mo sa a HS en er .)11 er en rnang 111 opp Jnue-
lwt. slutne ar branta berg, som delas af djupa raviner och dal

gångar. Norra strandens berg bestå af en stenart som lik
nar skilfer, samt hafra Yanligen afrundade toppar, då den 
södra strandens deremot liknar grönbliinde, samt uppspringa 
i slwrpa pikar och smala, oregelbundna kammar. 

Väder och 
trmpera
lu,· i 
~ &AlHieu . 

Vi Iemnade "Playa Par·da" den H Mars, samt passera
de "Cape Pillar" vid middagst.iden samma dag. Under vår 
gång genom sunden er!'oro 'i hufvudsakligen S.Yestl. till 
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N.Vestl. vindar, oftast ålf'öljde af hårda hyviirler. i\leuel
baromet.erhiijdrn yar 29'', 15, samt medeltemperaturen + 
r(QO Cels. 

Valparaiso. 

Vanliga punklen för angöring tir "Curamilla Point". Anv,örins. 

Nattetid eller i tjoeka bör lodet anlitas, då botten fås på '2 

till rJ2 m ils al stånd från land . 

"Curamilla Point" sträel\er sig i V.N.Y:Iig riktning från husten 
n C' ] l" . t , lliirllla' l tlet höga land, som syn~s bakom \_,urauma l eac , sam S)- s<ider 
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nes låg i jernförelse med denna sednare udde, hvarförutom Vnlparaiso. 
dess klippor hafva ett mera brutet och oregelbundet utseen-
de än det närliggande kustlandets. Två eller tre små öar 
ligga nära udden. Den N.V pynten af landet, som bildar 
Yalparaiso hamn ligger i N O till O. på 7 mils distans från 
"Cnramilla Poiut" och emellan dessa iir en djup inskärning 
i kusten beO"ränsad på ' 'estra sidan af några spridda klip-

' o 
por ovh på den ö'tra af branta berg. 

Fyren Yid "Angeles udde" slår på ,·estra hörnet af en Yalparaiso 
slätt kallad "Playa Ancha" o~.;h är ett rund!., hvitt torn af 50 fyr . 

fots höjd. Fyren står 197 fot öl\er I1afvet, samt visar hvilt 
sken, afbrutet ar blink hvarje minut. Dess synvidd är 20 

mil samt skymmes af · Curamilla udde till dess den pejlas 

Ost om N.l'i.O. ~ O. 

"Baja" kalla!' en grupp klippor, belägne omkring en Bajaklip
kabellängd i O.i'l.O. rran "Angeles udde". De synas öfver por. 
vattnet äfven vid hög tid. Skepp kunna passera nära de-
samma hvilket äfven bör göras då man söker slå sig upp 

' till hamnen under segel, men i laber bris riskera segelfar-
tyg att falla i stiltie så snart de passerat udden, då ström
men, som alltid ~ätter emot refvet gör deras belägenhet 

kritisk. 



I r a J l III t~ I l . 

·l j() 

Ya!paraiso hamn iir af llalf'cirkel fl)rm snmt erbjndcr 
aniwrplats för ett stort antal fartyg. JJen iir skyridall fiir 
osU., s~ dL Ol:h Ycstl. vindar, men öppen åL norr, h varföre 
<len iir O''i\ker uneler vintertidea dä hårda nordl. vindar 
nhla och hög >.jö s~itlcr in i l1 amnen. Bilsta ankarplatsen 
iir midt Wr "Fort 8an An tonio", 1nen denna det af hamnen 
i! r sliidt:c fyl ld till trängsel ar hand clsfartv.r:r:. h vara f en mtill'Td 

.. ·~ t') 

fiiredraga att ligga stt niira blld som möjlig!, att draga för-

del af s. k. "Undertow", eller ftlerströmmen från strand
!Jt·iin ningc n. 

Örlog,män, hvaraf vanligen ett stort antal finnes i 

harVJncn, ligga vanligen utanför handelsfartygen på 30 a 3i.i 

famnars vatten. Innanför reCvet vid "Baja" är under som
maren iifven1edes god ankarplats på 25 famnars Yatten. 

Yinrlnl' Under sommaren räda f.Osll., syd!. eller s.ve:-L!. 
od> ~<it! t· >·. Vindar ]ängs kus!en till pi\. OI ll\ring 200 mi] från ]and OCh 

i hamnen ofta slyf kullie samt fnl!byar från bergen, som t 

slnuJorn iiro nog hårda all uödga handelsfartrg lli\!ia sjön 
!i l! dess bättre Yilder intrUI'ar. Vinlertiden l.Jlåsa hårda 
n. ''est l. Yindar. Då aflägsna föremål, t. ex. "Aconcagua", 
synas ovanligt och luften ute på redden på samma gång 
iir något dis ig, f-am t glaset lågt väntas nord l. vind. I1lar lurt 
och högt glas ii.ro kännetecken för sydlig Yincl. 

Si.r·iim, En kall s!röm sätter vanligen liings hela ku-

sten, nordvardt med en knops fart. Stuudom är dock s!röm

mea sydlig, ehuru inga reglar kunnat uppgöras liil densam
mas bestä mmande. 

Stad"n Slad cu Yaiparaiso är heWgen Yiu fo! cn af "Cuestas" 
1 

\'alpara iso , eller kullar af 1,000 !il! 1 ,<l. OO fots höjd. På en af des~ 
sa ligger signalstationen, hvarifrån ankommande fartyg 

signaleras. Simlen af omkring t.vå mils utsträckn ing är 
llyggd liings stranden, samt på dc närmast denna be!ätTna 

kuliarnc. Liksom en stor del af Valpamisos innevån~re 
iiro uiliindningar, förniimligasl tyskar oclt engelsmän, så äro 

ä[,·en större delen af dess l!yg:guadcr i curopc:sl\ s l! l och 
de Juga cli i len~lia "adobe"-hu s r~n autriiJfas blott i Yi ssa ::oiads
delar. Ofvanom "Sant Antonio udde" ligger nftgra sion< 

mugasincr orh på höjderna derbako m barraeker oc~1 batte
;.ier, hvilka om dagen Yicl aHgöring ~iro goiln igelik iinnings
märken för denna udde, emedan de sy nas litngt innan fyr
tornet eilcr 11ågon ann8n hygguad kan m skiljas Det nf 
~panska eskadern 1865 uppbrända tullhuset 11ppbygges ~:nyo, 
samt blif..-er tlfvenledes en på !Jetydiig di stans synlig bygg

nad . Kornmunika!ionen n~cd del inre !tmciet underhalles 
genom jcrnväg, som s:rt:cker sig LiU "Santiago·', samt 

förtiinges derifrån ytterligare liil mindistrikterua \id foten 
af Cordillenm. En vid "la Balsa" heltigen triibr)'gga erbju
der den bästa landningsplatsen för b{ttar, men under Yin

terstormarna är dock stundom rdl landning om0jlig. Jmuföre 

man HU uppför en mindre vågbrytare till bildande af båi

hnmn. 

Tvenne flytande dockor finn as, der fartyg kunna repare- Fl~ la ,:dc 

ra. :Fartyg och iast ra Yiiga 5,000 tons. Den största doc- clo..!;or , 

lwns dimensioner äro: längd 300 fot och djup 38 fot. Dc 
ihål iga sidorna kunna fyllas med va tten och {tler tö mmas 
genom ett par timmars pumpning af tvenne på dockan an-

bragta ångrnachiner. l' ör dockning betalas 'l dollar per ton 
för första dagen, samt 0,70 dollar per ton för hvarjc 

följande dag. Drifvare hetalns med 3,50 dollar och förmän 
med G dollar pr dag. 

Augare kmna tre ganger i månac: cn för Panama och Kommu

mellanliggande stationer. Postförbindelse med England yerk- nikat!u-
nrl·. 

ställes på 40 till 45 dagar Två gånger i månaelen afgå ån-
gare lift de södra orterna, bland lnilka "San Carlos de An

rnd" är slutstation. 

Proviant och skeppsförnödenheter af alla slag fås här Pl'ol'innt 

billigare och biittre ~i u på andra orter å Y estkusten af Syd- e le. fiir 

amerika. Vatten kan fyllas såYii l i land som Mm holk metl farhg . 
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Tid. 

purnpmachin . .För örlugsmiin blifver ilet billigare all rli
slillera 

Högt Yatlen inirätTar \id fullmåne och nedan kl. 11t 3i!m. 
Y at! c nski !Inad ;) fot. 

w ng· 

Ft,r:o;var~

,."l'keu 

Cumpassens missvisning; ·10° 30' ostlig. 

Under ledning <~f en belgisk ingeniör bygges på fiir
lJiillring och utYidgande af de gamla kring Valparaisa be-

Valp:o. fin! liga fästningsverken, och såväl i nord-o~t som vesler om 
staden anliiggas nya jordverk af betydlig utsträckning. Dessa 
armeras med '19 lons (H-tums) Blakely- och 22 tons ('15-
lurns) Dahlgren-kanoner. Af det sednare slaget äro 10 
slyt;ken redan anskatrade och placerade i sina lavetter. 

l'<·ruanska Bland fartygen af en här liggande peruansk eskader 
l>ansalfar- b "J l · d bo J f "lf " h "J d tv,: eso \ e jag e a c a pansar arlygen · uascar oc n e-

. t, pendencia". "Huascar" är ett tornfartyg af 1,100 tons och 
300 h.-k. machin. Den iir byggd af lVless:rs Laird i Bir-~ 

keuhead, briggtacklad, samt aus~1gs af dess officerare såsom 
det biista sjöfartyget i eskadern. Resningen är af jern. 
Skeppssidan, som slutar ' 'id däcket, 6 fot öfver vattnet är 
bepansrad med ~-i tmn jernplåt utanpå 12 tum träbordlägg
ning, med en ime backning af 2 tum jern. Tornet, enligt 
capt. Coles print;ip, vrides !'ör hand, samt innehåller två 300 
pund. •12·-lum Armstrong-kanoner. Tornels bepansring ut
göres af •l O tum jern i portarna, samt, 6 tum rundtom, 
utanpå en backning af 12 tum trä Delsamma arbetades 
rund på ·lm 2scc. Kanonernas inhalning och tillbordssätt
ning verkställdes med stor lätthet. "Independencia" är af 
nägot större dimensioner, samt byggd af 1\'I:r Samuda en
ligt den s. k "box-principen", och försedd med ram. Dess 
beväring utgöres af H st. Arm5lrong-kanoner, 12 st. af 
q tons vigt på batteriet, samt 2 st 7} tons pivot-kanoner 
för och akter på däck. 

(Forts.) 

En utgången Kämpeätt. 

Ett Jinieskepp, till slopning dömdt och l•Iart, 
på Varfvet låg, der lugnet icke slördes 
af rustningar som förr ; men underbart 
två stentors'stämrnor uti rymden hördes : 

Hvem är du, jätte, med bevingad fot 
och blottadt svärd uti den knutna handen, 
som lik en berserk rusar fram emot 
min hvilobädd, bland klipporna vid stranden? 

Hvad vill du mig? Jag gammal vorden är, 
skall ock af Hel, som andra, en gång skördas; 
har ofta trotsat henne, och begär 
ej nåd; men blott att stora minnen vördas. 

Hes, på mitt kummel, upp en bautasten 
och sluif med runor: "Unga slägten vete n, 
här gömmas ingen vanlig Vikings ben; 
men spillrorna af skeppet DRISTIGHETEN!" -

Tig, oförsynte! Tidens Genius står 
framför dig här, ej för att spillror samla. 
Allt hvad som öfverlefvat sig, han slår 
till Jorden; ropande: "bort med det gamla!" 

Och hvarför klaga, om med trolldomsord 
ur konstens härdar och ur snillets schakter, 
han manar skapelser, som haf och jord 
till lydnad tvinga under n.ya makter? 



Hvad mer, om du ej liingre laggas får, 
en vindens slaf, på trolös böljas yta, 
när Monitoren, liksom I-Ivalen, går 
att i dess sköte egen väg sig bryta? 

Mot pansart, hemtadt npp ur bergets famn, 
din lumpna, svaga kastboll nödgas slinta; 
och nya tidens eldgap, trots det namn 
du hittills skrytsamt burit, dig förinta . 

Sc framåt, huru ryl\tet färdigt står 
till jubelsång, med tusen öppna munnar! 
Hvad rör det mig, om du ej också får 
med häpnad höra h vad det snart förkunnar? 

Välan då, jag din djerl'va spådom tror. 
Ut modet jäsa upp och elda sinnet; 
men ingen Nutid, är han än så stor, 

· må utaf fordua bragder krossa minnet. 

Följ din bestämmelse. Hugg skonslöst till ; 
gå se'n de nya underverk att skapa. 
Jag skall, som förr, ej blinka; men jag ' 'iii, 

dödsminuten, sjunga högt min drapa : 

Längst in i vi k en 
utanför Viborg, 
låg sångar-kungen; 
Brage, som lånat 
hammar och handslw 
utaf den väldige Asa-Thor. 
Men all dem lyfta 
luaft. han ej egde; 
kunde ej värna 
flottorna tvenne, 
sjelf sig ej rädda 
utur de roflystna Örnars klor. 

Då hissas segel. 

Puke, hin tappre, 
st:lr på mitt hall'däck , 
Sledingk oss följer ; 
jag rödjer vägen 
främst af alla i ohejdadt lopp 
J{ ungen blir frälsad ; 
Örnarne sloka 
skadskjutna vingen ; 
Valkyrior svänga 
blågula flaggan, 
segerns symbol, kring min höga topp ! 

Och nu jag redo är. Låt stålet skära 
en blodörn i min ärrbetäckta barm. 
Det sista vittnet om de bjeltars ära, 
som Sveriges fräjdade, med kraftfull arm. 
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1-harjebanda. 

Den ryslra ö{ningsesltadern (ör sommaren 1868 kommer 
att utgöras af*) 2 pantsarfregatter, 5 batterier, ·1 O monito
rer och 3 tornfartyg ; dessutom skola 3 hjulfartyg och 1 
clipper tillhöra eskadern. 

För kadetternas öfning lwmmer att användas: 
sluuffregatt, 1 skrufkorvett, 2 kanonbåtar och 1 segel
skonert. 

Ii ör styrmans-eleverna : 1 skrufkonett och såsom exer
cisfartyg 1 stor pantsarfregatt och 1 kanonbåt. 

För sjömätningar användas 7 kanonbåtar och '1 hjuJ
ångare ; vid fynäsendet 'l hjulångare och 2 skrufskonertar, 
och till specie! tjenstgöring i Östersjön vid Cronstadt och 
S:t Petersburg: 4 hjulfregatter, 4. sluuftransportskepp, 2 ka
nonbåtar och 6 smärre ångfartyg. 

I Östersjön öfvas på detta sätt i år 1 viceamiral, 3 
konteramiraler, 60 'l officerare, 1 W kadett-under officerare, 
27ti kadetter samt 10,600 under-officerare och matroser. 

I Archipelagen belinner sig 1 skruffregatt, 2 korvette r 
och ·l avisa-ångfartyg; i Svarta hafvet 4 hju!fartyg, 3 skruf
skonertar och 8 aviso-ångfartyg ; i 1\aspisl\a hafvet 9 min
dre ång- och segelfartyg; i Slilla hafvet vid Siberiens ku
ster : 2 skrufkorvetter, 2 skruftransportfartyg, 3 avisa-ång
fartyg, och på floderna 12 mindre ångfartyg. 

Chefen för öfnings-pantsareskadern i år är den för 
sin duglighet kände viceamiral Boutakow, och vi ha lllt 
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framför oss några af hans order frän i fjol då han förde 
befälet öfver en liknande pantsar-eskader. 

Då eskadern var till ankars låg den i två linier, de 

10 monitorerna i den ena. Alltid då omständigheterna 
det tilläta lättade ett par af monitorerna, lemnande en båt 
qvar för att beteckna ankarplatsGn, och under tre timmar 
hade dessa monitorer order att manövrera genom alla Öpp
ningarne mellan eslwderns olika fartyg, under det att man
skapet samtidigt öfvades i torn-exercis; två andra monitorers 
rorgängare blefvo skickade ombord på de manövrerande 
monitorerna, och den skicklighet med hvilken cheferna snod
de sina fartyg genom alla öppningarna tjenade sedan ti!l 
att lätta öfverblicken öfver deras dugghet som manöv

rister. 
Under liknande öfningar företagna för ett par år se

dan med en del kanonbåtar, fäste sig amiralen icke så 
mycket vid ombordläggningar; det gällde blott att öfva of
ficerarnes i:jga, och smärre haverier på några hundra rubel 
v oro icke värda att tala om; men med monitorerna måste man 
vara försigtlgare, och då en och annan monitorschef, i bör
jan af öfningarne, innan de !\ände sina fartygs egenskaper, 
drog allt för stora vexlar på amiralens kärlek !'ör djerfva 
manövrer, så fick han den ideen, alt akter om sitt fartyg 
lägga tre st. bommar, och "till den chef som jemt och nätt 
vidrör den yttersta bommen" - säger ordern - kommer 
att göras signal af gillande; den chef som vidrör den andra, 
hvilken ligger 3 fot innanför, kommer att meddelas ytter
~igare gillande. Den chef som af brist på öga, men som 
äfven af önskan att icke stå tillbaka för någon, vidrör den 
lredje bommen, hvilken ligger tre fot innanför den andra, 
får, till min ledsnad, mundUigen eller genom signal en till

rättavisning." 
(Ur Tidskrift for Sovaesen.) 



l 
' 

il 

God pldts (ur sjökortet. 

På engelska örlogsfartyg begagnas munera ailm~inl ett 
så lwlladt "chart-table", hvilket är en låda af ek, i !nars 
loc]{ äro anbragta två glasrutor, genom hvilka man kan se 
det inuti liggande sjökortet. På ängkorvetten Gefie har en 
dylik låda blifvit tillverkad; dess dimensioner invändigt äro: 
lilngd cirl\a 31

/l fot, bredd 23
/ 4 fot, höjd, på förkant 4 tum, 

på akterkant 3 tum. Locket är på innerkant försedt med 
tvenne klotsar, cirka 5 tum långa och 31

/ 2 tum djupa, hvil
ka hindra det att skjutas åt sidan när det öppnas; klotsar
ne hafva inskärningar som gripa omkring tvänne dobbar 
i lådans sidor ; dessa donbar och en hasp å lockets akter
kant hålla det på sin plats när det är igenlagdt; gångjera 
böra ej finnas. Genom att slå upp tvänne inuti lådan an
bragta stöttor, kan locket, då man så behagar, hållas haif
öppet. Inuti lådan, för att hålla kortet fast finnas tvtinne ' . 
linealer, på hvilka läggas små blytyngder, och finnes der 
Mven utrymme för paralell-lineal, passare, transportör, lmst
beskrifningar, kikare, m. m, som erfordras för besticlwls 
förande. Lådan har sin plats på k~mmandobryggan, i\. 
!Hars främre räcke den h vilar med sin akterkant; på för
l\ant har den en stötta, hvars nedre ända stöder emo t 
bryggan; uti klotsar under lådan finnas tvänne ha!\ , 
hvilka gripa om räcket, till hvilket lådan dessutom är 
stlrrad. 

Då man vid dager seglar längs en kust eller i skärgård, 
föres besticket uti denna låda. Vakthafvande officern, eller 
den som för manövern, har då alltid kortet under ögonen 
invid kompassen och tel egrafen, samt roret rätt under sig. 
Äfven för fartyg som ej ha ångkraft bör en dylik låda för 
sjökortet vara af slörsta nytta, och bör man allltd kunna 
finna någon lämp iig plats för den, äfven om fartyget sak-
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nar Iwmmandobrygga. • En. stor fördel ~ö~:. det äfven vara 
för de af våra privata augtartyg som ga langs kusten och 
i skärgårdame att hafva en dylik plats för kortet, der den 
som sköter manövern när som helst llan afsätt.a pejlingar, 
utan att behöfva Iemna däcket, och första gången man be
tjenar sig af denna nya inrättning kan man ej undgå att 
~rkänna dess stora värde. Af vigt är au lådan göres stark 

och vattentät. 
R. 
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Sammandrag af Kongl. Bref, Förordningai\ 
Generalorder m. m., utgångne från Sjö

försvarsdepartementet. 

(Kong!. Bref.) 

lliars ö. Den uti Kong!. llrefvet, af den H Januari 1862 
svenska och norska handelsfartyg medgifna be
frielse från prejning vid Kungsholms fästning, 
skall jemväl tillämpas på utländska handels 
fartyg. 

,, ':H. 18 stycl{en för flottans behof obrukbara skepps
ankare må i Carlskrona till fiskeri-tillsynings 
mannen G. von Yhlen öfverlåtas emot ett pris 
af 9 rdr 371

/ 2 öre per centner, för att tillhanda
hållas deraf i behof varande fiskare. 

,) 24-. Kammarförvandten vid flottans station i Carls
krona T. P. Höckert samt förste bataljons-läkaren 
med. doctorn och chirugie magistern C. J. T. 
lundbergh beordras, den förre att som general
mönstrings-kommissarie, den sednare att som 
generalmönstrings-läkare, biträda lwmmendören å 
flottans nya reservslat m. m. C. J. von Diederichs 
vid innevarande års generalmönstring. 

, 24. Att försökskjutningar skola verkställas i Stock
holms skärgård med en ny tl-,1 tums och en ny 
2,25 tums kanon af gjutjern samt med en G

pundig kanon af Aschlings modell och en upprelflad 
24:pundig kanon. 

April 7. 

" 
7. 

" 
7. 

" 
7. 

" 
17. 

" 
24. 

" 
24. 

" 
24. 

" 
.24. 

" 
24. 

Hi l 

Ang~IClldC förändrad imedlling ar tvenne magasins
byggnader vid flottans Carlskrona. station. 
Alt under vissa viikor återvinnes pensions- och 
gratials-rätt i amiralitets-krigsmans-kassan af 
machinisten J. A. Gummeson. 
Gratifikationer beviljade åt enkor och barn efter 
personer, som tillhört sjövapnets kårer. 
Angående inköp af utsedde tomtplatser för ledfyrar 
i Nyköpings läns skärgård. , 
Ang. anslag från invalidhusfonden för sjöförsva
rets kårer år 1868. 
Ang. försäljning till Carlskrona stad af några 
kronan tillhöriga tomter derstädes. 
Föreskrifter i afseende på utgifterna för kadetters 
och elevers vid sjökrigssko lan, praktiska öf

ningar. 
Understöd åt fem under tjenstgöring omkomne 
lotsars i Y stad efterlemnade familjer. 
Fastställda stater för sjökarteverket och lifrädd
ningsväsendet för skeppsbrutna. 
Ang. daglönares vid flottans i Carlskrona timmer
mans- och handtverksstater underdåniga ansök-
ning om något s. k. dyrtidsbidrag. 

, 21.. Ang. förändrad redovisning af det i fartygs
chefers uppbörd ingående utländsl\a mynt. H varje 
lyftadt myntslag redovisas särskildt, hvart och 
ett i sin kolumn, och då aflöningen, till ombord 
kommenderade, utdelas i främmande myntsort, 
skall såsom valveringsgrund för detta år gälla, att 
1 L. st~rling är lika med •17 rdr GO öre och 1 
I<'ranc lika med 70,35 öre samt att Förvaltningen 
af sjöärenderna skall, med ledning af föregående 1 O 
års medelkurs, årligen fastställa en dylik skäligen 
jemkad valveringsgrund, som skall vara gällande 
under hela den tid expeditionen varar. 



April ·:2 L Machinisten J. H. Liljeqvisl vid skärgårdsanil
leriel erhållit en gratifikation af 300 rdr nnt alt 
utgå frän 5:1e hufvucltitelns anslag till extra 
utgifter. 

" 

" 

., 

" 

, 

" 

'24 . Ang. ersältning af kostnader för utseendet af eu 
skjutbana vid Morviken nära Dalarö. 
Löjtnant C. J. Ekerman erhållit stipendium, stort 
ett tusen rdr rmt, för nu tilländalupna år, som 
han !illbragt vid utiundska mekaniska verk
städer. 
Att ett nytt kolskjul vid nya dockan å Huttans 
skeppsvarf i Carlskrona må uppföras. 

L Angäeude alltiningen i spanmål och foder till 
båtsmännen i Blekinge län, att Kong!. Bref
ven af den H Febr. ·1739, den 16 Dec. n-H 

ilCh den 22 Jau. 1776 i detta afseende upphört 
att vara gällande, samt alt de en båtsman Iiii
kommande belopp spanmål, hö och halm skola 
af rusthållaren in natura allemnas då ej miss
vext för denne inträtrar, i hvilket fall han är 
skyldig alt dem med penningar ersätta eller mar
kegångspris. 

·1 . Ang. medels beviljande till ytterligare ett ritarc
biträde hos öfverd irektören vid marin-ingeniör
stalen. 

'1. Om vissa friheter för de i kappseglingen i Öre
sund deltagande utländska farkoster 

8. A L t prof skall anställas med en vid Finspong till
verkad kanon af 9 dec.-tums kaliber. 

8. U n derstöd beviljade åt åtskillige från sjövapnets 
kårer afskedade personer. 

s. Kronolotsen L. Pettersson befrias från honom 
ådömda ersättningsskyldigheter af 772 rdr 6 öro 
för grundstötningen med briggen Gladan i Culmar 
sund 1866. 

l\[ aj 8. 

" 
'20. 

, 20. 

, 20. 

GraliUkaliou er af 30 rdr pr man beviljade åt. 

marinregementets hautboisler 

Löjtnant Dalman tillägges aUi! ra är els slipend ium 

i fransysk. tjenst. 

Att regementsqvartermäshre ej beböfves Y id marin
regementet. 
En godtgörelse af nio hundra rclr beviijad åt 
majoren C. E. af Klercker för meddelanden om 
i England förekommande för bättringar i sjö

artilleriet. 
,, 20. F. d. I\ornmendören C. D. Ostorman en gratifi

kation af 730 rdr 
~O Fastställd stat för marin-ingeniör-state n, att tiliiim-,, ""' . ~ 

pas från och med början af ·18G9. 

"'0 U nder-officerarne vid Il ollan och marimegemen-, - . -
te t beviijas alt utfå lön ings-,pannm[tlcn endast 
i råg. 
Hälften, af dc handelsbolaget G. Emberg &. cornp. 
i Carlskrona ådömde vitesböter för en icAe inom 
utsatt tid fullgjord leverans, cftergil\es. 

J uui 'l L 1 O st. Remingtongevär och GOO s l. slwrpa p a tro
uer utlemnas till ångfartyget Sophia på föresl;l
ende nordpols-expedition . 

, 

Juli 

" 

, 

Ang. utbyte af en del bestyckning å blirvande 
korvetten J o se p hin e. 

4. Kanon-ångbåten Svensksund skall vid Carlsknma 
yarf iståndsättas, förses med högre bug, samt för-· 

ändras till inredning bestyckning och tackling 
lili het med kanon-ångbåten Gunhild. 

L Stipendium beviljas Löjtnant C. F. Ekermaun 
oeh för en anbefalld resa till Österrike. 

4. 1:a ld.-malros Stje1:nberg, som kommenderals alt 
ombord å ångfartyget Sophia tjcnstgöra som uu

clcrofficcr, skall uppbtira aflöning i likhet med 



[l 

Juli 

" 

hvad öl'verstyrmanncns ombord kommenderade 
Yederlil<ar tillerktints. 

4. Angående anslaget arvode åt en biträdande lärare 
i navigation vid Sjöluigsskolan i stället för det 
åt läraren i dans 1111 uppförda. 

,14. Kapten J. Christierson tillerkännes 500 r dr så
som ersättning för ularbetandet af lärokurser för 
skärgårds-m·Lilleriets under-officers-skolor. 

, 28. Att skeppsbröd, bakadt vid kronans ångbageriJ 
och uppköpt sådant skall medsändas Vanadis och 
Gefle för att jemföras och på försök utspisas en-
ligt instruktioner för cheferna 

Aug. 7. Att till slöjdföreningens komile utlemnas från 
kronans förråd 1 O st. massiva 7,62 tums kulor 
i och för anställande af försök med nitrogly
cerin. 

" 

" 

" 

7. Att kofferdikaptenen C. Diedrichs må från kro
nans förråd mot ersättning utbekomma 4 st. re
lingspistoler. 

7. Angående tilldelandel af en medalj åt öfversmeds-
mästaren H. Raben i Carlskrona. 

7. Chefen för skeppsgossebriggame tillagde förbättra:.. 
de aflöningsförmåner under expeditionen utom 
Carlskrona skärgård. 

" 26. Underlöjtnant Norrbohm beviljas 3 års tjenst
ledighet att ingå i kong!. Storbrittannisk örlogs
tjenst. 

" 26. Skeppsgossen vid 2 komp. N:o 31 Robert Bro
lund tilldelad penningebelöning af 25 rdr rmt 
för det särdeles nit och den ihärdighet som han 
utvecklat vid vådelden å Hamilton-house i när
heten af Helsingborg. 

, 26. Öfverstelöjtnanten V. Zethelius medgifvet tillstånd 
att inneharva 1 o o skål p. dynamit. 

(Generalorder.) 

.April 8. Vid slutet af innevarande års öfningstäg med 
kadett-korvetten af Chapman skola såväl fartygs
chefen och kadetternas lärare som ock en hvar 
af öfriga å korvetten tjenstgörande sjö-officerare 
afgifva intyg om hvars och ens af elevernas an
lag för sjökrigsyrkel, uppförande oG!1 lämplighet 
för tjenslen. 

" 

" 

8. Korvellen af Chapman skall inmönstra den 4 
ntlstkommande 1\faj samt ångfartyget Valkyrian 
den 28 dennes. 

8. l-öjtnanten vid k. Hottarr J. l\'l. Lagervall skall 
från och med den 1 i:> dennes tillsvidare tjenst
göra såsom kadelt-ofJicer vid kong!. sjö-krigs
skolan. 

, 'l L Premier-löjtnanten Y id r. d. konstruktions-kåren 
A. O. Trygger skall deltaga i innevarande års 
generalflottbesigtning vid Göteborgs depot. 

" 
H . Löjtnanten vid flottan Y. N. Christierson beviljas 

5 månaders in- och utrikes tjenstledighet. 
, H. Löjtnanten vid k. flottan J. R. E. Nissen skall 

kommenderas såsom oflicer å till rustning anbe
falda korvetten af Chapman i stället för löjtnant 
Y. N. Christierson, som erhållit tjenstledighet. 

" 
11. Kanon-ångslupen Alfhild skall inmönstras den 15 

dennes. 
, 15. Underlöjtnanten Yid flottan H. R. Werner må, 

med bibehållande af de honom redan medgifna 
förmåner, under sin tjenstledighet vistas vid ut
ländsk mekanisk Yerkstad eller ombord å utländsk 
ångbåt. 

, 23. K. l\'l:t har befallt. att å de fartyg hvarest navi
gations-officer blir kommenderad, skall denne så
som sådan öfyertaga de åli~ganden och skyldig-



April 23. 

" 
:2 3 

" 
23. 

Il 

heter, hYi!ka uti §§ Hl, H8, H0, 450 och t~G1 
ar reglementet för ljenslgöringen under sjö
exped itioner, 1 :a afdeiningen, finnas för ansvars
~tyrman föres!lrifna. 

Att ii fartyg hvars besättningslista icke upp
tager n a vigations- of'li cer, fartygs-chefen eger att, 
om han sä anser nödigt, till sådan befattning ut
fij!jd ar förenämnde skyldigheter, utse och för
ordna elen af fartygets oflieerare han dertill lin
ner lämplig; samt a ll ansvarsstyrmannen å far
tyg hYarest lit mn·igations-officer äro up pdragne 
de skyld igheter som ofvannämada §§ åltigga, iir 
fraa ansvaret för dessa äliggandens ut!'örandc 
befriad; kunnande han likviii användas såsom 
na'<igations-oi'licerens biträde om fartygs-chefen så 
fö r godt fi nner. 
Det af chefen för kougl. sjö-krigs- skolan upp
gjorda "förslag till föreskrifler för kongl. sjö
krigs-skolans praktiska öfniugar till Ejösn skall 
unrler in ne,arande års kadett-expedition tj ena ti ll 
efterrättel se. Chefen för kong! sjöförsvars-dc
purtementet hilf til lika tillsvidare fastställt dc 
af chefen för ofvannämncl e skoia uppgjorda "för
slag till instrul\tioner för navigationsläraren och 
kadelt-officerarne vid kong!. ~jö-krigs-skola n un
cle p rak! i ska öfningarna" samt "program för ka
detternas och elevernas vid kongl sjö-krigs
sko lan praktiska öfningar" jemte "förslag ti ll vec
katabell för öfningarnc m m. ombord i kadell
fartyget". 

Angfart ~'get Valkyrian ska ll efter ankomslen till 
Carlskrona inlägga på varfvet och afmönstra med 
bibehållande af u.ppbördema ombord . • 
Kaptenen å IL M: ts fJoLLas nya reservstat och 
rirld . .l . C. Dancl\warclt hevil.ias ~· mänaders ljcnsl -

led i g hel riik n ad frän den f niislkomrn::mde .J 1111 i, 
för att vistas inom riket. 

Apri l 23. l\Iajoren vid skärgårds-artilleriet och riddaren O. 
11. Kreuger beviljas ytterligare tjenstleclighe t till 
den 28 nästkommande :Maj, för att vistas inom 

eller utom ri!tet. 

" 

" 

" 

:! \. Med ändring af generalordern af den H dennes 

24. 

s kali underlöjtnant J. R. E. Nissen vara n<niga
tions-officer å korvetten af Chapman, lnarjemle 
löjtnant H. G. W estman ska ll i besältningslistan 
ing~t såsom kommenderad officer i unrlerlöjtnan t 
l\ issens ställe. 

J(onetlen Norrköpings besättningslista skall ökas 
med en navigations-oflicer. 

Då salutdag infaller på sön- eller helgdag, skall 
saluten från sa lutbatteriet i ear tskrona eller fr tm 
ä dervarande redd liggande fartyg gi !\as kl 1 
e. m. i stället för kl. 1 z middagen, på det guds
tjensten dgraf icke mä störas. 

Dc i år vid kong!. skärgårds-artilleriet till ru~l

ning anbefalltia ~k~irgilrdsf< rtyg skola u!gii ra en 
eskader fördelnd uti 3 ne afdelningar livara flna r
elera anses Jllw med en bataljon kano njo ltar; dess
n tom skall en 4:ae afdelni ng, oberoende af eska
dem och slående uneler stationsberälhafvareus 
befäl, utrustas utes luta n dc för skjutöfningar oeh 
anses lika med en baialjon-kanonjollar. 

Ilesättningslistan för den till rustning anbefalda 
eskader sl\ärgårdsfartyg upptager: 

A ngfarlyget Hare. Eskaderchef: Ö i\ ersten och 
Jidtl. C. H. Kreuger 1; adjutant, kaptenen och 
rid(!. J. C. Christi erson 'i; unr1erbefii l och man
skap '1:2, sum ma ·1 L 



1:rt Afilelningen. 

Chefsfartyget Ingeborg. Afdelningschef: Majo
ren och komm. C. P. Virgin 'l ; fartygschef ocJ1 

adjutant, officer 1; läkare med uppbörd 'l ; un
derbefäl och manskap 20, summa 23. 

Kanonångslupen H!otala. Chef: Kapten A. L 
Broberg 1; kommenderad officer 1; underbefäl 
och manskap 38, summa J O. 

Kanonångslupen Sigrid. Chef: Kaplen F. A. 
Fachs 1; kommenderad officer 1; underbefäl och 
manskap 38, summa &0. 

2:a Afdelningen. 

Chefsfartyget Brynhilda. Afqelningschef : Ma
joren och ridd . C. G. Lindmark 1; fartygsche f 
och adjutant, officer 1; läkare med 'uppbörd 1; 
underbefäl och manskap 20, summa 23. 

Kanonångslupen Astrid. Chef: Kapten G. E. 
Lagercrantz 'l; Kommenderad officer 1; unelerbe
fäl och manskap 38, summa 40. 

Kanonångslupen Asldg. Chef: Kapten R. G. 
von Hedenberg 'l; kommenderad officer 1· under-

' befäl och manskap 38, summa 40. 

3:e Afdelningen. 

Chefsfartyget Brynolf. Afdelningschef: .Majo
ren och rid d. C. W. Hjelmstjerna 1; fartygschef 
och adjutant, officer 1 j läkare med uppbörd 1 j 
underbefäl och manskap 20, summa 23. 

Kanonångslupen Al{!tild. Chef: Kapten w. T. 
Schyberg 1 j kommenderad officer 1; underbefäl 
och manslwp :38, summa 4.0. 

April 27. 

" 28. 

1\aiton:lllgslupen r;on Sydow. Chef : lwplen E. 
Arrhcnius 1; kommenderad officer 4; underbefäl 
<>Ch manskap 28, summa 30. 

Vattenskutan Roxen G. Smmna 3•18. 

Besättningslistan för den till skjutöfningar af
sedda af delningen skärgårdsfartyg upptager: 

Chefsfartyget skonerten Amphion. Afdelnings-
• chef: -öfverstelöjtnanten oeh ridd. C. 1'. Keyser '!; 

fartygschef: kaptenen och ridtl. grefye A. P. 
Cronhjelm 1; kommenderad officer 1; läkare med 
uppbörd ·l; underbefäl och manskap 22, sum

ma 26 . 
En landstignings-kanonslup <:2.0. 
En bombkanonslup 5. 
Ett mörsarefartyg 20. Summa 7 ~ 

Korvetten af Chapmans besättningslista skall för
ändras sålunda alt, kaptenen m. m. A. Lind af 
Hagebyskall vara sekond i stället för kaptenen m. 
m. friherre F. V. von Otler, som är afseeld för an
nan kommendering. 
Vid de tillfällen omberd å örlogsfartyg d.å enligt 
reglementet vakten skall gå i gevär såsom hon
·nör för ankommande militärpersoner m. fl., sl<all 
posten icke, såsom hiHills brukats, ropa "i gevär!" 
utan i stället kalla gevärsfolket genom att, vän
dande sig inåt halfdäcl<, med lagom hög röst för 
att höras, men utan skrik, .uttala ordet "ge

värsfolk !" 

, 2S. T. f. marin-ingeniören J. L. :Frykholm skall från 
och med den ,l instundande Maj öfvertaga ka,r-
tenen och ridd. B. Jonzons tjenstgöring å kongl. 

., 28. 

Skeppsholmen. 
T. f. ingeniören vid marin-ingeniörstalen, löjtnan-
ten vid skärgårdsartilleriet J. L. Fryl\holm skall, 

13 
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så länge hans förordnande vid marin-ingeniör
staten varar, bära den för nämnde stat fastställ
da uniform. 

April 29. Den enligt generalorder af den 23 dennes an
befallda skärgårds-eskader skall inmönstras den 
30 nästkommande Maj, och den enligt samma 
generalorder till rustning anbefallda och särskildt 
för skjutöfningar afsedda afdelning skärgårds
fartyg skall inmönstras den 8 nästkommande 
Juni. 

, 30. Chefen för skärgårdsartilleriet må, för exercis
skolans behof, under loppet af nästkommande 
.Maj månad använda 2 kanonångslupar, dock 
med iakttagande, att befäl och besättning å nämn
da kanonångslupar icke må tilldelas sjö-a/löning. 

:Muj 1. Stationsbefälhafvuren för k. skärgårdsartilleriets 

,. 

" 

" 

station i St.ockholm eger att begagna kanon
ångslupen Sigrid för att i början af Maj till sta
tionen nedföra 1

/ 3:del af 1:a Norr!. ,l:a båtsmans
kompani. 

1. Kanonångbåten Ingegerd skall tiil Egersund och 
Aalesund i Norge medtaga, de 18 st. ankare som, 
enl. K n. den 24 Mars detta år, få från k. 
skeppsvarfvet i Carlskrona Q.f fiskeritillsynings
I.nannen G. von Yhlen inköpas för att tillhanda
hållas fiskare som de['af äro i behof. 

''· I\aptenlöjtnant J. Dahlström beviljas ett års t.jensl
ledighet. 

L De ~nder kommendörkapten C. G. ,·on Otlers 
befäl ställda 3 skeppsgossebriggar, skola i som
mar utstrij.cka sin segling utom Carlskrona sta
tions område. Under den tid briggame sig så
lunda uppehålla utom stationens område slwla 
besättningslistorna sålunda ändras, att å hvarje 
brigg utbytas 5 st. skeppsgossar emot ft. be-

l\1aj 

" 

" 

19 1 

f11rne jungmän och 'l sjukvårdsbåtsman ; att ft 
h var och en af de t v å briggar å lnilka lwm
mendörkapten von Otter ej sjelf är embarkerad, 
skall kommenderas ytterligare 1 officer, hvarjemle 
till sjuk vårdens handharvande å alla tre fartygen 
skall lwmmenderas en uppbördsläkare att em
barkera å den af briggame som för sådant än
damål må af stationsbefälhafvaren anses lämpli
gast.. Under samma tid skola nämnda fartygs 
befäl, underbefäl och manskap åtnjuta full sjö
afiöning, samt skeppsportion en!. gällande spis
ordning å briggame utspisas. Sedan skeppsgosse
briggame efter den 21. nästic Juli återkommit 
till Carlskrona, skola de i denna generalorder 
föreskrifna tillfälliga ändringar upphöra. 

1. Kaptenlöjtnanten och ridd. H. l\1. Servais bevi ;jas 
tjenstledighet till årets slut, för att såsom befäl
harvare å postångfartyget "Oskar" idka in- och 
utrikes sjöfart. 

G. Ångfregatten Vanadis skall, efter återkomsten till 
ear tskrona och skedd upp';isning, inlägga på 
varfvet öch afmönstras med bibehållande af upp
börderna ombord. 

8. Kanonångbåten Gunhild skall klargöras, för att, 
så fort ske kan, gå till sjöss unde.r befäl af kap
tenen m. m. F. W. von Otter. 

, n. Kaptenlöjtnanten och ridd. C. A. Fries beviljas 
2 månaders tjenstledighet, räknad från den 1 

nästk. Juni. 

, ,12. Återstoden af monitorn John Ericssons besättning 
skall med lämplig ångbåtslägenhet afgå från Carls
krona så tidigt, att den innan den 23 l\1aj kan in
träffa å Slwppsholmen i Stockholm. 
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13. 

13. 

13. 

13. 

13. 

Den i Carlskrona å paraddagarue brukliga para
deringen af garnisonen och å stationen befintli ()'a 

l 
o , 

officerare s w il hädanefter icke ega rum. ' 

Monitorn John Ericsson skall inmönstras den 
25 dennes. 

Korvetten Norrköpings besältningslista ~kall ökas 
med 3 kommenderade officerare. 

Ångfartyget Valkyrian skall hädanefter tillhöra 
k. flottan. 

Postångfartyget Sophia skall genast efter ankom
sten till Carlskrona ' 'id dervarande skeppsvarf 
utrustas och klargöras, för att så fort ske kan 
vara klar alt algå på en velenskaplig expedition 
till Spetsbergen och norra polartraktema. Ile
sättningslislan upptager: 

Chef: kaptenen och ridd. frih. F. W. von Otter ·l· , 
kommenderad officer, underlöjtnant l... Palander 1· 

Läkare 1 j under -officerare och manskap 13: 
summa 16. 

·13. Korvetten Norrköping skall inmönstras den 6 
näslk . Juni. 

•14. Skonerten ·Amphions besättningslisla skall ökas 
med 1 underofficer med uppbörd. 

14. Fastställd modeil till spens att af kong!. skär
gårdsartilleriets officerare och underofficerare be
gagnas i t.jenst.göring under sjökommenderinO' 

o 

äfvensom i mindre eller daglig tjenst.göring vid 
stationen. 

15. Besättningslista tör chefsfartyget Sköldmön : 
Chef : Officer 1 j underofficerare och manskap 

11, summa 12j 

hvarjemte för besigtningsresor och detta årets 
expedition till chef å Sl1öldmön kommenderas 
kapten C. W. B. Forsell. 

1\lJ 

Maj •t s. l3esiittningslisla för bepansrade kanonbftt.en G ar

mer: 
Chef: Officer 1; med kommenderad officer 1 i 

underof!icerare (med uppbörd) 2j maehinister 
(en med uppbörd) 2j machinistlärling 'l i kano
nierer och båtsmän 13, summa 20j 

hvarjemte Kongl. lVIaj:t för nu förestående be
sigtningsresor och för delta årets rxpedition 
till chef å Garmer utsett kapten D. L. Heilborn. 

J ' 20. Löjtnanten och ridd. L. von Horn skall tjenst
göra som adjutant i sjöförsvarsdepartementels 
kommando-expedition under löjtnant de Champs 
Ejölwmmendering. 

, 20. Chefsfartyget Tycho skall under årets skärgårds
expedition ställas till inspektörens af skärgårds
artilleriets truppers exercis förfogande. .Besätt
ningslistan 11 p ptager: 

Chef och adjutant hos H. K. H, oflicer af 
subalterngrad ·t i underofficer och manskap 19, 

summa 20 
., '2i. Konler-amiralen och kommendören m. m. E. A. 

Printzemköld beviljas 2 månaders tjenstledighet 
att vistas utrikes för lifsfarlig sjukdoms botande. 

, 2::!. Löjtnant C. H.l\amsten bel'iljas 2 månaders tjenst
ledighet att vista in- och utrikes. 

, 22. Alt under H. M. konungens resa, hans befallnin
gar rörande fiollan skola från sjöförsvars-depar
tementet ulgå, samt alt handli11gar som till de
partementet böra ingå slwla som vanligt dit in

~ändas. 

, 22. Alt ångfartyg.et Sophias besältningslista skall ökas 
med en båtsma11. 

, 23. Premier-löjtnant G. Frick beviljas tre månaders 
tjenslledighet, och underlöjtnant C. G. von Die
elericils två års tjenstleclighel. 
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MaJ· 9_·.". l' t 1···t t s · . ,o '"' ~ap en OJ nan ervms t1l1ates under den ltd 
han är befälharvare å postångfartyg bära K. l\l:ts 
flottas nya reservstats uniform. 

, 23. Till skjutskolan å Drottningholm må kommen
deras en officer af flottan, en af skärgårds
artilleriet och en ar marinregementet 

,, 23. Kadetterna (5:te och G:le klasserna) vid sjökrigs
skolan skola begagna samma uniform som 
den för eleverna faststäl!da, jemte Yärja och ge
häng lika med dem som begagnas af flottans 
offieerare. 

Kadett-underoffieerarne begagna som distink
tionstecken på hvardera tröjärmen en galon 
(enligt modell) utan ögla och placerad så, som 
för Holtans underlöjtnanters uniform är stnd
gndl. 

, 20 Att befäl oc:h besiittning skola afg;1 till li1almö 
för alt derifrån till Carlskrona hemföra kanon
ångbåten Gunhild den ·! Juni, då postimgfartyge t 
Polhem efter slutad reparation dit anländer. 

, 2R. Att ehefen å korvetlen Norrköping eger att, uL

öfver det för korvetlen reg lemenlerade a n l ale!, 
reqYirera så många handgevär, som ltan för 
it.llleYarande års Fjöexpedi:ion anser varu Himp
ltgl. 

, 29. Kapten Smedberg beviljas 3 m[maders tjenstlecli ,r-
1 o "' 

" 

Juni 

1et fran den H> nästkommande Juni. 

30. Ynglingen G. G. Odencrantz tiiiåtes att såsom extra 
kadett på egen kost åtfölja korvetten Norr-
köping på dess nu föresl ående sjöexpedition. 

9 l't J'A . ~· Aap"en .'.. . Ernbrmg, chef för 3:e matros-
kompaniet efter till kommendörl\aplen befordrade 
N. A l~ischerström. 

J n ni 

,, 

" 

" 

" 

·195 

2 Kommendören o<;ll ridd. C, A. Bäckström bevii
jas 3 månaders ljenstledighet räknad från den 

•18 dennes. 
3. Korvetten Gefle skall efter skedd uppvisning ar

mönstras och afruslas. 

G. Ångfartyget Sl\öldmön skall erhålla N:o ·1 73 uti 
telegrafsignalboken för de förenade rikenas 

flottor. 
8. Kanonångbåten Ingegerd skall inmönstra och sa 

snart den blifvit segeiklar genast afgå enligt för
ut erhållen nådig instruktion. 

·l L Kaptenen grefve O. Cronsterlt beviljas 3 måna
ders tjenstledighet fr ån den 28 dennes. 

" 
•! 2. Den enligt generalordern af den 1 G sistlitlne Maj 

anbefallda besättningsstyrlwn för ångfartyget 
Sköldmön under innevarande års sonnnar skall 
hållas klar att kunna gå ombord och inmönstra 
så snart Hans lVIaj:t det befaller. 

, .J7. 

" 
<17. 

" 
17, 

" 
·18. 

s keppsgossebriggame tillåtas afgå från Cariskrona 
deu 2 Juli i stället för den .i. 
Löjlnant R Pettersim beviljas tjenst!edigbel till 
den 1 Oktober. 
Uuderlöjnant E. K Kilman beviljas 3 månaders 
tjenstledighet från den 20 denues. 
Kanonångbåten von Sydow skall inlägga på varf
,·et och afmönstras, h varefler besigtning å dess 
ångpanna gemst bör anbefallas. 

, 20. Premierlöjtnant A. J Blom beviljas 3 månader~ 
tjensledighet fr ån den 3 Juli. 

,, · 2.2. Ängfartyget Sophia skall inmönstras s:'t snart det 
blirvit segelidart 

, 23. Angfartyget Sophias besättningslista skall min
slws med en båtsman och ökas med en machi-

uimlär Ii ng. 
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. Juni 23. 

;, 23. 

n '25. 

Fregallen Vanadis skall afru; tas . 

.Majoren och ridd. E. W. :M. Sasses 1J1ensf•rörirw 
"' "' i Carlskrona skall med denna månads utgång 

för närvarande upphöra, och marin-ingeniör G. 
W. Svensson skall från och med den 1 Juli öf
vertag.a major Sasses ofvannämnda tjenst. 

Kaptenen grefve A. T. P. Cronhjelm tillules 
moliaga och bära det honom af fran smänneBs 
kejsare tilldelade riddarekors af lledersleoions-o 

orden 

, 30. De 2 underlöjtnanter som enligt nådiga ordres 
af den 1 Maj anbefalldes embarkera å skcpps
gossebriggarne, må qvarstanna IJå sina poster iil l· 
expeditionens sint. 

Juli 2. Kaptenen och ridd. J. F. Thorsell niimnd till 

)) 

" 

adjutant hos H. K. H hertigen af Dalarne. 

8. Löjtnant C. F. Ekerman beordrad resa Iii! Öster
rike för all der inhemta upplysnitJgar i örver
ensslämrnebe med honom tilldelade instru k
tioner. 

•l O. l<'astställda läroböcker och lärokurser för sjö
krigsskolans sex klasser i land. 

Li AH genomgå centralinstitutet för gymnastik och 
vapenöl'ning kommenderas löjtnantenw vie! flottan 
A. T. Thunberg och J. I-higg samt unelerlöj tnan
ten vid marin-regementet H. T. H. Thulin. 

2.J. Underlöjtnanten vid flottan E. C. Erusevvilz !Je
viljas ett års tjenstledighet, räknad från den 5 
instundande Augusti, att idka in- och utrikes 
sjöfart. 

21. Under öfverstelöjtnanten och ridd. V. A. Zetlielii 
tjenstledighet bestrides varfschefstjensten al direk
tören och ride!. Fornell samt ekipage- och styr
mans-chefs-ljensf.erna af t. f. tygmästa ren. 

!97 

Under den tid direlitören och ridd. V. Gjcrling 
deltager i årets statsrevision, skall ingeniören 
Grahm tjenstgöra som chef för marin-ingeniör
departementet i Carlskrona. 

" 24. 
1 stället för från eskadern afpolletterade kaptenen 
och ridd. J. Christiersson, skall en annan officer 
af chefen för skärgårdsartilleriet kommenderas, 
att tjenstgöra som adjutant hos eskader-ehefen 
öfverste C. H. Kreuger. 

" 25. Löjtnant C. H. Hramsten beviljas 1 mi'tnads för
längning å innehafvande tjenstledighet. 

" 21>. Fregatten Vanadis och konelten Gefle skola 
rustas för att i höst utgå på längre expedition. 

" 
Aug. 

" 

" 

Besättningslistan för Vanadis upptager : 
Chef: Kommendör-l\aptenm m, m. A. H. Cron

stedt 1; Eecond: Kaptenen m. m. E. S. IL Pey
ron ,l; orlicerare 7; navigalions-ofllcer 1; läkare 
2; proviantfönaltare •t; kadeller, unllero!Hcerare 
udt öfrig besti lLBing 298, summa ;H •l 

Besältningslistan för Gelle upptager : 
Chef: Kommendör-kaptenen m. m. L. G. S. 

Pantzerhjelm 1; seeond : 1\apteuen m. m. A. C. 

Schönmeyr 'l; ofhcerare 5; navigations-officer ,1; 
läkare 1; proYiantförvaltare •l; under-o nicerare 
och öfrig besätt.ning 156, summa 166. 

28. Chef~fartyget Tycho skall afrustas och af
mönstra 

L Alt frcgallen Vanadis och konelten Gelle skola 
inmönstras den 23 inst. September. 

3. Tjenstledighet beviljad underlöjtnant J. H E. 
1\issen, från den 27 dennes till den 1 nästkom
mande Oktober, att ingå äktenskap. 

4. JHonitorn John Ericsson skall afgå till Moni
\iken, för att der verkställa målskjutning i en
lighet med i fjol för monitorns ~kanoner upprätta-
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Aug. 
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" 
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, 
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" 

4. 

(j, 

8. 

,, 
u. 

8. 

H . 

•IL 

·12. 

1.\. 

ue skjuttabell~::r. Skjutniug~::u l':1r dock icke 
uppgå till mer än tio skarpa skolt på ka
nonen. 

Yng lingen C Hugh tillåtes såsom extra kadett 
pa egen kost åtfölja fregatten Vanadis på nu 
förestaende sjöexpedition. 

Med äudriug af G O. af den 3 Juli, tillåtes kor
nlien al Chapman alt stadua i Öresund till den 
20 denues. 

Sedan skjutningen med monitorn John Ericssons 
lwnoner blifvit verkstäld skall manitum gå ti ll 
Carlskruna. 

Kaplen A. W. lloy erhi\.l!it 4- Yeckors ljenstledig
het från den H dennes. 

Kaplen J. Chrislit:rson skall förelaga e u resa 
till Frankrike fiir al.t iulwmta upplysningar i 
öfverenssliimmei~e med honom meddelade in
struktioner. 

Monitorn John Ericsson skall ef'ler ankomslen till 
Carlskro n a inliigga pä varhet och afm(inslras 
med uppbördemu ombord, samt intagas i docka 
för att rengöras. 

Ynglingen G. Ö~, te rlind tillätes att säsom extra 
kadett på egen kust åtfö lja fregatten Vanadis på 
nu förestående ~jt.iexpedition . 

hernier-löjtnant A. E. Wallenstrand beviljas nio 
månaders förlängning å inneharvande tjenstledig
ltet att bestrida navigations-lärarebefattningen i 
Malmö. 

Den under öfverstelöjtnant Keysers befäl stående 
afdelning skärgårdsfartyg skall den 18 dennes !Tå o 
från l\1onili.en till Stockholm, samt af mönstras så 
mart lämpligen ske lian. 

" 

, 

" 

, 

, 

" 

1 Il ,. .. t l " ' l Sldl.rgårcls-esl\atlern sia a11nuns ras uen .c ö c.en-
nes, och samtliga fart ygen slwla afruslas, med 
undantag af två lwnonångs lupar, hviika bibcltålia 

uppbörderna ombord. 
,15. Tygmästaren i. Carlskrona skall ar förvaltningen 

ar sjöärendena uppdragas att skyndsamt uppgöra 
ritningar till en 12,85 decimaltums Elätborrad 
kanon, i. öfverenssämme!se med de XV -tums 
amerikanska kanoner som nu befinnas ombord å 
John Ericsson, men med iakttagande af Yapen
komilens utlåtande i ämnet. 

17. Kanonångbåten Ingegerd skall fr ån Göteborg afgå 
till Carlskrona så snart den blifvit s.iöldar. 

17. I\anon-ängbåten Ingegerd skall vid ankomsten 
till Carl~krona inlägga på varfvet oeh afmönstras 
med uppbörderna ombord. 

18. Öfverstelöj tnant Zell!elius sknll re~a till Carls
krona för att anställa spri!ngi'örsök med under
nitensminor mot slopade fregatlell Desin\e. 

19. Kommendör-kapten F. J( Thomsoll skali, i stället 
för till kommendör befordrade A. F. Petersen, 
tiilsvidare vara chef fur styrmans-departemen
tet i Carlslnona. 

19. l\ommendör A. F. Petersen skall, under Itum
mendör- kaptenen gre!\e A. R Cronsteclts sjökom
mendering, bes trida kommendants-befallningen i 

Carlskrona 

" 20. Alt intilldess den ' 'äckla frägan om varfsehefs
hefatlning?. rnas ' 'id sjövapnets stationer upphöran
de kan b\ifva af Kongl. 1\'l.aj:t slutligen i. nåder 
pröfvad, varfsehefs-befatlningen i Carlskrona tills
vidare skall bestridas af äldste departements
chefen å varfvet derstädes, och att den anförda 
framstäilningen om ändring häwtinnan icke hör 
föranleda tiil frångående af K. lVl:ts ofvan anför-
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da beslut, hvanid det alllså konuner all tillsvi
dare fiirblifva. 

Aug. 20. Under kapten Schönmeyrs ~jökommendering skall 
löjtnant H G. Westman vara adjutant i sjöför
svars-departementets lwmrnando-expedition samt 
alt nämnde adjutants-syssla, under löjtnant West
mans sjölwmrncudering eller intill den 15 Ok
tober, skall bestridas af löjtnant L L. vun 
Horn . 

, 2 ~ . Föreskrifler angående kadetter som vid krigs
skolan å Karlberg läsa på officers-examen fö r 
inträde vid skiirgårdsartillet. 

, 22. Kaptenen grefve C. G. von Rosen beviljas 28 
dagars ljenstledighet, räknad från den 1 Oktober. 

, 2:2. Från och med den 1 Oktober och tills vidare 
skola Tyg-vriieers- ~amt adjutants- och prej
nings-o!'licers-befallningarna å Kungsholms fäst
ning bestridas af ol'!icerare Yid k. skärgårds
ari illeriet. 

, 2'1.. Ynglingen U. C. W. Sparre lillåtes alt såsom extra 
kadett på egen kost åtfölja fregatten Vanadis på 
nu förestående expedition. 

, 21-. l(anon-ångbåten Svensksund skall klargöras och 
inmön8tras för all afgå till Carlskrona och der
städes undergå den reparation somKongl. Brefvet 
af den 4. sistl. Juli anbefalier. Bestyckningen 
och arlilieri- uppbönlen qvarlemnas i Stockholrn. 
llesät!ningslislau upptager : 

Chef: 1\apten L. 1Jeilburn 1· öfri'T besät!nin(T 
' o o 

21, summa 22. 

, 2G. Löjtnant Gravenhorst skall beordras att den 1 
September fortsätta den vid central-institutet för 
gymnastik och vapenföring, förra året påbörjade 
kurs. 

Aug. 27. Sedan K. M:t, genom chefens å konet!en Norr
köping, Jwmmendör-kaptenen och ridd. F. Thor
sel!, underdåniga rapport, erhållit underrättelse 
om den rådighet och det mod som öfverkonsta
peln E. Björk, matrosen af 3:e kompagniet 
N:o 101- Härlin samtjungmannen Yid samma kom
pagni N:o 8::> Liljegren ådagalagt vid bergandet 
från drunkning af båtsmannen vid 6:e Blekings 
kompagni N:o 86 Godvillig, så har Kong!. Maj:t 
under denna dag, öl\er nämnda raska handling 
behagat förklara dess nådiga tillfredsställelse och 
höga belåtenhet, samt i nåder befallt, att befäl
hafvaren för flottans station i Carlskrona, på lämp
ligt sätt, detsamma, sagde öfverkonstapel Björk 
samt matrosen Härlin och jungmannen Li ljegren 
skall meddela. 

Sept. 2. Att K l\U ej funnit skäl bifa lla någon ändring 
i den för kong!. flottans · officerare fastslällda 

uniform. 

,, 

" 

" 

4. Att, då en förbättrad sorls torrt skeppsbröd blif-
' 'it anbefaldt att medtagas å Vanadis och Gefle, 
cheferna å dessa fartyg vid expeditionens slut 
skola inkomma med underdånigt yttrande om 
niimnda brödsorters beskalrenhet m. m. 

9. Att öfverdirektör d'Ailly skall den ,10 dennes 
afresa för att i ~orrköping och Motala inspektera 
de arbeten som för sjöförsvarets räkning derstä
des utföras. 

9. Tillåtelse medgifven åt studeranden Henschen att 
som passagerare åtfölja korvetten Gelle från 
Södra Amerika till fäderneslandet. 

, 1 O. 1jenstledighet beviljad åt kapten-löjtnanten grefve 
J(. Posse från den 5 Oktober till den 31 Deeem-
ber innevarande år. 
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Sept. ·Il. Att monitom John Ericsson sl\all aflema sin a 
upp!Jörder och afrnstas, samt iifrer rintern i doci\a 
inlagas 

" 
11. All underlöjlnanten vid lwngl. W ermlands rege

mente N. J. Nordenfelt tillåtes genomgå graderna 
vid kongl. marinregementet 

, '15. Tjenstledighet beviljad åt löjtnant C. H. Ramsten 
under tv å månader, räknadt från den 20 Septem
ber, för att, i och för en för det allmänna gag
nelig uppfinnings spridande, vistas inom och 
utom ril\et. 

" 

" 

" 

Hi. K. M:t har behagat förklara sitt synnerligen nå
diga välbehag öfver den raskhet oclt det mod 
som en del af skeppsgossebriggen Skirners befäl, 
underbefäl och manskap ådagalagt vid biträdan
det vid släckningen af en, den 1 () sistlidn e Juli å 
egendomen Hamilton-house, i närheten af Belsing
borg, uppkommen vådeld. 

'16. Faststä lld stadga för flottans underbefäls-skolor, 
äfvensom program för läsningen, att lända till 
efterrättelse under instundande termin. 

16. Alt kapten C. E. af Trolle, som är informations
officer i styrmans-skolan, skall, med åtnjutand e 
af samma arvode som han för nämnda befattning 
innehar, fortfarande och tillsvidare vara infor
mations-oflicer i Carlskrona, och kaplen J. A. C. 
:Meister, som är informations-officer i artilleri
skolan, skall, äfvenledes med åtnjutande af sam
ma arvode som han för nämnde befattning inne
har, fortfarande och tillsvidade vara införmations
officer vid underofficers-skolan, allt i enlighet med 
den omorganisation af flottans underbefäls-skolor, 
hvilken medelst generalorder af den W dennes i 
nåder blifvit faststäl!cl. 

Sept. o. 

,, 1 \). 

" 
19. 

2C,) ,, -· 

" 23. 

, 25. 

, 2G. 

" 26. 

Kovette u af Chapman skall, efter ::: keddnppvisning, 
arruslas och afmönstas. 
Tillåtelse för underlöjtnant Norrbohm alt såsom 
passagerare få medfölja Vanadi~ till Engl:ud. 
Att löjtuant Törngren må afpolletteras Iran kor
vetten af Chapman efter der ombord skedd upp

visning. 
Alt nordtyska örlogsfartyget Arminius må inne-
varande höst och mot kostnadsersättning intagas 
i reparations-dockan i Ca rlskrona, för alt rengö
ras i botten m. m. 
All kanonångbåten Alfhild skall vara klar att 
tisdagen den 29 dennes kunna inmönstra försedd 
med fullt proviant och kolfönåd, men med be
styckningen lemnad i land. Besättningslistan 

upptager : 
Chef: Kapten D. L. Heilborn 1; Jwmmenderad 

of!icer 1; underbefäl och manskap 32, summa 34. 
Alt Alfhild skall inmönstras den 28 dennes och 
afgå enligt instruktion. 
Öfverstelöjtnant Keyser och kommendör-kapten 
Didron skola resa till Köpenhamn för att öfver
vara åtskilliga skjutförsök. 
Kapten von Borck tillåtes att ' 'istas utom riket 
under sin nu förestående semester. 
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Föt'ändl'ingar inom Sjöförsvarets kårer 
ooh stater. 

Befordringar·: 

Den 8 :Maj. Till kommendör : kommendörlwptenen af 
1:a klassen A. 11: Pettersen j till kommendörkaplen af 1 :a 
!dassen: kommendörlwptenen af 2:a klassen L. G. s. Pant
zerhjelm; till kommendörlwplen af 2:a klassen: lwplenen 
N. A. F'ischers tröm; till kapten: löj tnanten O. W. Norden
sl!jöld; till löjtnant: underlöjtnanten J. E. Grischotli. 

Vid flottans nya reservstat, till kaptenlöjtnant: premier
löjtnanten grefve H. Posse j till premierlöjtnant: sekundlöjt
nanten A. E. H'allenstmnd. Vid marinregemenlet, till Ull

derlöjtnant : utexaminerade kadetten C. P. Blomqvist. 
Den 20 Maj. Vid flottans mekaniska kår, till majorer: 

l<aplenerne E. W. 1l1. Sasse och B. J. Jonzon. 
Oen 4 Juni. Till kornmendör i flottans nya reservstal : 

kommendörkaptenen A. Adlersparre; till underlöjtnant vid 
flottan : utexaminerade kadettkorporalen R. G. Stuart. 

Furordnade : 
Den 4 Juni. Till chef för k. sjöförsvars-departementet : 

statsrådet, generalmajoren C. 111. Thulstrup. 

Den 2 Juli. Till adjutant hos H. K H. hertigen af 
Dalarne : kaptenen vid skärgårds-artilleriet J. F. Thorsell. 

Utnämningar J. 

Den 3 Juni Till kommendörer af k. Svärds-orden : ge-
neralmajoren, chefen för skärgårds-artilleriet J. R. Lager
crrrntz, och lwnter-amiralcn, chefen för flottan C. A. Sun-

... . 1m riddare af k. Svärd$-ardett·: kommendörkaptenen 
:~·2:a klassen F. Thorse/l ; majoren vid skärgårds-artilleriet 

... J{ euger . kaptenen vid flottans nya reservstat, grefve O. r. r , . . 
r;. 

1
,
0
n Rosen ; kaptenlöjtnanten vid samma stat A. F. R mg-

. l kaptenen vid marinrerrementet A. Th. Vougt. 'filt lwtm oc 1 " . .. . . 
·adare af k. Nordsljerne-orden : Ofverd1rektoren vid man n-

~~geniörstalen J. Ch. A. d'Ailly j expeditions-sekreteraren i 

s'öförsvars-departementet F. Rythen. Till kommendör af k. 
:asa-orden : lotsdirektören C. B. Lillieköök. 

A{'sked : 
Den 24 April. Kassören hos förvaltningen af i',j öären-

dena J. G. Poller, med pension 
Den fl. Juni. statsrådet och chefen för k. sjöförsvars-

departementet, konteramiralen, ridd. och kommendören oaf 
Kongl. Maj:ts Orden m. m. grefve B. J. E. ~Jon Pla ten, fnm 
statsråds-embetet och ur laigstjensten. 




