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Ehuru sannolikt det är, att ofvannämndo anteckningar
redan äro bekanta för de Ilesta af denna tidsluifts läsare, är
det dock sliäl uti, att de med några o1·d här blifva omnämnda,
enär de, i afseende pil innehållet, ornedelhart tillhöra och röra
sig inom tidsl1riftens område . Derti ll lwmmer, att de ii ro författade af en svens!; sjö-of[icer, hvilkel är ett ytterligare skäl
för, all de, i den lilla mån tidskriften förmår, inför allmänheten framl1ållas och uelysas. Denna åsl.undan är så mycket
n<~turli!!are, som clet ifrårravarande arbet,·l ä1· af ej rir.~ga värde,
ty det icke allenast lemnar en mänr,d intressanta och väl fl·amstä ll da npplysninr,ar om det storartade l;riget uti Ostindien,
~1tan det ulvisar äfven, l11·ad för hvar och en bör vara l1årt:
alt en ung svensk sjö-officer vis:;te alt väl motsvara det i
ordets fulla hernärl1elso utm;irlita förtroende, som utländske
!Jefälha!varo honom tilldeladu, samt hnru han med raskhet
och nit. uppfyllde en l•rieares mflnga äfventyrliga och svåra
plir:ter. Visscrlit;en f1ro dylilia bedrifte1· af individen, strängt
tagel, honom sjelf ensamt lillhörir:a, men icke destominde äro
de åfven till heder för hans lanrismän och synnerlieast för
den officers-lwrps han tillhör, hvilken ingalunda bör skjLtta
ifrån si(! hvad den, under fredens och stillasitl.andets lugn, är
förhindrad alt i vidslrf1cklare mån förvärfva. Detta erkännande år icke mer än hvad man är slq·ldig den unge krigaren, och bö1· iclw föl' någon vara förödmjukande - om ej
för den, som vill synas fö1· mer än hvatl han i verldighoten
år. Alltså, orörhehållsaml sagdt, är det med en ej ringa tillfredsslållse, att ej säga stolthet, som Premier-Löjtnant Linds
anteckningar bår omnämnas. Denna bolålenhet får docli icke
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Premier-Löjtnan t Lind härjar sina anteckningar med afresan ifrån Sverige, samt eo nomp,år vidare steg för steg hr la
sitt tre-åriga vistande i den engelslw örlogsljenslen, alltintill
återlwmslen till fäderneslandet. Han sönderdelar denna sin
redogörelse uti 2:ne afde lnin gar, hvaraf den första omfattar
hans embarkering på 51-kanons-slu·ulfreaatten Sfwnnon, kand
för att vara on af de yppersta fregatter i engelska flottan,
och kommenderad af en lib utmärl•t chef, Captain Peel.
Snart beford•·ad till officers·· tjenstnöring och v:~ktbefål!iafvare,
seglade Premier-Löjtnan t Lind med denna fregatt till China,
samt sedermer·a till Calcutta. Utom sldldrinaen af denna segling, samt hvad under ~!ensamma förel•om, utgör första delen
sammandragna hesl;rifninaar - naturligtvis hemlade ifrån undra författare - öfver de lftnder och follislammar, med hvilk.t
lwn kom i beröring. Andra delen innehåller företrädeS\'is
sådana episoder ur indislia krigets historia, i hvilka Förfaltaren sjelf deltog, och hvilka han såtedos är· i tillfälle att belysa. I denna sednare del skildras de långa anstrf111gande
marcher och heta strider, som den ifrån fregatten Shannon
debarl1erade sjö-brigaden hauo att uthärda mot de rebelliske
Sepoys; - och i dessa lirigsbedrifter var vå1· Förfallare alltjemt
delaktig i egensl;ap af befälhufvare fC\1· en afdelning svära bombkanoner. Till såväl första som andra delen äro bifogade flere
ritningar och kartor, hvaribland åtsllilliga li thografisl1a fårgtryck efter indislia originalor. Dessutom äro dessa anteckningar nilslan nllligenom slirifna med utmi~rl1t talang, livarigenom de, oberålinadt det - intresse sjelfva ämnet erbjuder,
äro så mycket angenämare nit genomläsa . Man måst11 dock
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säga nästan alltigenom, ty icke öfverallt är det;måstarens hand
som ger sig tillkänna.
1 sitt företal säger Författaren, att
arbetets litterära förljonnt bör tillsl;rilvas den hjolp han vid
manuskriptets öl' voJ seende erhållit; och ryktet förmäler hvnd Mvcn arbetet utvisar - att en af landets utmärktaste
litteratörer dervid varit hans bitrftde. Det år dock lätt begripligt, alt ett mem tröttande arbete kan en litteratör knappast ätaaa sig, än att rensild.a och enligt snillets smak ordna
den ovane stilistens första författare-försök. Ehrensvärd är
härvid en aul.torilet, och han stiger: "att slrrifva rent är
alltid helvetislfl for ett Snille", - men huru långt pinsammare måste det ej vara, när sr.illct iclw allenast har att omsl;rirva, ulan äfven omarbeta nyhegynnares tungfotade ordsHtllningar. lclie må man undra på, om vid ett dylil1t arbete
en llnkänsli:J litteratör pröfvas utöfvor l1vad hans tålamod kan
ufll'a, och att han iföljd dcraf råkar att förbise ett och annat
st)'de, som väl hJde behtift hans uppfrisliande pensel. Att nu
så har varit fallet synes t. ex . pag. 134, der den eqna stilen
är omissldinnelig. Men delta nu nnmärlita, såväl som några
för sjömans-örat främmar1de tungom51 t. ex. ''generades af
fult väder" ; "djupa vågor'', m m. äfvonsom några små bastuttryck Författaren ej så noaa tånlit på t. ex. "eldtörst efter
veteirip,het 11 ; 11 redan iifver gftngen bereart"; "flankera" i ståilet
för llnfilera m. m. - den intressanta brigad-pastorns egendomliea konversalion~förmiiga iclw förglömmandes, p ag. 37 4
- äro endast undanta{;, och så underordnade, att de aldrig
skulle hafva blirvit nämnda, om ej deras framhållande äfven
berättigade alt tororda arbettlts för öfrigt många oeh stora
förtjenster "). Ehul'U man siwlie kunna säga, att några af de
*) Ett något allvarligare bern ölande förljenar dock det obeg·ripliga
angreppet emot 3:oE; kofferdi-kaptener, p3g 44·6. Det är sanuerligeu · svårt att fatta hvilka fordriugar Författaren anser blifvit uraktl~tne. Man kan visst tänka sig ett tryckfel; men om ock så
vore fallet, och det följaktli gen borde heta, att de 3:ne fartygen
icke lluro flaggan pli half släng, var dock den utkastade jemjö1·el-
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förekommande större krigsföretagen, t. ox. eröfringen af Lucknow, iclie äro fullt tillfredsstiillando och tydligt åskådliggjorda,
är dock Jäsarens uppmärksamhet allljemt frtngslad, dels af
litliga sldldringar öfvor lirigs-scener o.:h loliula förhallanden,
och dels af träffande och vfll sagda reflexioner öfver· hvad
som beskrifves. Mångfaldiga ställen äro i detta afseende förtjenta att åbe1·opas, men af brist på utqmme nödgas man
insliränka sig till några få, hvaribland valet för;t må stanna
vid den vacl<ra teclwingen af Lord Elgin, hvaraf det. följande
är ett utdrag.
"l likhet med öfrige offleerare ombord hade jag äran
blifva presenterad för Lord Elgin och sedermera betatill till
hans bord. Första gf111gen detta slwdde fick jag, förmodligen
i egenskap af främmandA officer, plats vid hans si.tla.. Jag
vill icke neka att beröringen med och granstiapet aJ den utmärkte mannen gjorde mig i början n5eot brydd j men min
förlägenhet försvann i samma mån som det ti.lläts mig alt
blicka in i denna ädla, storsinta Or.!h skarpsi.nnir,a l;araf;ter.
Och månne det ej näsiJn alltid är l~ftndelsen med rätt öfverlägsna andar, att i nftrheten af dem känner den underlägsne att han der behöfver minst frukta att stötas tillbalw
eller att med förnäm likgiltighet ses öfver axeln ? Det är
blott den med höghetens emblemer ntsmycliade medelmåttan, som pöser upp, i tanka att för verldens mönstrande
blidar dermed öfversl;yla sin inre tomhet." - - - · Mitt första samtal med den ädle tordon rörde svonslia flottan.
Jag blef högeligen förvånad öfver den specialkännedom han
hade om vårt sjöföl'sVar och att han till siffran lwnde uppgifva antalet af vå ra sliepp och kanonbåtar m. m. Om deras användbarhet och ålde1· gjordes Pj något spörjsmål; sen helt och hållet obehöllig. Under namn af "svenskhet" har det
redan blifvit mer än nog offradt på tvedrägteos altare, att Författaren· hehöfrle frambära sin lilla skär·f, h vilken, om ej med afsigt
att gjuta olja i elden, dock innebar en oförrätt, emot hvilken man
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jag- ·lemnar osat;dt, om af granlagenhet, eller emedan han
tillräcldi[il kände förh511andet.''
Följande lilla berättelse u1· det indisl;a f;iltlifvots historia
är särdeles l~ru·akteristisli och innebär tillil<a ett så behjertansviinit exomp<JI på huru en ritltiinkanclo krit:are stumt och
ögonblieldigt uppfattar disciplinens fordringar·, äfven när han,
såsom nu var Llllet, får en oförtjent lillrftttavisning, ait det
vore en stor uraklliHenhet at.t ej här anföra den:
"livad jag hadll förutsett hände ganslHI rikligt. ~lina kanoner nedsjönliD till hjulnarvet j de uppdrogas för att ögonblieldigt åter nedsjunka och blefvo slutligen qvarsittande i
dyn.
Jag sl;yndade att härom lemna rapport till löjtnant
Vaur,han, hvilken befallde mig att anmåla förhållandet till
detaehements-befälhafvaren och af honom begära handräckning. Öfverst.e Bell beviljade min begäran, skicliade mig hela
clet 23:dje regementet och lwm sjolf till platsen för alt taga
i ögonsigte artilleri-pjesernas ldnkiga ställning. De redan
uttröttade elefanterna frånspändes; tjoclia och långa tåg fastgjordes till draelinor vid lavett-axlarno; i dessa h<if- och
dragtyg fattade 800 man, och på ett gifvet tecken användes
alla dessa förenade !<rafter att få upp och fram kanonen mon föq_:äfves. Seende min förtviflan, lwm min trogne tjonare till mig och hviskude i mitt öra: ställ Hathi (elefanten)
bakom li<HlOill'aenen, så vinner ni ert syftemål : Jag följde
rådet; elefanten ställdes dit, oclr på en vin!< af föraren
salte djuret sin snabel under axeln, omfattade den och lyfte
l;anoncn ur dy-grafven upp på det torra, på samma gång
soldaterna droeo framåt. Medan allt detta försiggick var jag
till hftst, ännu ej afsuten efter min ri<lt för att hemta soldaterna. [(:lplen Peel lwm från lägret och då han ficlc se
mig som ryttare, utan alt ana hva(l som händt., mörl<nade
han och sade mad b;;rsk stämma: "herre, er plats är ide
till häst; ni borde veta det.." Ut.1n att r,ifva honom nilgon
förklaring liaslade jag- mig u r sadeln och fortsatte mitt arbete. Han fick sedermora veta anlednineen hvarfiiro han
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trflffat mig i den misshagliga positionen, och, för att uodtgöra
sitt förhastande, gaf han mig nu de mest. smickranrle utiåtelser föl' min fintlighet och rådighet untle1· operationen att
frälsa mina tviinne pjeser. I min ordning upplyste jar; honom, att äran af det som blifvit gjordt mindre tillföll miv,,
såsom rättfånget gods, ån min t.jenare, hvars lilolia räd jag
endast följt. Denna uppriktighet å min sida tycl!tes t:öra ett
behagligt intryck på kaptenen" (pag. 258).
För alt icl<e alltför binge uppehå lla läsaren, slutas med
att anföra några drag af den djupa men manliga till[!ifvenhet
den unge krigaren egnar minnet ar sin hädangångne, filskada
chef, Captain Peel, hvillien, Höljd ar en sv å r blessyr jernte
Omtalande
klimatet~ osundhet, dog innan fälltåget var slut.
den utmärkte mannens död, säger han:
"Med kapten Peels död slocl<nade solen på min glädjes
Längtan efte1' den dag, då jag skulle Iii lemna Inhimmel.
dien, grep mig alltmera, under det hjeltens bi ld oupphörliGt
stod lefvande för mina ögon, alltid med en stilla sorg afspeglad i de blel1a men förklarade, mig så onts;igliet kära
anletsd•·agen." - - - "Då jae genome-är alla de oli lia tillfällen, vid hvilka jag såg kapten Peel framstå- handlande, är·
jag villrådig att afgöra vid livillwt af dem l1an fördölJ mio
sublimast, antingen då han befann sig i svårt vädn1· · p~ l,om:
mandopallen ombord på Shannon, omgifven ar korsande blixtar och lugnt och med dundrande stämma utdelade sina befallningar, fasthållande sig i tiit;virliet, eller då hw inom det
fiendtliga slwtthållot emsam och obelq' mr~d t;icl1 att uppmäta
distanr.on och utstal1ade slwttlinicm för sitt grofva arlilleri,
under det bomber och eranater l,roverede i hans n:irhet,
stänkande honom full mod sund och gyttja, eller dä ban
satte sig i spetsen för stormkolonn en, ropande sitt: "framåt!"
och alltid den förste att störta sig i grafven eller hoppa in i
hrechen. Nej, ståtligast föreföll han mig' efto•· den vunna
slagtningen, då han sökte befria sig från hedern alt hafva
varit den som afgjort striden och anspråkslöst dolde sig
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sitt !flit för alt undrandraea sig det honom rättmätigt tillhöriga bifallssorlet.
"Jae har nu kastat min enlda blomma på din alltför tidiga er·ar och skall i vördnad och tacl<samhet dit ofta vallfärda med mina båttre tanlial' och der låta dem böja knän
för die. Och så farväl, du mitt ideal af sjöman, befälhafvare, hjelto och menniska ! Ditt minne sliall för mir: blifva
en polstjerna, p\1 hl'ilken jag skall styra kurs under åter"stoden af mitt lif. Farväl!" (pag. 352.)
Dessa saknadens och tlen uppriktig!~ erliånslans varma
utgjutelser, lilia hedrunde för don sörjande som för den begråtne, äro omissliiinneligr.n utcångne ifrån ett blödande hjerta,
och utvisa tydligt, att icke ensamt litterära hjelpmodel här
hafva varit den slwpande Ii raften. Obestr·idlieen ä ro de något
mer än blott och bart fiktion. Och lilia med hvad nu här har
hlifvit citeradt, innehålla dessa antecl,ningar en mer än vanlig
ialittaeelse-l'örmåga, och, Inad bättre är, alltid lofr.adsfriska,
goda och rena liånslor, hvarmed Författaren fördomsfritt och
mennislwvänligt sl1ildrar de båda stridande parternas ljus- och
skuggsidOI': ingenst:ldes synes det ringaste spår af råhet eller
skryt. · Bvarje uppmärksam läsare måste äfven medeifva, att
- om afdrag t;öres föl' tanliames yttre fonn och prydnad endast den, som på stället varit närva1·ande, som i verldieheten
skådat och sjelf, deltaeit uti de scener och personliga förhållandon som f1ro afteclinad11, endast den har !;unnat så länlit
och liftnl såsom det på hvarje paeina är nedslirifvel. Må det
icke huller förGlömmas, att ett fiiltt.ile sådant som del indiska,
unde1· ett klimat som för ouropeon är nftst intill outhär·dlit;t,
och emot en till antalet alltid öfverliigsen fiende, hvillwn, fanatiserad till den vildaste grymhet, aldrig satte ifråga hvarkon
att emottaga eller p,ifva pardon - under ett sådant falttrtr,,
der do grf1sligaste blodbad och afrf1ttninsar vol'o hvard .~ :; , 
sroner, och der död on och farorna hotatio uti de vidrigaste
sliepnader, der måste ett nngt sinne, om ii n aldri f{ så sorg~
löst och gladt, gripas af intrycl1, hvilliil, all\'arliga och lyftande,
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utveckla karaliteren helt olilw emot hvad hemmavarande kunna
erfara under de f1·edliga sysselsf1l!.ningames föca själsspännande
småbestyr. Detta lär väl linappast al' någon kunna bestridas,
men i och med detsamma som d"t medgifves, erl<iinnes det
ju <Hven, lwr slieft och orätlvist det ;ir, att, vid bedömandet
af ifrågavarande anteclminuar, förbise de förflndrade Wrhiillandena och bygga omdömet utesl11tande på hågkomster af
bvad som tillförene framstod uti en måhända alltför lekande
och ungdomlig gestalt. Vare nu härmed hum som helst, visst
är det, att Premier-Löjtnant Linds anteclwingar äro ett utmärkt väl skrifvet · och intressl!nt arbete, j mdnga hänseenden
hedrande för dess författare.
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ANTECKNINGAR ANGÅENDE PASSAGEN GENOM TORRESSTRAIT UNDER EN RESA FHÅN SYDNEY TILL JAV A i\1ED
SKEPPET MARIA AUGUSTA I JULI OCH AUG. 1859 AF

G. Il E. B.
Sveriges handelsförbindelser med Australien och Indien
särdeles de Hollåndsl<a Ost-indislia besittnincarne - äro
år från år i ständig tillväxt. Isynnerhet under de sista 15
åren, har vår skeppsfart pfl dessa farvatten ökats högst betydligt. Flera orsaker hnfva IJidrar;it hf1rlill.
Den förändrade rildning marimaden meJ kolonial-varot·
tagit, serdelas med socl.er och till en dol med l•alfe, samt i
följd deraf större Iiiigång på fraliler, hafva i försia rummet
verkat upplifvande. Dertill hafva vi i Australien l'ål.t en, man
kan nära nog säga: ny afsäUningsMt för våra produkter.
De svensila laster, som före år ·1850 någon eBng förirrade sig till Australien, (då vanligast och niislan ufoslutande
Sydney) voro ffi, utgjorde undanfag och l1adll ingen mera
omfattande inverkan på vår handel. Sodan guldet i Austra-

lien upptäcl!tes, synes deremot vår flagga i de sårskildta australiska hamnarna året om svaja och slu111lom från flere fartyg på en gång i samma hamn. Som exempel vill jag blott
nämna : att j Port Adelaide, hufvudhamnen i en koloni (South
Australia), blott 22 dr gammal, funnos år 18ö8, under högsommaren och början af hösten, ej mindre än 6 srenska fartyg på en gång i hamnen, alla vardiet representerande den
flagca tie förde.
Man lian häraf sluta sig till, hnru liOit: handeln 5r i do
båda, vida större hamnarna : Melbourne (Victoria) på södra
kusten i Bass-Sundet och Sydney (Now-south-Wales) på den
östra.
Det är tydligt att alla dessa svensiw fartyg med begår
söka tillfållen alt -då exporlen från Australien, med undantag
af guldet (som nästan uteslutande slieppas i engelska paketfartyg) och ull, är ytterst ringa - frän Ostindien få retourfraliter, såvida de icke i Europa fu·o på förhand återbefraktade
med guano från Syd-Amerikas vestra lmst.
'
En annan orsal1 1 som åfven i sin mån bidragit till denna
ökade liflighet i de oslindislw farvattnen, är on viss obenägenhet för de brasilianslin hamnarna ; hvill1et åter ha r en väl
grundad anledninr, i en dyrköpt erfarenhet af de förluster,
hvill\a sedan å1· 18~9, vid gula feberns utbrott och sedan
under dess epidemiska härjningar, drabbat den svensl<a handelsflottan och hvilka förluster i sanning understundom stått
de nenska rederierna mer ån dyrt.. Vi behöfva linappt uterkalla i minnet, huru mången gnnr, svenslia fartra i Brasilien
förlorat - och tyvf1rr iinnu förlora - både befälhufvare och
Lesf1ttning.
Engelska fl'ihandelssystemet har ytterligare bered! våt·
flagga en ännu stöne utsträckning till de bl'ittisl!a kolon~erna
i Australien så att den ofta föredrages ,·id befraktningar j
.
'
England framför andra nalionnr, och ibland ingår j den paketförbindelse, som England månadiiigen underhåller med dessa
kolonie r.
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Detta var ärvon seJnast förhållanuet mod följande skepp,
som ar det s. k. Black-Siar-Line-Company engagerades i Liverpool att afgå : "Antelope", kapten /l allberg i Nov., ''Maria
Augusta", författaren ar denna uppsats i Dec. 1858 och "Norma", 11apten Norman, i Jan. 1850, alla Jestinorade till Sydney
med dyrbara laster, hufvudsakligast manufalllurgods från Ma nchester, Leeds, Birmingham, etc.
Sydney, utgörande Australiens äldsta och ända till omkring 1850 ojemförligt most kända handelsplats, grundad den
25 Jan. 1788, äger dessutom stora handelsförbindelser både
med China, Norra Amerika (öfver Stilla Oceanen) och dt.> ännu nyare engelslw kolonierna i Nya Zeeland*), hvil11a vägar
löpa liksom här tillsammans.
Hrån denna föreningspunkt söka många sl1opp sig -tillbaka till Europa vanligast på 2:ne vägar. En del (merende.ls
de, som i Europa blifvit äterbefralilado) afgå till Syd-Amerikas vesllillst, för att derifrån, mest med guano från Chinchasöarne. företaga sin åtorfflf(] ; men den vida stö1Te delen afgår
till Bengal~n och Indien, vanligen i ballast, för att mAd frakt
af kolonialvaror atergå till Europa. Det är just denna handelsväg ~ den emellan Australien och Ost-Indien - en af
de kinkigaste på jordklotet och som sysselsatt alla nationers,
men isynnerhet Engelsmännens, forskningsbegär, som jag gjort
till föremål för denna uppsats; och som möjligen kan l'örljena
någon uppmärksambel på lörut sagdB grnnder, nemligen vf11·
sjöfarts, i dessa farvatten, ständiga tilltagande·.
Vid denna väg är man beroende af Monsoonerne .
l"iär NV-monsoonen blåser, från slutet af Soplember till
medio af Mars, går man, om man är destinBrad ttll Bongalen, siider om Australien, vanligen genom llass-Strait ; om
p!an är destinerad till China eller trakten der ilu·ing, - antingen öster om Nya Guinea genom S:t George's l1anal, öster
om Solomon-öarne eller öster om Nya Caledonien.
H allb erg, ".~ntelope", med last a·f
litenkol från de mirbelågoa grufvorne i Newcastle (Port Hunte1·).

När deremot SO-monsoonen herrska r, från medio af Mars
till slutet af September, har man kortaste vägen genom Torres-Strait, som dock många ännu i dag af förment försigtighet söka undvil1a, utan heldro hosluta alt arbeta sig rund
Australien vestvardt öfver, för att söl1a de vanliga handelsvägarna och dymedelst lwmma, hva1' och on till sina destinationsorter. Men under denna period råda, under hela SO,
Södra, SV och Vestra lwsterna af Australien, de svåraste vestliga storma1·, mot h vilka man har at t l1åmpa och som endast
af solid t byggda, skarpseglande och i öfrigt vål utrustade sl1epp
kunna besegras, och hvill1et dessutom :ir mycket tidsödande.
Många hafva vid dessa försöli bli!vit så segelslitna, att de varit nödgade laga första hamn som yppnts.
Jag lemnar alltså detta åt dem, som bafva bättre tålamod, och vill derföre här sysselsätta mig med de rön, jagsamlat vid min sednaste resa genom Torres-Strait.
Ett ämne af största vigt för ~jöliaptenernes kännedom,
och som äfven utgör det vanligaste föremålet för debatter
mellan do befålhafvat·e i Sydney, som ämnat gå denna väg,
vänder sig il1ring de olil1a inlopp, man har att söka för att
lwmma in genom de s. k. Barriere-Befven, som alla bestå af
lwraller och hvilken trakt äfven af somliga kallas föt' Korallllafvet.
Dessa inlopp äro hufvudsnkligast 3:ne: 1:o Den Inre
Leden eller den s. k. Capt. Ilings Route, ledande in mellan
kusten och Rarriere-Refven virl Lat. S. 24- 0 ; 2:o Rain-IslandsPassagen, vid den lilla ön al samma namn, genom en ränna,
3 ~ eng. sjömil bred och der en 6i fots hög båk*) :i1·
upprest som miirke, vid Lat. s. 'I l 0 36' samt 3:o Bligll's Inlopp, vid Lat. s. 9° 23'.
Meningarne om alla dessa inlopp äro ännu i denna dag
delade, ehuru de Uesta sl1epp gå nain-Islands-Passagen . Jag
vill de.rföre anföra någras meningar för och emot.

'*J Hit afgick från Sydney, kapten

•) År 1859, förstö rd, förmedeligen af fiskvi!de r.
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nvad Kings Route betr5ffar, är den mora säket· och längt •
mera angen5m än de andra, derigenom att man för det mesta har smult vatten der; men man får vanli rro n några dagars
längre resa och man nödgas ankra hvarje nat.t, hl'ill; et af
handel sfartygen, som hafva liten besä ttning, med sl;:il betraktas för arbetsamt och besv~rligf. Man har äfven hfirvid rJ'egat tillbaka för dtm labyrint af öar och mänr:d af farligh ete •·,
både öfver och under vattnet, man har att a1·beta sig fram
igenom.
Rain-Islands-Passngen, ehuruväl igenl;ännbar genom d ~ t
der uppförda tornet, är likvål svår att träffa, i händelse latituds-observation oj kan erhållas, isynnerhet som str·öms:iltningen der är skarp åt NY; och hafva några, hvilka derigenom
blifvit satta lånet norr om inloppet, sedan fåf:inet försökt att
kryssa sig upp mot strömmen, slutligen, efter letande Jånr~s
kanten af 13aniere-refven, fnnnit ett hål att löpa in r,enom
och efter otaliea faror ändtligen trälfat på don vanliga
segelleden; andra deremot hafva slutat sin resa der på ot.t
bedröfligt sätt, om hvill<ot nogsamt de årligen deril<ring sedda
naken bära vittnesbörd . Besynnerligt nog, uteör denna ränna ännn i denna dag hufvudinloppet för de Ilesta slwpp, som
derföm af försietighet gå flera tillsammans eller lwnvojerade
af någon, som p,ått denna Våf: förut. ~len - rusar on i fara,
så dela de andra samma öde. Dessa sliepp liafva docli ibland
balt en slulll!; reträtt, isynnerhet tlå de lwmmit För 15r,t för
inloppet, - att hålla af nordligare och jemte de and1·a, hvillia
sätta sin !;urs direkte, styra in eenom
Blighs inlopp. Detta inlopp är visserligen bra rent, men
har ilfven sina olägenheter. Derigenom alt det ligger så nord- ·
ligt, blir den slutliga kursen ned mot Torres-Stra it så rnydet
SSWostlig, att i händelse SO-monsoonen siwile någon dag vara
Tål sydlig, kryssning är oundzänglig och farli gheterna deri }:enom mångdubblade, oberälmadt att infödinr:arne (som mnd
hela Australien och l\ya Guinea iiro menniskoäl.are) just de 1·
hafva kanoter, liggande på fiske mellan koralirervon och vitl

'

fJrsta tecken att ett skepp olycldigtvis stött på grund, i hundratal framstörta till plundring och mon!, hvilket beklagligen
hvarje år intriilfal',
Före min afsegling från Sydnoy, utgjorde, som jag förut
nämnt, alla tlessa val af inlopp samtals~mnet. Det var eget
ntt erfara, huru dflrfö l' bildad es lil;som 3 olil;a partier för
uessa 3 olil1a inlopp. Fransmännen förfåktatie Blighs Inlopp
-- Eneelsm<"innen och de flesta af öfrig:l nationer höllo sig
till Rain-Islancl-Passagen, då nagra få, bufvudsaldieast örlogsmfln och iingbåtsbefålhafvare, som ärra större resourse1·, eillado meningen fö1· l<apten Rings nouto.
Slutlir,en fick jag
en fransman, lwpten Robiere, med skeppet ''Eqvateur'' på min
sida, att hylla den sednaste menincen och han beslöt att mod
all magt sl;ynda sig, för att samtidigt med mig blifva färdig
att göra mig sällskap.
Detta blef dock ej af, emedan en
oförutsedd hfmdelse gjorde att skeppet*) ej bl e f fiirdiet förrän 8 dogar efter min afseglinc, och jag således måste segla
ensam.
i\'len då jag ägdH dessa 3 hufvutlpunkler, som äro en så
vigtig sal> för dem, som ämna uå donna väg; goda sjökorton rask besättning och en god J.ronometer, vågade jag donna
åfventjTiiea see l ing och valde den så intressanta l<apten l(ings
lloute.
livad korten beträffar, hatlo jag redan i Liverpool förskaffat mig de så fi\rträflliea Amiralitets-korten, omsorgsfullt
utarbetade ef1er mån r,5 riga l'ursl;ningar. Ej förrån på t830*) Detta skepp _ hemm ahörande i Bordeaux, och som i Sydney intog

last af hästar, destioerJd t till Calcutta, ändrade mening efter min
afs egling, valde Bligils inlopp, utaf troli ge n snillhet att ej förskaffa
sig sjökort öfver Capt. 1\ings Heute, tick skra l monsoon, stötte på
ett ref vid kryssning in emot Torrcs-Strait, och bl ef öfvcrrumpladt
af infödingar, som satte skeppe t i hrJnd. 1\apten och underbefale t
milste, tillika med hela besä ttn ingen, b~ls öfver hufvud flykta i båtarne, delöde . i 2.ne partier. 1:st e styrma n, rr.ed hnlfva bes:Htningen, framkom efter ola liga faror till Timor. 1\apten Robiere med
re&ten af besiitlningcn, hördes alldrig af.
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talet har man från Englanu lmnnat få några säl•ra kort örvor
Torres-Strait - men så hafva också rastlösa forskningm· och
upptäckter utmärkt den nation, som altsedan år 179 ·1 började
att söka ni\gon genomfart mellan Australien och Nya Guinea.
Hvillia svårigh eter hafva ej Engelsmännen haft ntl bel,fuupa i
detta infernali sl1a farvalten med sina labyrinther af öar, holmar, skär, lilippot· ofvan och under vattnet, sandbankar och
korallref? flurn m5nga dyrbara öl'logsmän och hvilken oerhörd mängd af l1andel sfarlyg hafva ej der hlifvit uppolft•ade?
Ännu i donna dag äro Holländarne förbjudna att gå TonesStrait, utan på befälharvames eget ansvar; och af andra nationer måste betalas höga assur ans-premi er, då de cå denna
väg. Huru svål'l tlet ift·ån hörjan varit, alt finna denna p,onomfart, innan ordentliga sjö-kort hunnit ulifva utarbetade,
kan man göra sig en förest:illnina om, af händelsen med
följande slwpp, hvilkel var del fOrsta örlogsfartyg, som England h:it• uppoffrade.
nXr 179 ·1, ficli n. 1\l. freealt Pandora sigte 5 grunden
ostvardt om Torres-SI.rait, i lat. S. 9° 53 1 1 lone-. O. f u o
14', litet östc1· om ~Iurray-ön ; ert hredt lwrallref r,rinado
med sin bredsida mol sjön och ingen passap,e Sl'nles r;enom
detsamma.
Freaatton l•ryssade derföre sydvardt hän långs
kanlen af refvet så lånat som till lat. S. 11° 25', utan alt
vara j stånd all upptäclia nåeon siilwr öppning derigenom
vostvardt hlln; och hår högg hon olycklir,lvis på en detacherad del af rcfvet, den 28 Augusti och sjönk hastigt på 1ljupt
vatten. Stöne delen af besättningen räddade sig i båtarue
och passerade vestvardt hån igenom el.l. lrångt hål i refvet,
nåra vral•et af frep,atlen, samt athetade sig sedan vidat·e ge-·
nom Torres-Slrait till ön Timor." *)
Flera exempel vore tyvärr att anföra om dylilia förluster,
!)lOn har väl Eneland låtit afsl1riicka sig genom dylika uppoffringar? Nej\ Alla och en hvar vota \'i: att ju större
*) Se Horsburgh's !ndia Directory, Vol. 2, pag. 782.
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svårighet som yppats, med desto mera enorai har nationen
handlat. Denna genomfart skulle en gång lyckas och har
lyckats.
Den tredje punliten jag nämnde : rask besättning, besannades för mig äfven, ehuru jag först något tviflade dorpå.
Förhållandet var följande : min besättning, bestående af 14
man, utom befälet, blef illa tilltygad af gula febern i Rio de
Janeiro året förut (1858) i Februari månad, just under -det
den rasade som vftrst. Jag förlorade 8 man af dem och
måstn, från hamn till hamn, förhFa lilla månGa hf sammanrafsade nationer, tlå man just Pj fi.\1' af det bästa slaget. Uti
Australien hade jag stor svårighet alt få besättning af nåaon
europeisk nation.
Det· var föga t.illgång på folk. De, som
funnos, voro af dålig beslwlfenhet och fordrade ovanligt höga
hyror. Det återstod mig ej annat an att förhyra s. k. Lascarer. Dessa äro hinduiska sjömän från Irakten af Calcutta,
och j anseende dortill, att de äro betydliet underlägsna em·opeerna i kroppsl1rafter, m~ste ja::, enligt med Lascarer allmänt
antagen uer;i~ning, af tir. nr ha fva JulJula ant:.1let, ollor i 6,
emedan man lmappt kan anse tvenne af dem motsvara en
europeisk sjöman, af medelmåttig besl1affenhet. Dertill måste
förhyras en s. le Serang (befälhafvaro öfver deni), som
kun1le något engelsl1a oeh som hade on oinskränkt magt
öfver dem. lian ftr försedd med pipa (dylil1 med skepparepipan på örlogsm:in). Sedan l1an erhållit mina ordres korn' bemenderalle han sina Lasearer på hinduiska språket och
ledsaaade mant>vrerne med pipan. Oe hade särskild upptimrad kabyss för sin mall<lgning, då deras religion läror
förbjuda dem all äta mat, tillagad af andra händer ån deras
•
som hel1iinna samma tro. De sofvo på däck och voro alla
till hands, natt eller dag, när helst Scrangens pipa ljöd. D&
gjorde sflledes inel'n reaalmessig vakt och sofvo når det ku.od,~
passa till. Ingen rorgängare fanns blanu dem. Serangen ut ....
öfvade en rigtigl tyrannisk disciplin hland dem och beleds~
gado ofta sina bofaJJ,,in:;ar, om do ej genast blefvo ätll'dda 7
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med slag på deras bara fötter af en slags l1autschuksk:'lpp och delta slwnineslöst., ehuru motbjudande än sådant föreföll
J 'ag försölliC fltsl!illiga gångH afslyra det, men fåfängt.
Oss.
Ban påstod alllid, att kommandot öfver dem vore helt och
hållet omöjligt utan denna, såsom det för oss europeer syntes , hårdhändta behandling. Hvad åter dom sjelfva beträffar,
syntes de iclw särdeles ogilla denna method att föra kommando, ulan sågo de upp till sin Serang som nära nog till
etL högre väsende. Siisom sydlänningar och i deras lätta,
luftiga och pittoreslw drfq~tl'.f, tålde de ingen l1öld . Som det
var ganska l1allt vid denna tidpnnl•l i Australien (Juli månad),
var jag nllt något orolig alt hafva en sf1dan besättning; men
dennn oro försvann gradvis jn l;inare nordvardt vi seglade,
och da jag iindlligen kom i viirmen inom tropikerna, blef.jag
helt belålen att ej hafva Europeer. Voro dessa lascarer, såsom förr nfunndes, svaga till liraflerna, ägde de docl1 de meriten, att vara viga som kattor och i värmen uthålliga. Jag
försäkrar alt vi mången gång voro helt ängsliga all so deras
sätt alt äntra. Exempelvis vill jag nämna, att om elllfJsegelsskot hade urrappat, var det fåf;in~:;t. att förmå dom indraga
läsegelspiran och vanligen, innan befallning knappt var {lifven,
var en af dem uppe, äntrande långs den utsl•julnn, l;ala och
sviglanlle liisecelspirnn, med flndan af sl1ölet i munnen, slwr
in det ha sti:;t och liilade sedan in som en liatt åt riggen.
Äfven nattetid var ofta sf1dant hfu1delsen och i sanning milsto
,.i vara sf~rdeles måna om alt forse alla spiror med särdeles
goda sljertar.
Ombord väclile min förcst~ e nde afsef:ling från Sydney,
med destination genom Torres-Sira it, verldigen nå::;on oro,
helst man befarade (hvill1et äfven blof hfliHielson), att jag
sku lle liOmma all göra furden ensaa1, utan sällsl1ap af något
annat [arln;. Just under dessa dagar inträffade en händelse,
som jag måste omnämna, emedan den inverkade på mina och
a Ila andra befälharvares åt~:;öranden.
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Elt större angelslit transportskepp, hemmahörande i London, hade några månadot' förut afgått från Sydney till China,
medbl'ingnnde en större laddning hemåt återvändande Chineser, hvill•a uppehållit sig i Australien såsom guldgräfvare och,
under resan till sitt hemland, hvar och en medförde sin skörd
af den aula metallen. ~l o d passagerare, befäl och besättning,
utgjorde alla oml1rin[; 200 personer. Man hörde oj något af
delta slwpp, sedan dess afseeling, förrän, en vacl1er dag, en
Cltines anländer som passagerare med on amerikansk bl'itm
från Timot·. Som en löpeld spreds det kring i staden, att
det omnämnda engelska sl1eppet undet' rysliga omständigheter försvunnit.. Myndir;lteterna togo hund om saken och mod
fasa i'll1ördo jag, Jagen derpå, Chinesons berättelse för dem.
Sl;eppet, som glitt Capl. Kings Route, huue lycliligen hunnit
sfl långt som till Pipon-öarue, vit! ungefär ,19° Lat., då det
(så förmodade Chinesen ), af nå eon oförsiglighet eller brisland o uppmf•rllsamhel, rflliade på grund vid de, straxt utanför dessa öar, midt i seeelieden liggande, s. k. "Channelllocl;s'', som ligga jemns med vattenbrynet.. I ett ögonblick
Val' sl1eppet bollstanigen );ringhvårfdt a[ båtar, bemannade af
örvet· lusende infödingar, och alla ombord blefvo genast öfverm,ll)nade, tagna till fånga och fiirda i la1;d. Skeppet utplundr<Hies och saltes i brand. På det gräsli{laste sätt blof
nu hvarje dag ett visst antal af passagerare och besättning
slagtade. Ilerättolsen om förioppet vid denna fasansfulla håndelstl gjortle oclis5, vid denna omtalade lid, sin rund genom
alla Europas titlningar, och man vissto i Europa allmänt att
herfllla, huru de olycldiea olfron, innan de dödades, formligen göddes, för all lwnna blifva fulllwmligt smakliga slagtofler. ~len ej nog med cl etta, ty innan lwnnibalerne styckade
kropparna, blofvo de bultade med träklubbor. Med hvilken
deltagande ångest donna berilltelse f1ltördes i sessionssalen,
kan jag knappt beskrifva, och man ril;tado sina blickar på
donna Cbines, lilisom man llaft ett underdjur framför sig
Alla tycliles med en mun fråea : "mo n hnrn slapp du undan ?ll
2
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Denna fråea följde o~J.så snart frfin ordföranden. Chinesen
förklararla delta på uneefftr följande sätt:
''Efter 4 dyens fö!lopp, då ungefär fjertlcdelen af oss
voro nedejorda, såg jag om morgonen elt slwpp lwmma styrande SO-vardt ifrån. JaG var bevaliad af 3 infödinear, mon
hvilka, enligt hvaJI jag förmodat·, ej hade varsnat skeppet.
Vid ett passande lillfålle- jag hade ej 30 steg till stt·anden rusade Jag· förbi dem och störtalle mig i vattnet. Jae är stark
simmare. Jag l ror all infödingarna, som väl vissie all strötnmen sättet· hårdt ut åt NV, (ibland med ftnda till 6 mils fart
Dfi jag såg, att det ej
i timmen), uppgåfvo mig förlorad.
simma upp. mot slwpströmmen
emot
alt
till
myclwt
ljenade
pet, hvilade jag mig i vattnet, sedan jag lwmmit ett godt
slyeke u[ från stranden, och söllie på sådant sätt in vän la skeppet. Men i•nfödingarne, som lianhända anat min afsit:t, sidekade nu en slwr af pilar, spjut och bomeranger efler rniu,
och sålunda mftslo jag af ylter·sta krafter åter simma långt·o
ut el'ler ntom l1asthåll. Detta lyci~<Hles mi[! Mven. Min fr:·llsning berodde nu helt och hållet på, att jarr siwlielydas blifva
observerad från skeppet och dernäsl, alt det måtte ll·cliliet
p·assera de faror, der vi lwrt förut strandat. Till min outsägliga glädje såg jag, aH jag blifvit bemftrl;t. Slwppet Lrassade back och upplog mig. Det var en Eneelsman och Leståmd till Ti!Uor, det· jaa, eftet· lycldirr framlwmst, Llef landsalt. Om de, vid min flylil, qvarlefl'anrlcs ödo [,änner jag intet."
Denna h&ndelse cjorde i Sydncy ett högst pinsamt intrycl1.
Gouvernemenlet hade dft ej mera än ett öt·lor,sfartm till
sil'!' disposition, och hvillwt dessutom gjorde tjenst ~om valilskopp Ehut·n det gerna hade velat afsftnda nfir,ot af dessa
sltepp, för att, om möjli:;t, Listå de få, som måhända kunde
vara qvar, och i öfrigt undersöl1a förhållandena, var nu delta
för dem rent omöjligt. .Men gouvernementet gjorde allt hvad
det, undtH sådana omständigheter, kunde; och det är en glfldjo
atr erkänna, att vi alla, som voro destinerade samin'a väg, stå
i stor förbindelse till rogeringen i New-Sontli-Wa~'Cs, föt' de~s

beredvillighet och den liuet·alitol, hvanned don stod &!ts bi fll 1•
all så vidt möjligt betrmga vftr resa.
l'fdöljando dag publicerados: ;'att de kaptene1·, som med
sina sl<epp ämnade gå Cap!. l<ings Route, för att passera genom Tonos-Sirait, ägdo aH anmäla sig lros gouvernementet,
der de lwnde lwslnadsfrilt erhålla såviil vapen som behörig
ammunition, emot förbindelse att de, vid framlwmst till sin
deslinationsort, siwlie :rflemna vapen och öfverflödig ammuniNaturlietvis begagnade
!ion i' hrittisl<a lionsulernas hiinder."
mera s<fm jag
myelwt
så
anbud',
jae med t<~dsamhet delta
1iss!e, alt mina Lascare r voro viii bevandrade i s~jutvapens
handterand e.
Dagen före min afresa lwm, på grund af min reqvisilion,
långs sidan en !ilen pr å rn, lastad med 1O kanoner (falkonetlr!t') och tillhörande atliralj, 1 dussin gevär, 6 pistoler, f revolver, sablar, änterpil;ar, l;ulot·, liarteschslwtt, ){!'Ut m. m.,
hvil.l;et ja::: hos t;ouvernörctrs sclirelerare samma dag qvitterado på samma reqvisilion, som jau daeen förut upplomnat.
Den t~ Juli, i soluppf(rngon, gick jag nu till segels. Det
lwllt o.ch ruskiet. Jaf: åsåg med öml1an, huru Lascaro.rne.
st.odo på diicl;, l;rupna tiLlsammans som en fårslwclf. Men
Serungen blåse1· i sin pipa, och Lascarema ånlt·a upp för. alt
cöra loss sot:len. Del!<~ var Sillierligen Vålkommot Wr dem
och af god \'Orkan, för all i.\l.ersltilla deras lifsfunc!ioneu. Man
ser dem öfveralll, mr.d sina smidiga kroppar, äntra i riggen
uli sina fladdrande d~·:1ut cr , öfvorhalando ändarne. Mårssegleli tiro snurr. slw!adH och str:icllla · - Serungens pipa går
under ankarels ftpphifnin{l', och snart pa ssera.r skeppet ''Macqvarie" f:istniflg, lrvilken jag, af tacksamhot ~Öl" gouvo.rnementets fl'il,·osti~het, helsade med !l slwtt, och som vederuörligen
besvarades Straxt utanför inloppot till SyJney seglade jag
snart upp Pn lli)IHOj af H sl;e-pp, som iimnade gå "llain·-lslands-Passagen" för vid<ne segling g&nom Torres-Strait. Ledaren af denna konvoj var ett störro Loudoner-frogatlskepv
\'H'
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~nark-o-way~' *) hvars befålhafvaro nu i sista oeonblickot
prejade mit; och fråeade, om jag ville följa med. På milt
nel;ande svar, skildes vi nu åt - han, styranda n. ostliel jae deremot mera nordliGt långs land&l.
Det var en styr sydlie bl'is, så att jag nätt och jemnt
koodo föra alla möjliga seeol. Följande dag, om morgonen,
passerade jag det i korten vid Lat. S. 29° 30' utmärkta:
"Shoal Bay", som först för 8 år sedan upptäcktes ej vara
näeon vik, ulan inloppet till elt l'iviero, ett bland Je slörsta
i Australien. Såväl kaptenerna Cook och llli~h som den outtröttlige auslralisl;a upptäcktsseglaren: kapt. Flinders, :~Ila
hade viindt ut till sjöss derirrån, antagande den med säkerhot
såsom en bay; men det var lwpt. Slokes i engelska marinen
förbehållet att upptåclia rivierel. Innan min afresa från Sydney, gjorde jag dit en resa med finefartyget "Grarton" **') och
gicli med denna änebåt, sedan vi passerat öfver on 8 fots
Bar, uppför rivieret, circa 75 eng. sjömil,, till staden af samma namn som ånlibåten . Bivieret lf1rer strf1cl;a sie oml;l'inr,
250 ong. sjömil läncrn in i landet och är secelbart med
ångbåt cirka 50 mil orvanför staden. Grarton hade redan nu
3000 innevånare, vål antaeda vägar och eeen bank. lläromliring fick jag tillfålle alt so infödingarne i deras ursl;ocar·
och lära li5nna något af deras lefrmlssäll, \'anor och kriassätt, hvilliCt i sarmin:.: var iniressant nog. Det var fifven
!lir·, som jag gjorde en liten samling, i ethnograllsl,t hänseende af interesse. ·ö·a':l<)
Under min seglinc lånes liUslen ialdtoc jarr, att do s. k.
11 Solitary-öal'!le 11 ,
utlagde i Lat. S. 30° 5', ej der hafva sin
verkliga plats. Do liega nåra t O min. l~ingro ut frf1n kusten
och 6 min. längro nordligt, ån hvad kortet utvisar, bvilket

•) Skcppe' var lastadt med h<istar för Calcutta. En af min besättning öfversatle dess namn mL•d : "Se opp" .
*") Fördt af en svensk kapten, Blixt. H<HlS föräldrar bo i Uor~s.
*-•) Vid min hemkomst skllnkte jag dessa saker lill 1\ongl. VetLen~ kaps-A kademien,
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bör ial;ttacas af dem, som miijli:!on k8mma att \'orlistålla
samma seelin g, och hvarför11 det är nödigt att med försigtichet
nalkas dom, helst om de, såsom jag p,jorde, komma att . nattetid passera dem .
Uppemot La!. S. 28° 5', mi\stH jag anjgsna mig ända
till 16 min. frf111 landet, emedan denna kust år' :innn ej rikligt undersökt. Också synes ganska tydligt bränningar långt
ut från l;uslon.
Allt efter som vi avancerade nordligt långs landet, började vfHierlelilln blifva varmare och mina Lascarer pip,gar{l.
Vinden fortfor alt vara gynnar.de.
Vid "Cap Moreton'\ der det sista fyrtornet p\1 Australiens
östra kust står, likade sig vinden till half storm, si\ att jag
bergadH l:isrr,el och småsegel sam t intog 2:ne re f i märssealen. Jag ial;ttog detta försietichetsmfllt, emedan det var emot
solnndt:5np,en och jag ämnade, under ständip, lodhifning,
dubblera "Sandy Cape" om natten. För alt vara säl;er om
att ej styra för långt nordligt ut i stilla Ocean, följde jag
landet så uf1ra jag tordes och lotlade mic sedan rund det
ifrån Sand y Cape utskjutande re f, vid namn: "Breaksea Spi t".
Kl. l på morgonen angaf lodet, att rorvet var passeradt,
och stynle jag nu rii!t vestvardt in emot l;usten vhl "Bustard
Bay" för all få landliånnine vid dacer, som ocliså lyckades.
Il:ir är egenlli::a inloppet för "1\inr,s ltoute", då deremot
de, hvill;a ämna söka genom den s. k. Great-Banier (Rainlsland- passagon eller Blielis inlopp) och som fiiljalitlieen nu
f•ro lflngre ostl'artlt från l;uslen, forts:ilta sin seelina i mera
nordlig riktning. Den l;onvoj af 8 skepp, som jag förut
nämnt, hade nu, med destination till Rain-lsland, att för·st
styra för ''Ferriei's Ref" och "Calos Bank" under Södra Vändkretsen, hvanid man vanligen söker att slippa fram emellan
dessa rarliglwter, under dacsljns. Dl!l'ifrån mod nordlig kurs
till 11 Wrerk Hof'' och "Bin! lslarHI" på Lat. S 2l 0 4 0' - vidare rnetl NYesilie kurs till "Alerts Hel'" på Lat. s. i6° .1-0'
- passerunde "Dianas gnmd;' på Lat. s. 15° 30' och 8 1nlli ~c: l
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med rak !'1V kurs upp till do s. k. "Östra F<illen~ (l~ ~stern
Fields) vid Lat. S. 10° - allt under en stark strömsiittning

åt NV.
Nog kan det Vnt·a t'ålt att iifver oceanen sölia df:n liOrtaste vägen på sistniimntle s flit, men då man tagew i be !.ra litande, att flera af deisa ref ej ligga sillwrt utlagda i J,or!et.,
att ganska många sådana farlip,heter ej ännu hunnit hlifva
upptäckta, då årligen nya uppläckas och edanmileten tyv[trr
visat, att äfven den sl<arpaste ulldli, på Urlogsru:i11, I(IJ l'arit
tillfyllest, hvaraf flora förlist pft dessa ref, troiiijon mest onl
natten; och då man dertill erinrar· sig handels-fartycem; ojemnförligt mindre resurser, i följd hvaraf man, o1n naHotid, ft
dessa ej l111n föra så rnyclwt segel, med flera dylikt.~· <imsländighelet• alt taga i betraidande; så anse1· ja{!, :tll om . den
sagde viigen är kortare och farlichetorna i 1\ill{!s noute flerdubblade, så l; an jag docli, på denna sednare Vii G, 5 trninstone se dem, ty jaa släpper der knappt en ö eller en wldf',
förrän jag har en annan i siete; och på: sådant sätt har jag
l{ings 1\oute fil' oclisi\ i verkalltid säkerhet i mitt bestick.
ligheten den mest undersölila och m.an .ha:r ICH oC'h med för
afsigt att medelst denna våg bereda - on ~T·l~pakelfiii'bir4dolse
emellan Australien och China, med lwi-tlpplat:i ~jelfva Torros-, .,,; ;:; :· .
Sirnit å den lilla "Aibanj'-lsland."
!\led ett ord : jag fann fönlelarno ~r denna sed11are vät~
väl värdtt mödan af nåp,ra gångers anliring och tillsegelsgående och den ojernförligt sWrre trygghet, jag vann, på intet
sätt kunna uppviieas af den besparing utaf ett par daanr,
som man å den andra Vitgen, och detta blott i lj•ckligaste
·
fall, I~öjligen lwn vinna.
Jag f(lljde nn landet åt, lagande om styrbord de uti
kortet utlagde "Bunkers Low Islands", som jaa ej sfig. De
Kursen sattes åt
måste i verldip,helen ligga långro oslli[lt..
''Cap Capricom". En strömsättning med l linops fart salte
åt NV. Det Yar den 19:e Juli och solon var i sin nedaång,
dä jag, litande på det snart inträdande månskenet, med en
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Gl'nnando vind, I:H Serancen lialla sill folli fö1· att .sätta lflseglen, och mot Id. 9 på aftonen passerade jag med frisk
farl dett.a Cap och styrde drist.iet in emellan "Hummocl<söame'' och landeL Jag var så mycket angeliignare att flira
mycket segel denna mf111ijusa nall, ty, om vinden nästa dag
fortfor, ämnade jaa då medhinna Idarera •Jon så trånga "NtHthnmberi<HHls- Passagen" upp emot " Cumberland~- iiarne".
Detta passade så mycl;ct bäl.tre, ·som 11 1\eppel-öarne", hvill;a
ja{! då måste passera, voro alla bran1<1 och kunde nallias Lätt
intill. Vi började nu hvad man med sliäl kan kalla "inomsliftrs-segling" och denna i sanning rj af det lattare ilagot,
men ja{! lut docl<, för att ej on ödigt uttrötta besättningen,
valilerna allösa h\'arandra, hvilliel iifven tycl<les inaifva besältningen moril mod och trygghet. Men naturligt lwnde jan
sjelf ej taga mi(l om nallen nödvändig hvila, ty här kunde
jaa ej risliera att lemna skeppets navigerinG, om äfven blott
löl' en l•ortaro stund, i händerna pä någon af underbofälot3
förrån d;~ger inbröt och några timm3rs ren passage yppade sig.
l dagnincen den 20:e Juli var jag utanf(lr "Cap Townsend\ och nu lian jag säga, att det var nftra pi\ som att segla
i Stocldwlms sliiirafm.l. Alla dessa öar, lilippol' och sl<är voro
Pit denna Latituds-p~ral
l>al;~ och af ett rödaldigt utseende.
lel ('22°), Ldlnner sig En{!lands nordliga ste kolonisering af
Auslralien (och så vidt jag vet, den sednaste af alla Englands
företag i denna väg), immerfort, mon småningom och såliert,
undantränroande infödingarna till det inre af landot.. På e.
m., då jag nail•ades en af "Percy-öarne", upptäcl;te jag vandrande mennislwr vid stranden, som, då vi nArnH>do oss, bel'urHlOs vara liuropeor. Flera af dom stråfvat!e uppe i, beresslirefvorna. En båt Hia vid stranden, och vid llet jaa pa sserade den 2:dra stora ön af n:imnde Ö{!rnpp, låg der till ankars en engelsk segel-fregatt, troligen sladd pft "s nrveyin aHa el e ej fre r.a tte ns
voyace". Signal ei' vexlades oss emellan,
ankarplats varit så dflli[; - slonbol~en - och dj11p et anse~ot
lir.;t - · 25 ra· - hado jag trolieen r.;5tt till anl;ars för nall en;
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dessutom, i :mseende dertill att, vid hastict pålwmmande arader eiiM pålamlsvind, som år farli{l' för en öppen ank~rplats,
ett handelsfartm med liten besåilning ej sft hastigt i;nn liomma
till se{l'els som en öriO{l'srn.tn, <~fstoil ja{l' dcrifrån, förlitande
mi{l' på den stundande naUens m:inskon och seelade alltså
vidare. Mot Id. 9 om aftonen stillnade den gynnande vinden alldeles ut och kom konträr. Ja{l' hörjade då näslan
ångra, ntt jag ej ankrat.; men som jaa då redan, g timmar
förut, hade passerat "Percy-öarne'' och vnr utkommon på del
flack, som skiljet• dessa öar från "Cumberlands-öarnc", !•ryssade jag hela natten med korta _ sla{l', mellan den s Ii. "13everloy-Group" utanför "Cap Pahnerston" och de korallt·ef,
som uteöra barrieren derutanför emot St.illa Ocean. Nå{l'on
hvila denna natt vm· ej att lånlia på, åtminstone ej för ·mi·a.
Himlen mulnade hasti&t, och derefter reenade dot. nä,tan hela
hundvakten.
(Forts. i nästa häfte.)

FÖHÄNDRADE OCH NYTILLKOl\lNE HRAH OCH SJÖMÄRKEN.
(Forts. fr. förcg.

häfto ~)

För att nal.tetid lillnna insegla uli Garonne-IJodcn och
gå till ankarplatsen vid Pouillac, iallll<lffOS följande: Sedan
man genom pejlingar af Corduan's och Coubre's fyrar har
sitt ställe bekant, och fåll ~it:te af Tert·c Negre's f:.~sla hvita
fyr, hålles denne och Pontaillac's omvexlande livila och röda
fyr öfverens, till dess Coubre's fyr JH'jlas i l\l\0 p. c. hv .. refter styres på Corduan's fyr, och 11<ir Falaise röda fyr oeh
Terre Negre's hvita fyr komma öfverens, slyres denna lwrs
till dess St. George's och Suzac's röda fyrar iifven liomma
öfverens. Sedan slyres på sistnämnde fyr och kurson rättas
så småningom efter följande prjlinear: Hiclwnl's fasta röcfa
fyr hålles nära \'id Tallais fyrsl;epp ; sedan Point de Grave's
hvila fyr Mvon nara vid Tallais; doreflor Patiras hvita fl'l'

nru·a vid Mapon's fyrsliepp och slutligen By's fyrsl;epp arven
nät'a vid ll-lapon' s.
Fyr, stillaståcmle, röd, vid inlopPLOO~!Al\ACH C1Sg ).
pet till denna lilla hamn. (Perros-redd} Höjd 72 fot. Synvidd ö mil. 4 8°, nO' 21 '' N. go 28' 40" V.
NANTOUAH ( 183). F)T, stillastfiende, med hvitt sken,
på br)'ggan vid delta sl<ille. llöjd 31 fot. Synvidd 1O mil.
48° 48' 7•• N. 3° 23' 25'' V.
KEIUEAN ('l sg). Fyr, stillastående, mod h\·itt sken,
2300 fot s. O. från Nantouar f)T. Jliijd 258 fot. Sjmidd
mil. Dessa båda fyrar utvisa riGtningon af vestliga farvattnet till P8rros-redd.
COLmWIEB C18g). Fy t·, stillastående, med hvitt sken.
Böjd 90 ful. Synvidd ·12 mil.
48" 47' 56" N. go 26'
18" v.
1\EIIPBIGENT C183). F~T, stillastående, med hvitt slien.
llöjd 265 fot. Synvidd ·l 11 mil. 48° 46' 45" N. go 28' V.
Denna och Colombie,.'s (yr iHverens, utvisa rigtnineen ar
oslliea farvattnet till Pen·os-redd.
DO POAN (184). !·'jr, slillnstftonde, röd, på denna udde
af ön Brehat. Höjd 68 fot. Synvidd 6 mil. 48° i.i l' 58"
N. 3° 58' 51" V.
1\0SEDO (184 ). Fyr, stillaslående, riid. llöjd 90 fot.
Sjnvidd 8 mil. Belyser endast 20° uf horizonten. 48° 5f'
28' 1 N. go 0' V.
Donna fyr och Du Poan's öfverens, göra en linia som
strilclier sig åt La Horaine, hvarigonom denna fara lätt undvi~es genom alt pejla des Heaux de BrC!wt's fjr.
TIIOlJVILLE ( 177). F)T, stillastiiende, med srönt sken;
jlterst på östl'a hamndamrnen. llöjtl 25 fot. Synvidd 12 mil.
490 22' 2" N. 0° 4' 49" O.
CETTE (213). Fyr, slillaslåentle, med hvitt sken, på Sl.
Louis-pirens slusshufvnd. Böjd 108 _ fot. Synvidd 15 mil.

n.

430 23' 50 11 N. 3° 42' 27" O.
llärmed bar fyren pf1 Fort Sf. Louis upphört att lysa.

St•nnien.

CAP de Cl~ (205 ). Fy t•, stillastående, röd, (vid ve~lra
sidan af floden Corrubion i Corunna). Höjd Si fot. Synvidd
8 mil. 42° 5~ 1 40" N. 9° 10' 6" V. Tornet är åttl;untigt
och af granit.
CAPE FIGUERA (21 l).
F)l', stillastående, på vestliga
udden \'id inloppet till Palma*bugten på ön Majorca. Höjd
HS fot. Symidd i2 mil. 39° 27' 42 11 N. 2o 33' 5~'' o.
Tornet är 46 fot högt och ljusgult.
AIER (21 ':!) fyr omgåendr, med förmörkelser hvarjo minut, på denna ö S. O. om Jllinorca. llöjd 174 fot. Sjnvidd
20 mil.
39° 47' 36" N. 4° 23' 7 11 O. Tornet är 120
fot högt och ljusgult.
PUNTA NEGRA (209). Fyr, stillastående, vid vestpynten af Porl Aguilas. Höjd 48 fot, Synvidd ti mil. 37o 23'
30" N. 1° 39' 26" V. Tornet är 25 fot högt och ljusgrått.
Italien.

ANCONA (231 ).
Fyr, omgflende, med hvitt slwn, som
varar 10 5 efter 30 8 fönnöt·lielse, på Monte die Cappucini.
Synvidd 21 mil. 43° 37' 38" N. 13° 31' 3i" o.
Ett stillastftende hvitl sken sjnes dcrjcmtll, på det blinkfyren ständigt må kunna hållas i siate.
IUMNFYR, röd. Synvidd 6 mil. 43° 37' 42" N. 13"
30 1 46 11 o.
CJVITA VECIJIA (222). F)'r, (förbållrad) omgående, med
hl'itt slien som varar 1Os efter 30 5 fönuörl;else, uti el t 120
rot höp,t, gråhv.itt torn, på södra ändan af v:'igbrytarcn. Sj'n,v idd 16 mäl, emellan N. t. V. ! \'. och s. t. O. ~ o. 4.211
:5' 2ti', N. t 1° 4 7 1 6" O.
Förmörlwlserna syna~ först tot ala på 1O mils afståncl.
FAVIGNANA (228 ). Fyr, förändrad till om aående, med
hvarjo minut, på udd en Softile eller hlanone
•Vid sydsidan ar donna ö. Höjd 141 fot. Synvidd 20 mil.
;J7° 05 1 46 11 N. 12° 16 1 611 O.
~örmörkelser

Sarallniello

d

CAGLL\HI (2\H ). Fyr, slillast.åendo, med hvilt sken,;mim
visar on röd blink hvar 2m. Upprörd på spetsen af S!. :utd.
Höjd 239 fot. Synvidd H. mil vitUilul' 11uft. 39° H 1: 1N.
9° 9' 21 11 O.
De röda blinkar·t)'a· synas flr,td~t på H mils
1 J :ni
afstånd.
Fj· r~n , li<ma.ruer i sit:te uti N. o. .~ O, d~ man tcsutr
ifrån, och uti N. V. ~ V. ·p. :c..; <l å . ma11 öste f : å/rån iriiietfht
uti Cagliari-bugten.
, ,r. d
CAP PUL! ,(5l<tl) . . (Caglillri-bt.t glen) Fyr.
~orra

Auaeriha.

CAP s'{· ~'li\'RYS (255). Fyr; omgående, o~vexla~le med
rödt och hvitt sl;en hvar·je minut. llöjd 32ti fot. s:~nvidd
30 mil i klar luft. 46° 49' 25 11 N. 54° 81 45'• V~ : :!
På båda sidor· om fyrtornet stå vakthus, som ärd hvita
1
med röda tak.
' ' · :; nf.
1 1
MINOTS LED GE (277 ). Fyr, stillastaendo, ph ·en '·af Y!b 1
hassel-lälipporna, vid inloppet till Boston Bay. Höjd ·s~ 'tilt.
Synvidd ·14 Ii1il i klar luft. 42() 16' 9" N. 70° \l)Y'''i(~/1
V. Fyrtornet är mörkgrått.
Y ·: : ' · : :"'! 'io d
scn'uAT·I~ ('~17) . Fyren bar nopphört ati lysJ·.
l\llNOT (277). Fj'l'skeppet har upphört att finnas·.:
CAP BO~AVISTA (2M). FF förändrad, så atttide~l ieni&rIan hvarje röd och hvit bli'r\k riu år 1~m.
·, ;;1 i: 1

vERK~i'i'ÄtLbA : ÅitBirr'EN

\ rio KONG{·· FLOTTANs !}51,'!{..

TIONER
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1860.

.' '

Cnrbhrona stl\tion.

Å Ångl'ref,l}tten Vanadis: fa stsalt diagonalf<Drbindnilll 1
alla vägare samt p,arnering em ellan batteri och tross-däckeru ;
bordlagt och arnaglat bollen i inlaut balkar, kadlar, karmar,
vaterbord, band och 2 · ringar bekl ädnad il batteri-däck s~Jlilt
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För Lotsverket : Lotschefsfartyget Eliida salt i sjön, klargjordt till oxpeJilion, upphaladt.
För Fortifilwtions-at·belena : Kanonskonerten Ehrensf;jöld
klargjord som liasernfartyp,.
För Stocl•holms station: skonerten l' Aigle, dockad ; reparorad till roriJeslag.
För fästningen J(ttngsholmen: vattondislilloringsapparat

karflar, Texelbalka•· och band å trossdäcl; i fastsatt förbindningsknän under Låda dessa tlåcli; inlagt pann- och maehinbåddningar, uppsalt krutdurkar, fastsatt röst, llranball;ar, sliåfl!I,
och kri s3rnt tillarbetat roret.
Å Linieskeppot Sl.andinavien: afslntat nacling af botten,
inlagt och drifvit lrossdåck ; uppsall. inrednioeon under och
på nitrunde däc.k : fastsatt boe- och dficlis-klys, springbeting,
lösköl och kri; förfärdigat stormpumpar; inpassat skeppels
kranar; drirvit bolten och däcken; ullagit skeppet ur dockan.
Å Liniesl;eppet Gustaf den Store: fullbonlat inredninaon
under trossd;ick .
Brigeon Snappopp: fltllbordad, kopparförhydd:
Briggen af Virsen: repa1·ation fullbordad ; .
Ett Angmudderverk, med 4 alfö••ingsprfunar, rullbord~dl.
Fregatten Eugenie, korvoltema Najaden och Lagerbjelke,
ängkorvetten Orädd, lasl{!aleasen Hamelen, Docl;sätten, alla
dockade och reparerade samt Najaden och Lagorbjelke kopparrörhydda; jernkonellen Svalan och jornvallenskutan Roxen
dockade och målade i botten; laslhritmen Gladan d orkad och
lwpparförhydd.

uppsatt.

Ny ångpanna för ängsiwnerien Balder under arbete.
,\ ngpannorna uttagne ur ängkorvetterna Orädd och Thor,
do förra för anbrinp,ande af nya tuber; dc sednare aU slopas.
Undersökt stationens fartyg i och för llottbesigtning.
Ny Sjukhusbyggnad. KålhJrvåningcns murar uppförde,
af dels huggen granit, dels kalksten samt tegel ; murningsarbetet å första våningen och mindre flygelen, med fat;ad åt Drottninggatan, afslutadt; fönster och dörrlurte1· för byggnaden

under arbete.
Amirnlitets-Tryrlroqdrden tl in ra Vä mö: stängselmur
uppfö1·d.
Amiraliletsgatan: apparelj vid vestra andan uppförd.
J(aserne" a Stumholmen, Kronobageriet, Hungshal/1 Magasin, Telegt·aftornet på ](. s.-var{vet, ÅTighammarsmedjan:
reparationer vorkst<illda.
Flottans Sl•eppsbro : ducdalber, vatorband, balkar, bordlflggning, ledråcl\en reparerade .
Sjöbryggan vid Lindholmen: stenld~tor och brolflggning

Ångfartyget Heimdal, l;anonskoncrten Essen slopade.
Stormast för ängfregatten Vanndis j sl.or- och försliinger·
för linieskeppet Skandinavien j stormast, l förslång, 1 märsrä för fregatten Desiree; master·, stor- och förslång, storbramrå för fn•gatlen Eugenie; stor- och förslilll{j för ~åvill
korvollen Lagerbjelke som Najaden, förf<'l('(lip,ade; stor-, r,}doch mesan-masterna för liniesl;eppet Slrandinavim reparPratle ;
bogsprill för linieskeppet Gustaf den Store förfårdieadt.
Utrustade och klargjorde till expedil.ion : fregatten Jose- ·
fine, korvettema Chapman, Lagerbjelke, Najaden, Svalan; uriagarna Nordenslijöld, Snappopp, Virse11; ängkorvettorne Orädd,
Thor ; ängskonerten Balder, laslbl'iggon Gladan, lastgaleaserna Flickan och J(amelen.

istf111dsat1e.
Apparelj vid snickare,·crkstaden å 1\. S.- varf\·et ommurad.
Gamla Rtparotionsdockans pumpdngmachin: ånt;pannans
omt:ifuinusmurar· nyuppförde.
Nya Doclwrna : fogstrykning der och i svajninasrummot
\'erliställd i porlar och pumpångmachin rcparorade.
Taldingen för åncfregallen Vanadis tillverl;ad ; taklingarnc för , under ånt hemlwmna larlyg, försedda.

För Postverket: Postjakten Postillion upphalad på land,
reparerat!, salt i sjön, utrustad till eJpotlition.

\
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- ~.: Uti A1·tilleri· E:JJersis-sk.olan harva under året v;.rit liOm•
menderada tillsammans 7 lnstrnctions-Officeraro, hva1·af 2 om
• mmaren och 3 om vintern \'<Hit tjen steörande.
Uti öfningarne hafva deltagit:
-J''j 2 t sekund-l•öj!nanter, hvarar 9 aradpassera.ra, samt 4 under-Iöjt.nanter af Marin-reg:t, 57 under-officerare jfftoU.WJ och
~';ar ~1ari.n-t·eg:l.j +20 matrAser och junn•nfJn · Il'~· ~~~~~a 23 genomgått instruktörs-kursen och 36 blirvit kanon-kornmontl'öru.
3'85 · marin-soldater och arWieri-hfl.tsinän, a[ hvii'lm 50
ltlfPvit kanon-llommendö re r. 2:ne· nrPilleri-bätsmån hafva erh§ Hit ifl'Strul;törs-betyg.
~ti ·· ko.rporal-skolan harva 52 artillori-bats.mäPJ ·. -e-rhåll iL
'tiJ9~rvis~ninff, aflivilka,j~ b,lifvit utexaminerade.
- .LJ .Et~. n~lt roiliemente föl' l< al. M:ts flottas artilleri-h~ts
w~"&-~å[ af den 5 Old.. 18GO , tr;illde drm 1 Nov. i verlis~m
hnt,..,.l'or!._-:-~åt&nwr~~-k[lreu I,1ar h~rigenom blihit j_e,tl~nl/ögdelad.
'J ; , ;,;

lotsfartyget Sndckan, lastrartyget Simpan, ·alla små-ängfartygen
samt galeasen Tärnan .
Doclwt: ånefarlyget von Sydow och siwnerten l'Aigle.
Satt i sjön och dter 11t2 bädd upphalat : i roddkanonbåt,
bombkanonslup, 1 bataljon kanonjollar, 2 chefsfartyg, 4
Iandsti enings-bombkanonslup, lotsfartyget Snäckan, stationens
smärre ångbåtar.
J(ompletterat taklingen till: siwnerten l'Aigle, 3 kanonängslura r, å ngfr.rt. Valkyrian, 1 kanonslup, 1 kanonjoll.
Nybyggt : en roddlwnonb5t..
Anlagt; ett nytt salutbatteri på [{a,tellhulmen.
Götheborgs

dettot.

Utrustat sjömiitningsfarlj'gen samt diverse bålar; reparerat hyggnador och stänr;sel j undersöl1t depotens fartyg och
bålar i och för general-flottbesictning.

.!Otocl•lanlnHi sf.ation.

Reparerat: åtsl1illir;a bomblianonslupar, rum i bålstnanskasseri:l, galervarfsme11j.an, sjöofl1cers-si\ll:;lapel.s lol•~L, sJi.llJ>psbohnsöron,, avliller~vedislådemn, /l fi~lors.kjul, kasteJll1Hwnaden på l;astellholmen O'cb exe-rcis-hus.c-1., mochinerne till stationens ångbåtar samt fönädels gevflr och remtygspe·rsedlar,
hvill;a sednare blifvit rengjorde och försedde .
Förfärdigat: see el- och flarrcdul;spersedlar för förritdet,
&anonurol•·ar ech direrse inventarier samt taldin~.:.~persedlar
för lianonångsluparno Carlsund och lllotala; 72-pnndie.o ..perk'assionsbomber, messinr,sbrandtrör, pcrJ,ussiunsröT o"h fyllnings()J'OPI)ar, l.ojcr och t;idwn till 12 lianonj.ollar samt segel
för lotschefsfartyget Stläclwn.
Dri(vit, klat·gjorl samt a(rustat : postångfartyget Nordstjernan, 5ngrartytret Va/kyrilln·, . skonerten l' Aigle, ån gf. von
SJJdow, kanonånnslupen Svenslisund, ·l bataljon kanonjollar, 2
chefsfartyg och tillhörande båtar, 1 roddkanonbät, 1 bombka110nslup, t landstigninasl,anonslup, f)·rfartyget Finngrundet,

S.utMANDRAG AF Å.TSKILLIGA 1\oNGL.

BnEl!', FöRORDNIN-

GAR, GE!'iERAL-0RDER ~[. M., UTGÅNGNE FRÅN S.JÖFÖRSVARS-DEPAUTBMBNTET.

(l{ongl. Brel).

Den 4.. Dec· i 860. f{{)J'I'etten Janamas må afföJ'as från klasson "be1·äradtJ fartyg'' och dess U()pLlör<ler aflefvereras till
vederbörande förr5d.
Den Il Dec. Nåd. 13ref an(!. eliev;rlies.fördldens vid Flottans
stationer stäliantie under särsiiiido ansvarige uppbördsmäns
tillsj'll xh vflrd, jemte derar härnytande imdringat· uti nedanstfiende §§ af Nåd. Heglementot af den 28 Sept. 1836 angående styrelsen och eliUnomien vid stationerna nernl: § 7'fJ,
§ H6, § 148, § 160, § 165, § ·166, § 170, S 171,§236•.
Den 21. Kassören hos f{ongl. förvaltningen af Sjöärenden~}
J. G, Poller bar erhål lit 6 månaders tjenstledighet j l.lok""
hållaren C. O. Scl1ullzberg förordnad att under liclen tjerr.
ston bestr.ida.
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Den 29. Alt 75 st. kasserade, men för exercis användbare,
rrevfu· må frfm Flottans förråd vid Götheborgs Depot till frivilliga sl•arpsl•yttekåren i Götheborg utlemnas mot 4 1\dr
Rmt för hvarje gevär.

(General-Orde,.,)
Den 2 Jan. 1861. Selmnd-Löjtnanlen C. 1-1. Smedbe•·g skall
t. v.- tjenstgö•·a i Sjöl•artekontoret.
Den 3. Salut med styckeskolt på de Kongl. personernas födelse- och namnsdagar skall, med anledning af den efter Il.
M. Enkedroltniog Desideria anlagda sorg, inställas till och
med den 27 Januari.
Don ~ 8. Selmnd-Löjtnant C. H. Il amsten har erhållit 3 års
tjenstledighet till idkande af handelssjöfart.
Den 22. Prernier-Liijlnant O. Lagerberg har erhållit 6 månaders tjenstledighet från den 15 April 1861 att idka sjöfart å svensill ångfartyg.

s.

d. Kaptenen vid Flottan J. E. Molander, Kapten-Löjtnanteu
J. R. Lagercrantz och Premier-Löjtnanten C. F. Virp,in Ilafva erhållit Nådig tillåtelse alt mottaca och bära : den förstnämnde Kommendörs- de 2:ne sed11are Officers-teeliilet af
Tunesislia Eftihair-orden.

Den 30. Ett exemplar af Cal'l XIV Johans-medaljen tilldelallt
föne Under-Konstapeln vid Flottan, Stadsfislialon llelsingborg, (oder-Löjtnanten P. J. nosenbeq~.

