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Tankar om behofvet af ett sjömineförsvar
för Sverige.
tjena till
Att slwpa, pröfva och använda medel, som kunna
pligt.
ans
fosterlandets försvar, är en krigsm

K. K.
Bland de alvarliga och fosterländska frågor, som
r,
smino
vatten
under
W. Akademien uppställt, är den: "Kunna
mon
tlig
"med den utveckling minsystemet nu eger, i väsen
segelleder,
"bidraga till försvaret af våra skärgårdar och inre
"samt huru?"
frågor,
För att afgifva tillfredsställande svar på dessa
dessa rader
erfordras andra egenskaper än de författaren till
.förmåga,
efter
att,
honom
r
mana
besitta; men ämnets vigt
.
utredd
saken
få
"draga strå till stacken" för att
h-afva
Det vore visserligen för Sverge fördelaktigt att
i hopp om.
en stor och tidsenlig flotta, med h vilken man,
spetsen'
helst
som
fiende
framgång, kunde bjuda hvilken
en såffa
men, då vi ej förmå underhåUa, än mindre anska
söka sätta
dan, måste vi, med de medel som stå till buds,
a.
kunn
gen
möjli
vi
oss i så godt försvarstillstånd
söka
Anfalles Sverige, blir det armeens uppg.ift att
delarne
hindra en fiende få fast fot på de för hafvet öppna
flottans att
af våra kuster, och skärgårdsartilleriets samt
möjligt, om
som
göra fienden så mycken afbräck och skada
att slutlihan vågar intränga i våra skärgårdar, äfvensom
i vissa fargen hindra honom från vidare framträngande
vatten.
eller
Ensamt med monitorer, pansarbåtar, stängse!Uottar
a våra
fästningar, torde vi icke kunna fullst.änrligt spärr

vigtigare farleder, ty, om vi blil\'a anfallne, sker det naturligtvis icke allenast med fullt så kraftiga vapen som vi sjelfva ega, utan med ett antal ö!'ver1ägset vårt. Der vi uppställa två, fyra eller tio fartyg, torde fienden uppträda med
dubbelt så många. Uppstår en artilleristrid blifver den troligtvis ej afgörande, eftersom nutidens fartyg, genom deras
bepansring, föga akta hvarandras kulor, och då lyckoskott
ej måhända ifrågakomma, eller böra tagas med i beräkningen. De stridande försöka förmodligen alt stöta eller spränga bvarandra i sank. Finnes icke mäktigare hinder i farnttnet som förmå fienden att stanna, qvarlemnar han säkerligen så många fartyg som äro behöflige på stridsplatsen,
och framtränger med de öfrige hvart han behagar. Sådane
mäktigare hinder äro just undervattensminor, så väl fasta
som rörliga. De äro utan tvifvel de kraftigaste förstörelsemedel mot pansarfartyg som ännu äro uppfunne, och de
ende, som vi, med hopp om framgång, skulle kunna använda såsom försvarsvapen i sådane farleder, hvilka icke böra
eller kunna genom starka sten{örsänlrningar spärras. En
enda kraftig mina är tillräcklig, alt inom få minuter sänka,
eller åtminstone försätta i ostridbart skick, det fartyg som
kommer inom dess verkningskrets.
Högst tvifvelaktig är den nytta, som fartyg kunna hafva af s. k. minplogar, ty de försvåra deras manöver i trånga farvatten, och kunna göras overksamma genom tjenliga
medel, som förankras i fanallen framför minraderna. Der
minor ligga på djupare valten eller på sjöbotten, blifva sådane plogar af ingen nytta.
Men lika väl som det händer att kanonkulor icke göra
den slwda man af dem förväntar, likasåväl kunna orsaker
linnas, som göra att den påräknade verkan af en eller annan mina förfelas . :Man måste derföre hafva flera minrader
innanför h varandra, för att i händelse en mina skulle klicka,
den andra eller måhända först den tredje skall göra åsyftad
verkan .

Eftersom unden' altensminor torde på ett kraftigare siilt
kunna bidraga till försvaret af våra segelleder än kanoner,
böra de betraktas såsom hufvudvapnet för våra skärgårdar.
Öfriga sjövapen kunna såsom seeundanter till minvapnet
blifva, under sådana omständigheter, till verklig nytta.
I de lle~ta länder arbeta minkommitteer. Restlitalen af
deras forskningar och de försök som med minor blifvit gjorde, äro till en del kände genom åtskillige afhandlingar i
ämnet.
U nder det sednaste nordamerikanska kriget, ansågs
sjöminor vara ett fruktansvärdt vapen. Att de verkligen
under detta krig förorsakat mycken skada, synes af det intyg som Nordstaternas dåvarande sjöminister "Wells", i sin
rapport till F. S. president, Iemnade, rörande de confederera'des "torpedoes" - ehuru dessa då ännu voro blotta hastverk, och endast få af dem voro så verksamme, som de nu
kunna göras, med alla sednare förbättringar. - "1\'Iinor",
säger han, "ehuru aUtid fruktansvärda i hamnar, insjöar och
"floder, hafva -varit mera förstörande för våra flottor, än alla
"andra förstörelsemedel tillsammantagne."
Minor hindrade de federerades krigsoperationer i hög
grad, och injagade hos dem sådan fruktan, alt tillämnade
anfall uteblefvo på ställen llY.arest minor voro utlagde.
Enligt uppgifter, ha.fva icke mindre än 39 nordstatsfartyg, deribland monitorer och andra pansarfartyg, blifvit
medeist sjöminor, under nämnde krig, sänkte eller förstörde;
förutom de som genom dem blefvo mer eller mindre ska·
da de.

Österrikarne erkänna sjöminor såsom ett kraftigt försvarsvapen, och de använde sådane i de sednaste Italienska
krigen, då inloppen till Venedig m. fl . hamnar voro delvis
försedde med minor.
I Ryssland är säkerligen minvapnet i hög grad utveck tadt och ordnadt.

A!\en 'i Sverige, har, som bekant är, experimenterats
med sjöminor, och en del minmateriel blifvit anskafl'ad,
h vilken lik väl icke kan uppfylla alla förväntningar. Genom
sednaste sprängförsök mot slopade linieskeppet Carl XIII
i Carlskrona, hafva sjöminors förstörelseförmåga och deras användbarhet såsom krigsvapen, ytterligare blifvit bekräftad.
sjöminesystemet är redan så pass utvecklad L att vi, i
all trygghet, och med hopp om framgång kunna godkänna
och använda detsamma. Sjöminor lämpa sig äfven särdeles
väl som försvarsvapen i våra skärgårdar, och äro dessutom,
i förhållande till deras stora förstörelseförmåga, jemförd
med kanoners, det billigaste vapen som kan anskaffas.
På grund af hvad ofvan blifvit anfördt, synes det vara
skäl för oss att utar !Je ta en minförsvarsplan; att utse de
positioner i våra skärgårdar som böra med minor försvaras,
och bestämma sättet huru de lämpligast skola befästas; att
anskaffa och ordna den för ändamålet behöfliga materielen,
samt att bilda och inöfva den personal, som är nödvändig
till stamtrupp ·vid ifråga varande vapen. Till allt detta
behöfs dock längre tid, än den för ämnet främmande
kan ana.
Sjöminor beslå egentligen endast af 3:ne slag, nemligen
de s. k. elektriska, samt mekanislw eller stötminor. De
förra förenas genom isolerade ledningstrådar med elektriska
batterier på land, eller ombord i fartyg, och tändas hvilket
ögonblick man önskar. De erhålla stora laddningar, uppgående från 400 till 2,000 skålpund krut, och äro afsedde alt
genom det stora vallenkast de åstadkomma, endera sönderbryta eller öfverändakasta fiendlliga fartyg. Sådane minor
förankras på sjöbotten, eller ock på 15 a 25 fots djup under vattenytan, samt användes företrödesvis i farleder, hvilka måste hållas öppna· för icke fiendtliga fartyg, på det de,
utan risk må kunna passera öfver dem. Det sednare slaget,
eller stötminor, tiinfla sig' sjelfva, i det ögonblick ett fartyg

eller annal flytande förem ål slöler emot dem. Detta slags
minor förankras vanligtvis på 5 a 1O fots djup under vattnet, och äro afsedda att spärra sådane farleder, hvilka icke,
under krig, behöfva hållas öppna för egen sjöfart. En sorts
minor finnes, som tänder sig när de, vid beröring, komma
i lutande ställning, hvarigenom den elektriska ledningen, hvilken då !Jör utgå från ett galvaniskt batteri, blifver sluten.
De äro således på samma gång elektriska och mekaniska
Åter en annan sorts minor ländas från land medelst fyrsträngar, eller ock äro de försedda med urverk etc. Minsorterne och antändningssätten äro mångfaldige, men icke alla
äro Ii ka an vändbara eller pålitliga.
En fullständig, och i alla afseenden utförbar minförsvarsplan , kan ej författaren ensam uppgöra. Han inskränker sig derföre till, att i största korthet vidröra de grunder
hvarpå ett minförsvar, enligt hans tanke, bör kunna ordnas,
samt vill uppgifva några sätt att begagna sjöminor såsom
försvarsmedel i våra skärgårdar.
Minrörsvaret måste, för alt uppfylla det dermed åsyftade ändamål, användas i förening med skjutvapen och stängsel, samt hinder, ämnade att fiska eller skada fiendtliga
fartygs propeller, etc.
Antalet (örsvarslinier böra vara minst två, den ena
innanför den andra, med större eller mindre afstånd dem
emellan, hvilket kan vara så stort som t. ex. en eller annan
mil, eller så kort som t. ex. lusen fot; allt beroende naturligtvis af lokala förhållanden. Angeläget är att hafva mer
än en försvarslinie, på det att fienden, om han lyckas genombryta den första, må vid den andra eller måhända den
tredje, vara så illa tilltygad, att allt vidare framträngande
blifver för honom omöjligt.
En försvars-Iinie kan utgöras af en eller flere minpositioner eller minlinier, och en minHnie bör bestå af minst
två minrader.
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kring-•
Försvarslinierna böra så viiljas, alt Je idw kunna
måste
först
n
Hende
re
gås, eller tagas i ryggen, med mind
linie.
llafva lyckats genombryta en position i samrna
derna
Positionerne böra vara så beskaffade, alt minra
aförsv
het
svårig
stor
utan
kunna fördelaktigt placeras och
a
hindr
alt
för
,
ras medelst skjut vapen, j land el! er å fartyg
inrättningar
lienden från all medelst draggar eller andra
sion. Till
Jiska minor, oeh bringa dem till föl-tidig explo
sLäugsel·a
sträck
alt
förekommande häraf är t ex. tjcnligt
ör minlinibommar, af erforderlig slyrl\a, ett stycke framf
icke göra
erna. Obevakade minor Lorde i de lbsta fall
nOin
derige
es
ornm
åstadk
annan nytta, än den som indirekt
skäri
n
stäHe
att en fiende, hYilken finner minor på flera
fördröjer
gården, tvingas att använda försigtighetsmått, som
väl berehans frarnrycl\ande och gif\er försvararne tid all
da sig på anfallet.
tviirs
Skall t. ex. ett sund spärras, !tiggas minraderna
beterna, och
eller snedt öfver farvattnet, allt efter omsltindig
mol minaras
försv
a
kunn
hvarhelst i sundet, der de btisl
e sjelfararn
försv
iiskare, samt med fästad t afseende vid, alt
kanoneld.
va blifva sil litet som möjligt utsatte för Jiendllig
laktigaMed ett ord, minpositionerne böra bevakas pit förde
fartyg
ste sätt, endera från land eiler från
vaArnändas s. k. stötminor, bör förankringsmetboden
ena Eidan af
ra så besl\afl"ad, att minorna i midtcn eller vid
ras, för
farleden, kunna utan svåriglwt nedhalas och uppfi
genom
ra
passe
att i nödfall lemna egna fartyg tillfälle att
minlinien.
minor.
I det föregående är enda~t taladt om föranluade
n meliende
mot
öras
men de rörliga, eller sådane som framf
re
mind
icke
delst fartyg, båtar eller andra inrättningar, äro
minbåvigtiga försvarsmedel. Af det sednare slage t anses
fram-·
ädet
företr
stora
tar vara de förnämste, ty de ega del
fram
sig
a
för öfriga rninvapen, alt man denned kan smyg
n ltvarltcbt
nästan ~rvcrallt i sl\iirgården, och uppsöka flende

nattens
derinom han finnes, för alt vid lägligt tillfälle, under
Sålifvet.
mörker eller på ljusa dagen gå honom rakt på
gt. De
dana båtar böra finnas j så stort antal som möjli
ade, grundkunna, 5 a 6 i flocken, och sl\yddade af bevär
årdar, der
skärg
gående fartyg, spridas vid t om kring i våra
de intaga positioner nära segellederna.
samVid anfall med minbåtar, böra 3 it 4 framrycka
en,
då
e
Skull
sidor.
tidigt och attacl\era lienden från olika
sandet
är
eller möjligtvis två, af båtarue blifva förstörda,
eller åtminnolikt alt den tredje eller ljerde lycl<as sänka,
de liendlliga
om
att
gifvet
stone illa tilltyga fienden. Det är
minbåtar
antal
fartygen äro flere, blir nödigt att ett större
samtidigt omsYärma dem
ånrrlirågavarande båtar böra helst vara försedde med o
raft,
handk
lst
mede
machin, men de kunna äfven framdrifvas
tninbesät
och deras konstruktion bör vnra så beskaffad, att
och skritgarne å dem blifva skyddade for handgevärseld
skott.
sminor
Äfven med andra inrättningar skulle undervatten
sådane böra
kunna framdrifvas mot iiendtliga fartyg, men
de utan
icke, i anseende till den osäkra kurs i vattnet, som
åt sig
de
lemna
öf\'er
lvifvel komma att hafva, när de äro
nära
klio·t
·sjelfva, användas förr än Ilenden kommit tillräc o
stället der de ligga .
det väl
I sammanhang med det föregående, må påpekas
arsförsv
och
s
kända sättet, livarigenom pansarfartygs anfall
skulle
äfven
förmåga betydligt förstärkes , och som författaren
r, det nemrbåta
pansa
och
torer
vilja använda på våra moni
valtenunder
fot
G
a
ligen, att anbringa å förskeppet, 4.
platt
är
som
linien, ett starkt jernhorn eller s. k. "bagge",
må träffa
i ändan. En svag stöt med ett sådant vnpen, den
rtyg,
jernfa
etL
af
botten
i vinkelrät eller sned rigtning mot
g,
obotli
ej
om
är tillräcklig att förorsaka detsamma en svår,
!JYartas,
läcka. Från monitorer kunna äfven minor utskju
äro.
de
än
are
svärd
n
frukta
igenom dc förra blifva äu1m

8

visat
~·örfallaren tror sig nu, ehuru ofullständigt, hafva

a till
alt undervattensminor kunna "i väsentlig mon, bidrag
uppsamt
eder",
"försvaret af våra skärgårdar och inre segell
hos
gifvit de härtill användbara medlen. Må det nu tillåta
allt
nom uttala den innerliga önskan, att vi, inom en icke
väl
och
gt
krafti
ett
för atlägsen framtid, måtte förskaffa oss
stund,
ets
ordnadt minvapen, hvilket ganska säkert i behofv
skall bli fva till verklig nytta för fäderneslandet!

Uldt·ag ur d. v. sek. -löjt nanl en vid llotlan
C. de Champs', efte r återk oms ten ft·ån Jj;ngels k öl'logstjensl, unde r d. 16 Mars 1H6)
afgifna rappoi'L. *)

Stockholm i October 1867.
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Uti China harva utländsk handel och skeppsfart tilltag
tycks
och fortfara att tilltaga uti en förvånande grad; dock
detta
som
,
fördel
ikas
det vara mest till Englands och Amer
utländ
s
ökande i handeln eger rum. Fullt hälften af China
ame~·i
ska handel föres på engelska kölar, en fjerdedel på
bland
ad
fördel
är
delen
kanska, och den återstående fjerde
en
orsak
till
öfriga nationer. För att emellertid återkomma
hanaf
till denna hastiga och ständigt tilltagande utveckling
inllyeiska
Europ
det
i
finna
att
deln, så står den onekligen
kunna
åter
torde
t
tandet. Såsom anledningar till dettas tillväx
anföras :
1:o. Det af lord Elgin uppgjorda fördrag, som under
t
hvilke
enligt
och
1858,
tecknades uti Tiensien den 26 Juni
fem
öppna
engelska undersåter ega rätt all, utom i de förut
hai,
traktathamnarne Canton, Amoy, Foochow, Ningpo och Shang
nemr
platse
de
följan
på
l
jemvä
l
bosätta sig och idka hande
HaiIigen : Newchang, Tangchow, Formosa (ön), Swatow och
elriang
nan, på samma gång hamnen Chiulriangoch floden Yangtz
genom samma fördrag öppnats för sjöfarten.
t "ft:als hvarur rf*) Ehuru snurl lrc å1· fÖI'Outit sedan den rnppor
låta d~n, ehuru
att
trr.kat,
ej
onen
redukti
dock
har
,
lerfölja ndc hemtals
intn·sse radc allmanh ctcns
scl)t, på delta sätt komma till den af sj ö rä sc ndd

k:innc•lom.

Hed :n,

·l o

':! o. De fransk-en~ebka Hullurnas framgång Yid Taku
((iistningen) ·1860 och de allierade armeernas framträngande
till Pekin, hvaraf följde freden i Pekin, samt Europeiska
ambnssadöremas rätt att ständigt vistas i hufvudstaden, en
anikel ar lord Elgin införd redan uti 1858 års traktat, men
på dtinesiska regeringens enträgna begäran, sedermera ändrad, i så miltto, att ministern endast periodvis finge vi~Las
i lmfvudstaden. U<om förut niimnda hamnar öppnades nu
Mven för Europei~ka handel u: Tiensin, Chee{oo, I1iulriang och
l!anliow, de tYa sistnämnda vid Yanglzekiang, hvarpå ulan
tvifvel flera andra snart komma alt följa.
il:o. Det uti China tilltagande bchul\et af Europeiska
manufakturvaror, llvilket behor konuner aLt ytterligare ökas,
i snnima mån Europeer tillätas att intränga i landet och
begagna de stora flod- och kanalkommunikationer, som der
för eHu nas.
vaktallt sålunda handeln i Shanghai och de sedan år
H;i.is öppnade hamnar under de sednaste fem åren i så förYilnauLle grall tilltagit, torde dock den samma, långt ifrån
att harva m1tt sin kulminationspunkt, snarare kunna anses
wra i sin linda.
Det stora Taepingupproret, som under en längre följd
ar är rasat i trakten ar Yangtzekiang, är, bland andra, en
omständighet som i sin mån fördröjt handelns större utveckling, såväl derigenom att det hindrat trafiken på floden, som
der igenom, att landet rundtomkring, det mest silkesproducerande i hela China, ständigt varit utsatt för härjningar. Numera kau emedlertid upproret anses såsom qvärdt, i följd
hvaraf också hela Yangtzekiang blifvit fri; landtbefolkningen
kan nu åter hängifva sig åt silkes- och thCodlingen, och de
'id nämnda fiod belägna städer, som af Taepingarne blifvit
brända och förstörda, komma ånyo att resa sig ur sina
ruiner, och att uppblomstra som handelsplatser, der Europeer
snart torde komma att hosälla sig. Den 700 eng. millånga
kanal, som förenar mellersta och uorra Cllina, och som hlil-

1t

vit förstörd af Taepingarne, skall man snart åter se iståndsatt, och, tillika med Chinus andra vidstriickta vattenkommunikationcr, befaren af talrika ångbåtar under Europeiska
nationers llaggor, utdelande Europeiska varor af alla slag
och spridande civilisation bland en hefol\ming, som utgör nära
en tredjedel af hela menniskoslägtet.
Tänker man sig vidare den tid, troligen ej långt aflägscn, då jernviigar komma alt korsa detta Yidsträckta rike i
alla riktningar, och Jwnske öfver Siberien förena del med
Europa, kan man knappast göra sig eu förestililning om den
utveckling handeln här skall kunna beredas.
Del är ' 'isserligen sant, alt den chinesiska karakleren
är föga mottaglig för de förbättringar, Europeiska handeln
och civilisationer! erbjuda dem i sa många afseenden. Folket är nemligen sil egenkärt, att det med motvilja, man kan
nästan siiga med afsky, betraktar "barbarerne" eller utländningarne samt deras sträfyanden o s. v., men detta, liksom mycket annat, måste och har redan till en stor del gil\it Yilw
i de trakter, der Europeer liingre tid 'arit bosatta. De allierade arrnenrnas rnar~ch till Pckin bidrog i sådant afseende
ej litet. till att förödmjuka den chinesiska högfärden, och såsom ett talande bevis på handelns och industriens makt må
äl'ven niimnas, att, sedan för omkring tio år tillbaka en ångMt hörjat göra resor mellan Canton och Hongkong,
men måst upphöra der med, emedan chineserna ej ville be(T·1(Tt1'' st·(T ·tf denna "barbariska rnachin', utan l'öredrogo alt
'r':l<o et ... o <
göra resor på sina segeljunkar, nu tre1:1ne stora amerikanska ånuhåta r hafYa fnllt upp alt göra på denna linie, och
lmndrat: ls cltine~er dagligetl begagna sig ar desamma; delta
endast ett exempel bland många andra, på att den chinesiska emisheten och högfärden gi fva vika för Europeisk ciYilisation. H vad idoghet, snillrikhet och förslage nhet beträffar är det alltförväl kändt al l chinesen i säJana afseenelen
' lemnar ni'lg ot öfrigt alt önslw. Dessutom finnas, uti
icke
sliiderna BalaYia och t:)ii Jg;::puor m. f1 , bevis på hvad en
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chinesisk befolkuing, under inflytandet af Europeisk civilisation, kan uträtta Tager man nu allt detta i betraktande,
så är Chinas framtid såsom handelsplats af så stor Yigt, att
detta land väl bör omfattas med största intresse af hvarje
Europeiskt rike, som har ringaste anspråk på att Yara en
handels- och sjöfartsidkande staL Men lemnande åsido utsiglerna för framtiden, torde några få uppgifter angående
handelns ulYeckling under de sednaste åren uti de åt utländska handeln öppnade chiuesiska hamnar, Eamt de resurser
dessa kunna erbjuda sjöfarande, anses Yärda all anföras .
Börjande söder ifrån finner man först :
På ön Hainans norra kust hamnen Hiungchaw, der
iinnu näsLan iugen utländsk handel eger rum . Detta ställes förnämsta handel består uti importen af ris från Cochin-China ,
samt af opium och bomullstyger från Hongkong, och föres
mestadels medelst chinesiska junkar.
Vidare JJacao . Denna alltsedan 1580 portugisiska
besittning, belägen Yid Cantonflodens utlopp, var för 200
år tillbaka en rik och blomstrande handelsplats, förnämligast riktad genom handel med och särskildt guldutförsel
från Japan, då detta land var öppnadt för Portugal, Spanien
och Holland. Den har sedermera varit i fortfarande förfall
ända till det första chinesiska kriget 1841 och 1842, men
började då att i någon mån resa sig, och hade troligen, om
den då förklarats för frihamn, blifvit en lika Yigtig handelsplats, som dess granne Hongkong nu är. Den förklarade s
för frihamn tolf år sednare ; men då var det för sent, ty
under tiden hade Hongkong redan blifvit hufvudorten för
den Chinesiska handeln, och Macao är nu snarare att anse
som Chinas förnämsta badort och recreationsplals, dit en
stor del af Hongkongs europeiska befolkning begifver sig
under sommaren, än som handelsplats ; ännu återstår dock
i Macao förutom en lifligare kusthandel, hvarigenom opium
och bomullstyger af chin eser smugglas in på fa sta landet, en

temligen stor tl1eexport A Il Chinas handel med Portugal,
äfvensom en del af den med Spanien, bedrifves iifYenledcs
genom denna hamn. Örlogsfartyg, med undantag af de engelska, begagna sig ofta af d~ss redd, såsom myeket helsosammare än Hongkongs. Macaos hamn är liten och inloppet
till den grund t; dess redd ar öppen och grund ; djupet varierar från 3 famnar på dess vestra till 4~ a 5 famnar på
dess östra del. Någon god ankarplats för större fartyg kan
ej fås på närmare än &. a 5 eng. mil från staden.
Vidare "Honglrong" , engelsk besittning, straxt ostvart om
Cantonflodens utlopp. Denna ö öfverlemnades till England
först genom fördraget i Canton Januari 1841, hvilket ytterligare
bekräftades genom fördraget i Nankin i Augusti ·1842. Öns
hela befolkning vid den tiden uppgick till omkring 4.,000
innevånare. Der staden Victoria nu står, låg en usel fiskarby, och dess hamn (en af de yppersta i verlden) var ett
tillhåll för sjöröfvare. Nu torde öns befolkning uppgå till
·125,000, af hvilka omkring 1,600 europeer (oberäknade
garnisonen och sjöfarande), 10,000 Mala yer · och Hinduer,
samt de återstående chineser, och i stället för den chinesiska
fiskarbyn står nu en prydlig stad med en hamn uppfylld af fartyg från alla verldsdelar; (år 1860 uppgick antalet fartyg som besökte denna hamn till 1,534 af 875,200
tons). Hamnen utgöres af sundet emellan ön och fasta landet, och djupet deri varierar från fyra till nio famnar; vanliga ankarplatsen ligger omkring en half eng. mil från staden, och parall el med denna . Från Juni till Oktober, under de
så kallade Typhon-månaderna, anses ankarplatsen under
landet säkrare, till följd af det skydd som halfön Kowloon
erbjuder emot Nord-Ost-vindarna, som blåsa hårdast under
Typhonerna. På sydvestra ändan af ön, å ett ställe benämnd t
"Aberdeen", finnes en nyligen byggd gramtdocka, hvars
längd på block är 31 O eng. fot, 335 fot på toppen, nedersta bredd 42 och öfversta 78; medeldjupet på tröskeln vid
högt vatten är omkrin g ·17 ~ fot. En ny granitdock a är
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under byggnad, som berilknas lllifva l'iir!lig •1866, dess till
ämnade iängd är -100 fot, bredd 8~, djup mellan 20 och 24
fot.") Der linnes äfven en patrntslip vid hamnens östra ända, som kan upptaga fartyg af I!OO tons dräglighet. Det
vanliga inloppet till Hongkonghamnen är det vestra, men
under N.O. monsoonen kan det östra begagnas, ehuru vindame kasta der mycket under det höga landet. Intill öppnandet af Yangtzekiang var Hongkong att anse som den
förnämsta nederlagsorten för all handel med China; men nu
delar den denna ställning med Shanghai. Som frihamn har
till sirro tusentals chineser, som afyttra landets
den drarrit
o
produkter samt tullfritt införa opium och manufakturvaror.
Hela södra Chi nas handel concentrerar sig här ; hit föra
ångbåtar och mindre Europeiska segelfartyg the, silke, kamfer och socker från fördragshamnarne, för att transporteras till fartyg lastande på Europa eller Amerika; -- här
lasta samma fartyg, de förra förnämligast opium, de sednare
allehanria slags manufaktLuvaror, för att fördela bland
de olika, åt utländska handeln öppnade hamnar; - här
samlas hundratals junkar, kommande med förstnämnde varor
från allahanda småhamnar och ställen längs efter kusten,
'()Ch förande tillbaka manufaktunaror, som smugg las in ut~fter den. - En ovanlig verksamhet råder uti hamnen och
i staden, hvilken likväl, i följd deraf alt den är belägen på
norra sidan af ett högt berg, som under somrnaren hindrar
sydvest monsoonens brisar att svalka den, är temligen
{)helsosam. - I anseende till dess närhet till fas ta landet är
det ganska svårt att hålla ordning bland den lägre chinesiska befolkningen, och på sednare tider hafva inbrottsstölder och mord varit högst vanliga, och oftast lyclws brollsalt komma öfver till fasta landet - En sak, som
linrrarne
o
lärer vara rätt vanlig och för hvilken sjöfolk bör varnas,
*) Denna doC'ka , dru slörsia i denn~ del af vr rlden, öppnades drn.
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då de kanslie nägot öfverlastade på aftnarna ålenända , ombord, är det att Europcer mördas i båtame af chinesiska
båtkarlar, som plundra liken och kasta dem öt\er bord.
Ombord å H. B. l\1. S. "Leopard'"' hade vi skäl att tro, det
tre man af besättningen omkommo pi't delta sätt. Enah<inda
lärer fallet vara i Shanghai.
Vidare "Canton" . Denna södra Chinas slörsta stad
och intill 1857 den förnäm sta marknaden för utländska handeln, är belägen på Cantonflodens venstra
strand, n eng. mil från Hongkong och 70 eng.
mil från Macao. Befolkningen uppskattas till omkring
1,000,000. Sedan •1857 års krig har Canton ej fortsalt all,
utveckla och föröka sin handel på samma sätt, som förut,
hvartill förnämsta orsaken lärer ligga i de många fördelar
Hongkong har att erbjuda skeppsfarten, fördelar dem Canton
saknar . . Sedan 1857 då de Europeiska faktorierna uppbrändes, residera endast fa Europeer här, de ilesta agenter
för Hongkong-husen. Canton är troligen den enda stad
i hela China, der värdet pä tomter i den åt Europeer i!ifverlemnade delen ej stigit i värde.
De förnämsta chinesiska handelshusen här hafva också
sina agenter uti Honkong, och med denna stad underhålles
en särdeles liflig ångbåtskommunikation medelst 3:ne stora
amerikanska flodbåtar. Nästan hela importhandeln, som består förnämligast af opium, ostindisk bomull, bomulls- och
yllemanufakturvaror och metaller, sker mestadels via Hongkong. Nord Chinas produkter, såsom ärter, bönor, hvete etc.,
anlända ännu till en del uti chinesiska junkar. Exporthandeln sker till en stor del från Whampoa, 6 mil nedanför
Canton, dit fartyg gå, efter att hafva lossat sina laster i
Hongkong, för att reparera och lasta. Förnämsta exportartiklame äro the och silke. Det approximativa värdet i
sv. riksmynt af Cantons import och exporthandel under åren
186 t och 1862 var följande :

.
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Export.

Import.

62,260,000 ~rdr rmt.
7-1,064,000 rdr rmt.
Häraf synes att en förminskning af nära 9 millioner
rdr egt rum uti importen af 1862. Detta förhållande bör
486L
4862.

5 1,100,000 rdr rmt.
42,220,000 rdr rmt.

·186 L
1862

ovilkorligen tillskrifvas den så väsendtligen minskade införseln af såväl rå bomull från Ost-Indien som bomullsmanufakturvaror. Orsaken åter härtill står att finna i det amerikanska kriget, som å ena sidan dragit all Ost-Indisk bomull
till England, och å andra, hållit bomullsmanufakturvarornas
pris så högt, alt chineserna föredragit att använda sina
egna väfnader.
Vid denna stora förminskning uti importen af rå bomull är den från Madras och Bombay särdeles talande :
1862.
1861.
627,140 eng. cent. 323,936 cng. cent. 35,928 eng. cent.
Rå bomull kunde sålunda år 1862 importeras blott till
ett totalvärde af 2,900,000 rdr och delta dock endast för
1860.

alt reexporteras. Ehuru som n_yss anförts jemväl marknaden på bomullsmanufakturvaror ansågs ovanligt dålig, importerades dock deraf till ett värde af omkring 8,200,000 rdr.
Denna siffra har säkerligen ännu mera förminskats under
åren 1863 och 1864, för hvilka jag likväl {)j lyckats förskafra mig några detaljerade uppgifter. Uti alla andra importartiklar finnes deremot för året •1862 en betydlig förökning, isynnerhet uti opium, hvaraf importerats 521,844 eng.
s kål p till ett värde af omkring 10,600,000 rdr rmt. Yllemanufakturvaror importerades till ett värde af öfver 2,000,000,
.och metaller, hvaraf förnämligast bly, samt jernmanufakturer
till nära 2,000,000. De återstående 16~ millionerna ut.göres mest af chinavaror, importer-ade från Norra China.
Uti exporten förefinnes som ofvan är visadt en förökning af nära 9 millioner, hvilken uppkommit till en del af
en betydligt ökad silkesexport ; i theexporlen har deremot
försiggått en förminsknin g.

Eiiiljande l.abcll utvisar exporten
e ng. skål p- för fn·en :
The:

39,H 4,8GG.

ar the oelt silk e nti

·1862.
3 1,89q ,03 t.
1,618,0 ,10 .

Silke: '1, '1+2,084-.
Värdet af theexporten år 1862 uppgick till omkring
~ q million rdr rmt och af silkesexporlen till 1 ·l ~ millio11
rdr rmt. Hå bonmil reexporterades till ett viirde af 3 millioner. Ve återstående 25 millionerna uti exporten utgöras
förnämligast af ålskilliga artiklar för Chinamarknaden. Obe1:äknadt tiodångbåtar ooh mindre segelbåtar, som trafikera
endast på floden, ha f va u.nder loppet af 1862:
215 fartyg af 1 H,4 37 tons dräglighet inkommil till Can lon,
~eraf 1 H af 54.,035 tons hade last inne; de öfriga i ballast.
3·16 fart~g utldarerades, deraf H 7 af 80,272 tons drägligbet med last. Af dessa vore .fullt hälften engelska och eu
fj.erdedel .amerikanska.
Som ofvanst.å ende uppgifter angående Cantons importoch exparthandel endast .afse de varor, som blifvit .ang.ifna.
å tullkammaren, uttrycka de ej på långt .när hela det verkliga värdet, i synnerhet hvad importhandeln beträfl'ar. Beläget så nära till de två frihamnarue Honkong och l\1acao,
erbjudes uemligen Canlon ett ypperligt tillfälle för smugg!.ing, oeh en stor qvantitet opium och manufakturvaror anlända dit på olagliga v.ägar.
AJ orvanslående synes att, oaktadt Canlons handel ej
på sednare tider uppfyllt de sa,ngviniska förhoppningar, dess
hasLiga och sländigt @tagande .utveckling, från år ·18~'2 till
1856, hade ingifvit, så bibehåller den sig likviii på eill
ståndpunkt, som ej är alt förakta .
Whampoa, Canlons lastageplats, med god ankarbotten
på ;) a 6 famnars vatten, eger flera dockor samt verkstäder
för reparationer af rnachiner etc., tillika med ett gjuteri.
Slörsta dockan är af granit, 52 0 fot lång på blocken och
8@ rot bred; djupet på tröskeln är omkring 17 fot spring2
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tid oelt H~ neaplid. Den kan begagnas som två dGckor
eniir der fin-nas tv å caissoner. :Förutom flere mindre trä- och
s. k. "mud''dockor finnes der äfven en trädocka, som kan inrymma
ett fartyg af24-0!fots köl, ,l Hots djup spr in gtid och 11 fot.sneapqd.
ön J<ormosa, öppnad åt utländska handeln 18i'l8, synes vara särdeles frul\tbar, producerar kamfert, ris, socker,
the, indigo .och skogseffekter. Ön eger dessutom i dess norra del
kolgrufvor, som synas ' 'ara rika. Den största staden på ö~ är
Taiwan med en temligen god hamn för fartyg af ej för stort djupgående. Högst få europeer hafva ännu etablerat sig på Formosa
.och dessa tyckas lill vistelseort ha valt Tamsui på nordvestra
kusten, troligen för dess ringarearstånd från fasta landet. Tamsui
hamn är af enahanda beskalrenhet som Taiwans. Den är utskeppningsort för stenko l, hvilka här lära ko~ta omkring två
dollars per ton. Tullen utiTamsui öppnades den 18 Juli 1862 och
Jrån den dagen till årets slut besöktes hamnen, (undantagandes fartyg under engelsk nagg), af 27 fartyg af 6, ,176
tons ,dräglighet; 23 fartyg af 5,139 tons .utklarerades. Antalet engelska fartyg, som inkommo till hamnen under hela
ofvannämnda års lopp var 15 af 2,746 tons, och 16 af
3.,086 tons lenmade densamma. Im.porten bestod förnämligast ar o_pium, manufakturvaror, bly, papper etc. Exporten
af kamfer!., ris, svafvel, ind.igo, socker, the och kol. Denna handel ligger ännu .förnämligast uti ehinesernas bänder.
Af de 27 fartygen under annan än enge lsk flagg voro 24
befraktade .af chineser. För att kunna draga fördel af de
rr,surse.r, ön erbjuder, fordras öppnandet af flera af dess hamnar, ty kommunilwtiot~erila inom landet, som är särdeles
bergigt, äro högst dåliga, för att icke säga omöjliga. Dessutom fordras mera ordning uti administrationen. Ett system
af monopolier lärer existera, särdeles skadligt för handelns
fria utYecking; men utan tvifvel kommer inom k(Jrt, denna
ö att blifva af siirdeles vigt uti handelstransaktioner på
China-knsten. En temligen regulier ångbåtsförbindelse lärer
:~ara etablerad eme llan Tamsui, Foochow och Hongkong.

Su;atow om k ring 4- eng. mil från floden Hans utlopp,
.öppnad genom fördraget i Tiensin, har visat sig vara ert
·handelsplats af särdeles vigt och dess handel är i ständigt
1illtagande, hvilket synes af följande siffror, uppgifvande totalvärdet af Swatows import- och exporthandel uti sven skt
riksmynt, uuder följande år:
18fH .

28,ous,olo.

~ 862.

34-,790,61 ;:! .

1863.

45,127,320.

Uti Swatow iir importen större ~n exporten. Ar fKGz
Ya r den sålunda fördelad:
Import 22,i'il7,770. Export 12,66'2,842.
Biarad imporlartiklarne äro opium, hvaraf importerades
för ett värde af 9~ millioner, bomull och yllemanufaktur\'aror, metaller {ol:Jetydligtj, samt bönor 0ch ärter från norra
·China
exporten förekommer i främsta rummet. socker, som
utskeppades till ett värde af nära 9 millio.ner, papper, lobak, väfnader af så kallat "g rassclo th", sa mt groft porsliu
och litet ris.
Trakten omkring Swatow är färdeles fruktbar och väl
<Jd!ad Socker och tobak odlas förnämligast. Fartyg ankra
firnkring 1 eng. mil nedanför staden uti 8 famnars vatten.
En särdeles liiiig ångbåtskommunikation underhålles mellan
Swatow och Hongkong söderut samt Amoy, Faochow och
Shanghai norrut.
De flesta af dessa ångbåtar äro under engelsk flagg
iJCh de öfriga under amerikansk. Medelst dessa importeras
från Hongkong all opium. Swatow erbjuer ett godt tillfälle
till befraktning för mindre, snällseglande, fartyg af från 150
till 250 tons drägLighet, och dessa så beskaffade fartyg äro
redan på god Yäg att alldeles undantränga junkarne, de der
nu endast begagnas på hamnar, ej ännu öppnade för europeiska fartyg. Ifrån Swatow eger en ansenlig emigration
af "Coolis" rum till Singapoor oc.h Batavia. Antalet fartyg,

som besökte Swatuw untier 'ISG2, uppgicl< till218, deribland
G svensk-norska .
.Amoy, en af de fem ur~prungli ga fördragshamnarne,
har att döma af engelska uppgifter, sedan öppnandet af
de öfrina hamnarne deldinerat i handeL
Å; ,1858 ink.omrno tiU Amoy 33·1 engelska fartyg af
99,33'1 tons, med laster till ett Yiirde af 925,9.\4. pund sterling och 329 fartyg af 97,897 tons afseglad e, med laster till
ett viircle af 699,357 1mnd sterling; då d.eremot år '186'2 endast 223 engelska fartyg med ett tonantal af 83,8 '19 i.nkommo med laster till .ett värde af 823. ·119 p. sterl. o.ch 220 af
82,77\) tons lemnade, med laster till ett värde af 4.19,421
p. sterl. .Deremot ty.cks ej tilloppet af andra fartyg hafva
lika märkbart a!lagit, .hvilkel synes af följande tabell, utvisande antalet af fartyg under annan flagg iin den engelska,
·som .besökt Amoy under följande år:
48GO . 250. 77,7G5 tons.
~ SG 1. 29 3. 72,3:fl tons.
·186'2. 2GL 7Q,l>98 tons.
Detta kommer sig deraf att .fartyg af andra nalioner
<iin dc engelska och amerikanska såsom varande mindre och
l.Jilligare att befrakta, användas mycket af chineser 1ör resor
på kusten. Amoy besökes reguliert af ångfar.tyg, som göra
resor utefter kusten emellan Ho11glwng och Shanghai. Orsakerna till artagandel af handeln i Anwy, under de sednastc
åren, torde · vara de samma som för Canton, nemligen ett
.ansenligt förminskande uti importen af rå bomull och bomullsmanufakturvaror, till följd af det ökade priset på dessa
artiklar. Taxor temligen godtyckliga och i allmänhet särdeles höga, som påläggas af mandarinerna på de infödda
köpmännen, bidraga också i väsendtlig mån till au hindra
handelns fria utveckling. Då Amoy ej är den enda plats
i China, som lider af denna olägenhet, har jag ansett mig
böra härom orda vidlyftigare längre fram. Amoy's förnämsta importartiklar iiro opium, hvaraf importerades 185::!, till
'

v
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lll<Hlufakturvaror, ris, metaller, korn, bönor och ärter fråu norra China Exporternc
äro socker, the, papper, porslin och tobalc Amoy eger en
granitdocka och mastkranar. Dockan kan taga ett skepp
af 300 fots längd; dockans djup iir '18~ fot ,·id springt1d.
l•iJochowfoo vid floden :Min, 34. mil från dess utlopp,
en ar de mest blomstrande ar dc fem ursprungliga fördragshamnarne, med en ständig t tiiltagande handel. Foochow är
för närvarande för Chinas utländska handel den andra handelsstaden i ordningen, • Shangl1ai varande den förste. År
186:2 uppgick Foochows import till något öfver :39 millioner svenskt riksmynt och export till nära 91 millioner· samma mynt. År 1863 uppgick importen till 45,780,000 svenskt
riksmy nt och exporten till något öfver 79 millioner samma
mynt.
Bland im portartiklame står alltid opium i främsta rummet, af hvilket importerades tiil mer än hal.fva lolalimportvärdet; dernäst bomulls- och yllemanufakturvaror samt metaller. Bland exportartiklarne står the i främsta rummet, af
hvilket utskeppades ,1862 omlaiog 72))'/(i,OOO engelska skålp .
till elt approximatift värde af 77 millioner svenskt riksmynt.
Det är till slörsta delen brunt the som exporteras från Fooehow. De andra exportartildarne ~iro papper, frukter, tobak
och trävaror. Större fartyg kunna icke nalkas staden på
närmare än 1O engelska mil. Den vanliga ankarplatsen är
,·id ön Losing. Ar ,1862 ankommo 352 fartyg af 10:3,953
tons; 370 fartyg af 148,348 tons utklarerades. Foochow
eger tillika med Swatow och Amoy, temligen regnliera ångbåtsförbindelser med Hongkong och Shanghai; det iir också
den hamn, som har den största handeln med Formosa.
Wanclww, en stad vid floden af samma namn, omkring
9 mil från dennas ullopp, beliigen emellan Foochow och
Ningpo, är ännu tillsluten för utländska handeln, men, till
följd af dess stoFa silkeshandel, lära försök göras att snart
få densamma öppnad, .och i så fall iir det troligt att, utom

zt
sillwsltaonde!n ' en bnanska JiOi(fö theexport snart kommer a~
NtYeckla sig der, till följd af stadens närhet till de theproducerande Bolleakullarne. Fartyg kunna ej gerna nalkas
staden på närmare ån 6 mil, der de finna god ankarbotten .
nt.i från 3 till 7 famnars vatten.
Ningpo, vin floden Yung, 11 mil från dess utlopp, en
af de ursprungliga 5 fördragshamnarne; har under de sednaste
åren lidit mycket af TaepingsupprOl;et. År 1862 fördrefvos
orostiftarue från staden af kapten R.. Dew förande engelska
örlogskorvetten "Encounter". Några statistiska uppgifter angående Ningpos handel har jag ej lyckats erhålla, men den
torde ej öfverstiga 25 millioner svenskt riksmynt per år.
De förnämsta im portartiklame äro opium, bomull och yllemanufall,turvaror, torkade frukter,. metaller, papper, ris och
socker. Exporterna äro the, alun, porslin, hvete, bönor, ärter~
fisk samt medicinalier. Fartyg ej dragande mer än 1.7 fot
kunna komma upp till staden vid högt vatten.
Shanghai,. medelpunkten för Chinas utländska hande~
beläget vid floden Wusung., 1·2 mil från dess utlopp uti
Yangtzekiang. Staden är liten och särdeles osund.. År
·1.86 :3 uppgick, dödligheten bland de der förlagda engelska
trupperna till 161 på 1,000 De mest dödande sjH.kdomarne;
äro lw!era, som grasserar från Maj till Oktober, dock värst under Juli och Augusti månader, rödsot och koppor. Typhoidfebrar
och frossor äro också mycket vanliga. Oaktadt alla dessa·
stora hinder, har Shanghai blifvit medelpunkt~.m för handeln,
till följe af dess läge; sedan öppnandet af Yangt.zekiang
1860 och Japan 1858, (med hvilket land den har stor-a.
handelsrelationer), har Shanghais handel mera än dub'

:b lats·.

Hit anlända från Europa och Indien manufakturvaror
af alla slag, opium, metaller etc., för au sedermera härifrån
sändas vestsart uppför Yanglzekiang till Chiukiang, Ki·ngkiang och Hankow, ostvart till Japan, norrut till Tiensin,
t:befoo och Newchang, söderut till Ningpo, - det är med

ett ord lJUfvudncderlagsplatsen för norra Chinas handel. Fartyg

af ända till 24. fots djupgående kunna under högt vatten
komma upp och ankra utanför staden. Stora trakter utanför chinesiska staden äro öfverlåtna åt utländska nationers
undersåter, som der hafva rest palat~lika byggnader. Priset
på tomter har stigi t till en. förvånande grad. Marken utefter floden Järet· hafva ungefärligen samma värde, som utefter Themsen i Lomlor1. Shanghai eger 3:ne trädockor. Gamla
och nya dockan på flodens venstra strand, nedanför staden
och "l\1uirheadsdock '' på högra stranden mi dt emot staden.
Gamla dockan är 575 fot lån g, 62 fot bred och 14 fots
medeldjup vid tröskeln. "Muirheadsdock" är 360 fot lån~,
75 fot bred och 16 till 20 fot vid tröskeln.
Från år '18t>3 till 1805 var Shanghai uti rebellernas
(Taepingarnes) händer och led deraf mycket. Sedan dess
har en blandad engelsk och fransk garnison varit förlagd der,
för att skydda staden och den inom de närmaste 30 milen
liggande landsbygden från deras härjningar.
Följande tabell torde gifva en öl'versigt af den stora
tillvexten uti Shanghais handel alltifrån den ·12 Juli 1854, då
först räkenskaper började att föras på Shanghais tullhus, till
den 3·1 December 1863.
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BliH}U re·exporvarillilarne ~ir ej inbttriikuadt det exporteralle opiet. I importen och exporlen iir inberiiknau all
handel fr[ul ntl~indska samt chinesiska ot:h japanska fördragshamnar.
Af l'öresl[wnde tabell ser man aH de allmänna irnportarliklanle sliiudigt ntxit från 1801 till ·1·86J och under des:-a 9 i'tr u~ira 18-dubblals Ökandet blir i synnerhet siirdeles märkbart erter •1860, då, Lill fö-ljd a~ Yangtzekiangs öppnande en stor qvanLi.tct ar imporlen reexporterades. Opiiimporlen har ocksi't ukals, dock ej ptt Jåugl niir i santma
förhållande; d ~t den 18.'51 utgjorde omkring fem sJundedelar
af hela importen, utgjorde den •1863 eu luw pp fjerdedel deraL Exporthandeln visar sig: ingalunda så blomstrande som
imporlhandeln; den !tar ej lyckals alt dubbla sig under samma period. Förnämsta, för all ej siigA enda orsakeu dcrlill,
ltar Y<n·it Taepingsupproret.
JJetla har nemlige11 funnit sin slönla närir.tg uti si lkesdislriklerna, och i fölJd deraf har ocllingeu af denna Chinas
värderik.asle artikel under de sednaste åren niistan alldeles
gäH under; men nu, sedan Taepingsnpproret kan anses sluladl, Eå. torde silkcsexporlen, hvilken just linnes concentrerad
i Shangha i, snart tilltaga med förnyad krafl. Emellertid dt\
man tänker sig allt som Shanghai har och har haft all bel\ämpa, dess obehagliga och osunda klimat, med en temperatur, som stiger ibland under sommaren till H.io celsius i
skuggan, samt det att denna stad från 18j3 till början af
180l.i låg i händerna på Taepiugarne, som ödelade hela dess
chinesiska del, alt den från denna tid tills för ell år sedan
varit mer eller rniuclre blollställd för en fiimyad altaek frän
dessa orosliftares sida, är det alldeles förrånande, att handeln derstiides så fort har kun11at erhå lla en sådan utveckling.
Förniimsl.a importartiklarne, utom opium, äro : Lomull
och yllemanufaktunaror; metaller, hvaribland bly, af hvilke L
år ·18GJ importerades till elt värde af nitgot öfver 3~ million
riksdaler; släugjern) samma år lill ct.L \iirdc af 'I l millon

.Z ti

riksdaler. Kol importeratles till ell värde ar nära 7 millioner, ris till elt värde af 3'1~ million, brunt och hvitt socker för 23 ~ million, the från Yangtzekiangs stränder ~iii
elt värde af 81 ~ million - (hvilket nästan allt återexporterades). - Från Japan importerades trälwl, koppar,
bomull, bläckfisk, ginscngrot, guld- och silfvertråd, lackerade arbeten och porslin, champignoner, sjögräs, till ett värde af omkring ·l ~ million rdr, rått sill\ e till ett värde af Hi!
million rdr, the till ett värde af nära 3 millioner, samt plank,
spiror och vegetabiliskt vax. I e>~porten figurerar the, till
ett värde af nära 80 millioner, rått silke till ett värde af 42
millioner, samt rå bomull, hvars export till följd af amerikanska kriget under äret 186:3 tilltagit uti en förvånande
grad, till ett värde af nära 6 ·l millioner riksdaler. Shanghaitullens inkomsLer uppgingo under året 1863 till 4,918,320
rdr rmt.
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Erie~su 115
na sri'töfvervin
alt
medel
lwnorn
mekaniska resurser gMvo
att han
så
,
nnerliga
r ighelei:, hvilka för Smith voro oö.fveni
derföre måste antaga de melhJ3der, som Yid början ar hans
;företag begagnades af masl<intillverlcare, under det all Ericsson deremot kunde förkasta sädana och i sliillet sälla andra,
som hans upplinn·ingsförm~lg.a ingaf honom. SMunda måste
Smith för all uppd1·ifva skrurvens hastighet finna sig i att
begagna utvexling, emedan sådant föredrogs af ortlwdoxa
maskinister; Eri.rsson åter igen förkastade dylika dogmer och
förenade maskinen direkte med propellern.

1wf af .au .liira

.Jol1n Ll'icsson bedömd af' en engels k
inge ni ör.
l\Iol. slutet ar sistlidna {lr utgaE; i England andra upp··
laga n af ingeniiiren John Bournes' förlrälfJiga A(handling om
slrrufpropellern, propelle1fartyg och dertill hörande ångmas!finer. Uti inledningen, som till stor del utgöres af en gransk-

uin g af den ardelning vid scdnaste expositionen i Paris,
~om omfattade häriiii hörande ämnen, förekommer ett ullryck,.
sunl förljenar alt citeras, då det kommer från en utmärkt
sk icklig ueh kunnig engelsman.
Sedan han omniimnt. Englands och Frankrikes afdelninga r, fort far han : "De andra nationer som utställt maskiner
Yid pariserexpositiunen, \isa inlet angående propellermaskiner, som förljenar ringaste uppmiirl\samhet Det enda untlantaget tir Sverige; en liten umvänd propellermaskin från
Motala Yerkstad måste, nnting:en deri inrörda förtindringar
blifra efterföljda eller icke, ingifva aktning för konstruktörens talanger."
Ganska intressant iir den i boken förekommande jemförelsen emellan John Ericsson och Francis Smith, de båda
män hvilka återväckte till !if och bragte till användbarhet,
det gamla . förslaget al t begagna undervattenspropeller,
ett förslag som 20 år före den tiden rörsökles af Samuel
Owen i Stockholm, oeh den uppdragna jemförelsen är mera
opartisk än man vanligen får höra af landsmän till Smith.
:Bournes siiger: "Då man jernrör John Ericssons och Francis
Smiths förtjensler med hYarandra, synes det mig, att Ericsson har fördelen af mekanisk förmåga och Smith af ihärdighet. Den förre var, innan han befattade sig med skrufvcn, en kunnig iugeniör ; den seduare blott amatör med be-

si~

allt utom den .ledande i1leen.

Såsom l\ändt är uttggs Smiths patent den 3·1 Maj 1886,
ErLcssons den 13 Juli 18iHi "Första profvet med Smiths
försökbåt förelogs samma dag patentet är dateradt; Eriks·sons Jörsta propetlerbät ,profvades på Thernsen den 30 April
1837. Kort derefter förevisade h<lll den för enrrclska ami"
ralitetet, men u.tan resultat, enär några af Jordarne emotsågo svårighet att ktlllJla styra ett fartyg med drifkraften
så akterligt anbragt. I September samma år gick Smith till
sjös med sitt lilla farty g och visade genom upprepade för:Sök, alt det inkast som bli!\it gjordt mot Ericssons förslag,
åtminstone icke gällde vid hans." "Ericssons fartyg synes
dock hafva varit kral'ligare än Smiths och mera fulliindadt
till sina mekaniska detaljer."
En öfversigt af John Ericssons hela bana afslutar Bour.nes med följande smickrande och sanna ord:
"Sådana äro några af de förnämsta tilldrn rrelserna i
"
John Ericssons lefnadslopp. Bland nutidens ingeniörer iniager han säkerligen det aldra första rummet och till efterkommande skall han lemna ett namn som aldrig skall dö.
Att ega tillgång till en sådan mans tjensler måste utgöra
en grundval, hvartill en nation l\an lyckönskas, och Amerika kan aldrig glömma att Ericsson, vid en kritisk tidpunkt
i dess historia, framträdde lik en annan Archimedes, och

Tabell utvi•ande lliidcluingsväsen•l ets verluamlaet under loppet of a'\r :ISG,-,
;{,. och datum.
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l 1S67 den 1~
li
8
13

.Jan .
Jan.
Ap•·il.
l\'lnj.

15 Maj.
3 Juni.
10 Jun~.
26 Jun1.
13 .Jul!.
~6 Jul~ .

.')f Jul!.

12 Aug.
25 Srpt.

3 Okt
5 Okt

·rarl.yffe!s hcm- 1 A~lal ;ädd~rlc. l
ort.
l
5 mrnniskor.
Havre.
e
d'Ab:
Jeacn
rten
Skon.,
IBrantevik.
d:o
North Shiel.ls. 12
Brifff{en Symetry.
D o.
d:o
5
nundre.
Skonerten Dclia.
Ek e,·iken.
do
4
Sl<illin[:e.
Jakl.en Svalan.
Brantcvik.
i Ca!ais.
Barkskeppet Cubano.
Fahludden.
14 rnrnniskor.
• D:o Elennorc Dodson D undre.
G•·äsf{å•·d .
New Castle.
Anr:skcppct Bed~ .
IFahludden.
Äho.
Barksknppet Viclor.
D:o.
Sundt'r!and.
B1·igr,en 01 b.
l D:o.
Brigthon .
Luslkutl.ern Celia.
D:o.
Bais<el.
Skon ertrn Hcndch.
D:o.
Midd lesbo,·ough .
B•·iffr:en Arffo.
IEkevikNJ.
Guövik .
3 menniskor,/
Jakl<·n Min belöning.
l\läladlUsc n.
<Lo
6
Calmar.
Siwnerlen Laurentius.
[ <~riisffå•·d.
!{liidcsholmen. En Fransk logge•·t.
Slationens
namn.

1

Det strandade fa l yr, els
namn.

l

l

20 Okt.
5 Nov.
7 Nov.
fil Nov,

Il Gräsffå l' d.
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Grislehamn.
Blankenes.
Si1miko
Man dal.

J(ustbåt.
Raket-apparat.
f\äddninr:sbåt och r!jen håt.
Raket-opparat..
RäddningshAt (Fartyget lofjS af ffrnnd.)
1
Räddnintjsbåt or.h knsthåt.
Rädd n intjsbå l (F ar! yget torrs af grund. ):
)l
d:o.
d:o
(
D:o
)l
d:o.
d:o
(
~o
),
d:o.
C d:o
Kusthat
)j
d: o.
Hiiddoing;;båt C d:o
)~·
d:o.
do
(
D:o
l(ustbåt.
l\iiddningsbål.
Fartyeet. sökles en hd nall, unde1"
svår sto1 m, af rädduin[:sbålen, men l
kund e icke finnas och hade l!·oli,
ffen sjunkit.
Räddningsbåt(Fartygct togs afgi'Und.)

i

3 mcnnislwr ; Raket-.appa~at.
,
Räddnmgsbat.
d:o
7
d:o
8
Egen båt. 2 man d1·unlmade. Il ä dd- '
ninffsbåten, som måste transportera)'
l
på rn höffst oländig viig, genom en
skorr, lill slrandningsslällct, bann
ej fram i lid nog all kunna lernoa
någon hjelp.
Summa 67 rncnni,dwr.i
Vid dc fat\ då \;1,1stbåt aqvändls, har den Yal'il bemannad af l'itddninffSIUansk&pet,

Torel<ow.
Fahluddcn
Ekcviken'
.
l

l

"c.::
'~

Skonerlen Svalan.
Galeasen Claus Carl.
Skonerten Martha Alida.
Bri{jgen Islander.

Medelst hvilka apparater.
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A. Lagerberg.
j!Jonitorn "Titordun". Chef: komm-kapten S.
'- 'J
\
••
sjöl[tg i Ostersjön. In m. i Stockholm den ,, J
lll aj; afm. i Carlsksona den 2'2 Maj; åter inm. den
6 Juli; afm. den 24 Augusti.
Chef: komm.-kapten F. ThorseJ L In m.
elen 8 Juli; afm. den 26 Augusti.
S!wppsgossebriggen "Slrirner-". Chef: löjtnant J. Hägg. Inm.
den 6 Maj; afrn. den 29 Augusti.
"Snappopp". Chef: löjtnant A. P. tilliehöök. Inrn.
D:o.
den G .lVIaj; afrn. den 29 Augusti.
"af' Wirsen". Chef: löjtnant C. A. Hjelm. In m. den
D:o.
6 Maj; afm. den 29 Augusti.
I1anon1J,ngslupen "llogland". Chef: löjtnant Ljungqvist; diverse
transporter . 9 gånger in- och afmönstrad.
Chef: kapten G. E. Ullf; sjötåg i Öster"Gunhilrt.
B:o.
sjön. lnm. den 6 Juli; afm. den 24. Augusti.
1J:o. D:o. Chef; löjtnant Ljungqvist; diverse transporter .
In- och afmönstrad 4 gånger.
D:o. Chef: lwpten O. C. Cronsteclt; expedition till
D:o.
Göteborg för att hjelpa haveris te r. Inm. den -t·'~;
expeditionen fortgår .
ilanonångslupen "Ingegerd". Chef: kapten F. W. von Otter; sjötåg
till Norges vestkust för skyddandet af fiskerierna.
Inm. den 15 .Maj; afm. den 8 Augtjsti.
D:o. Chef: löjtnant Ljungqvist; diverse transporter.
D:o.
In- och afmönstrad 2 gånger.
l(anonsliOnerten "Pollux". Chef: kapten O. Nordenskj öld ; bombkastning. Inm. den 6 l\1aJ; afm. den H> l\iaj .
Lastbriggen "Gladan". Chef: kaplen tind af liageby; diverse
lransporter. Inm. den 1 Juli och 2G September;
afm. den 3 1 Augusti och 22 October.
J11.onilorn ., Tirfing".

Ulf't)l'd sj ötj cnst un de 1· åt· 1867.
Carlslirona station.

Ängfregatten " Vanadis". Chef: komm. C. A. Sundin; sjötåg.i
Östersjön. In m. den 20 Juni ; afrn . den 27 Juli.
Chef: komm.-kapt. A. F. Petterse n; sjötåg till
D:o.
D:o.
nrasilien och West-Indien. Inm. den '12 October;
sjötåget fo rtgår.
liarvetlen "Norrkuping". Ch.ef: komrn.-kapten A. R Cronstedt;
sjötåg till Norra Amerika. Inm. de n s Juni ;

arm . den 4 l\ovember.

1L1~·vetten "af Chapman", kadettfartyg.

Chef: komm.-kapten
J . U. G. Am een; besökte Gibraltar. Inm . den 25
Maj; afm. den 30 Augusti.
.Ångkm·vettcn "Gcfle". Chef: komm.-kapten F. F. Thomson;
sjötäg fortgående fr ån 1866 till Medelhufve t och
Wes t-Indien; afm. den 8 Juli.
D: o. Chef: komm.-kap len A. J. Hosen gren; sjötåg till
D. o.
1\ledclhafret. Inm. den 12 Octobe r; sjötåget
fortgår.
..ingh:on,ctten "T!wr". Che f: komm.-kapten L G. Pantzerlljelm;
båtsmanstransporter, eskader-chefsfart yg från den
2
l till den V under sjötåg till S: t I>etersburg,
sa mt spanm ålstransporter lill l\ orrland. Inm. den
2 7
4
~ 4•;, V, \·u och n ; afm . den \ 7 , \ 5 , 2y, och li·
}lonitorn ''John Ericson". Chef: komm.-kaplen E. Odelstierna;
~jötäg i Östersjön. lnm. den 6 Ju li; afm. den 1 ''
Sep tember.

Stoc!rholms station.
C!wfsfartyget "Tycho'·, jemte kanonängslupen "Asläg" och 1
la1ufstignings-/wnonslup. Chrf: major F. Virgin;

Y'

:] ;:)
3!~

målsl\jutningscxpedilion 1 Slockholms skärgård .
Inm. den 2 0 Maj ; afm. den 1 Juni.
Siwnerren "Svalan" jemle jalrlen "Ilow··, ångfartyget "Lärlwn"
och slionerten "af Pulre"'. Chef: kapten T. Arfvidsson; sjömätningar. Inm . den 24 Maj; afm. den
2 0 October.

Ångfartyget "CaTlsund". Chef : kapten H. Smedberg; sjömätningar. Inm. den 2G Maj; afm. den 20 October.
"G. af Illint". Chef: löjtnant E. Oldberg; sjömätninD:o
gar. Inm. den 21 Maj; afm. den 20 Octob.er.
2 landslignings-lwnonslupar. Chef: löjtnant H Klintberg; för
att deltaga i en Hiltmanöver. lnm. den 27 Juni;

afm. den 2 Juli.
En rekognoscerings-expedition i Stockholms skärgård och
Mälaren bestående af :
Ångfartyget "!(are". Öfyersle C. H. Kreuger, chef för expeditionen.
Chefsfartyget"Ingeborg". Major O. Kreiiger, chefför •l afdelningen.
,
, 2
"Brynolf"'. Major C. Ulner
D:o
3
,
"Tycho". Major F. Virgin
D:o
"
"Brynhilda". Major C. G. Lindmark , 4
D:o
"
2 landstignings-1wn onslupar. Kap t. A . Broberg , 5
"
Honanångslupen "111otala". Chef: kapten W. Forsell.
D. L. Heilborn.
,
,
"Al{hild".
D:o
C. C. Engström.
,
,
•
"AslUg".
D:o
F. Thorsell .
J.
,
,
"Astrid".
D:o
afm. den 23
och
Expeditionen lnm. den 2 0 Juni
Augusti.
Tianonångslupen "Sigrid". Chef: lwpten l( S. Malmberg; utläggande af fyrskepp. Imn. den 18 Juni; afm.
den 'l Juli.
D:o. Chef: kapten R v. Hedenberg; BåtsmansD:u.
transporter. lnm. deu 2 Septemb er; afm. den 1O
Sep teml1er.

J(anonångslupen "Sigrid". Chef: kap ten A. Fachs; bogserande
till sjös af "Gladan". Inm. den 12 October; afm.
den •13 October.
D:o. Chef: lwpten F. S. Malmberg; inbogserande af
D:o.
farty g. Inm. den 3 December; afm. den 9 De-

cember.
f(anonångslup en "Alfhild". Chef: liapten A. Fachs· ställd
till am erikanska efkaderchefens dispositio~. Inm.
den 3 September; afm. den ·l O September.
D:o. Chef: kapten W. T. Schyberg; sjötåg till NorrD:o.
ländska hamnar i och för inbogserande af med
spanmål lastade fartyg. Inm. den 9 October·
'
afm. den 9 December.

UjJpgift å det antal oHicerarc af hvarjc
grad som under ål'e,t 1867 varit sjökommenderade.

Sammand1·ag af Kongl. Bt·ef, Förordningar,
Generalorde1' m. m., utgångne fl'ån Sjöförsvarsdepartement et.

Aj' lwngl. flottan :

Kommendörer . . .
1\omm.-lwptener 1 Id.
2 ld.

"
!(aplcncr
Löjtnanter
U ndcrlöjlnantcr
~

~

2-1.
19.
22.
--

Summa 73.
A{ lw ngl. :;/iärgån lli-artilleriel:

Öfvcrslar
Majorer .
Kaptener
Löjtnanter
UndcrlöjtnaJJler

(1\ongl. Bre f)

L

4.
G.

1 6.
8.

;'.
Summa 81.

A{ f(ongl. Maj:ts fioltas nya reservstat:

J\apten . . . . 1, som lärare å l\adellfarlygct
Sck undliijlnant . 1, på sjömätningar.
Summa 9

Dec.

3.

K. DU har befallt:

1:o. Att de sjökacle!ler, som ej före hösten år
'l 8G8 slutat sin kurs vid krigsskolan å Carlberg,
öl"vertlyltas till sjökrigsskolan den 1 October 1868
och insättas då i lämplig klass af skolans öfre
afdelning.
2:o. Att dc sjökadeller, som afsluta sin lwrs
vid krigssiwlan inom den i förestående punkt
bestämda tid, öfverflyltas ej till sjökrigsskolan.
3:o. Att bcgge Iärarne i sjövetenskaperna vid
Juigsskolan äfvensom den der kommenderade
kom pani-orllcern af flottan ätnjula sina arfvoden
ti ll innevarande års slut, då deras befallning derslädes upphör.
4:o. Alt det skall åligga Iärarne i sjövetenskaperna vid Ejökrigsskolan all från början af år
ISG 8 och tills vidare, 11Var i sina iirnnen, å Carlberg undervisa de efter nyssn~imnde tid der qvarblifvande sjökadetter, ulan riitt alt för denna
stirsli.ilda undervi sning undfå nt'tguu godlgörelsc
ulöl\ur den aflöniug, som med cluras vid sjökrigssko lan iunehafvande löHcbcfal!uiuf!" ~ir förenad
1

Utfärdas K. M:!.s nil.diga stadga angående skär~
o-årds-artilleriets \wdetters undervisning vid krigs~kolan å Carlberg (Se Författnings-samling N:o

;;,

Dec.

74 -

,1867.)

Besättningen å nu utevarande kanonångslupen
"
"Gunhild" må till frukost tilldelas Hi kubiktum
\(å ffe i stället för bränvin eller öl.
Dec. 17. Ersättning beviljas till kaptenen vid flottan K.
Peyron m. fl. för, utöfver traktamente, utbetalda
underhållskostnader under en anbefalld resa med
3.

ensl,ildt ångfartyg.
J(assören hos k. förvaltningen af sjöärendena
J. G. Poller har erhållit tjenstledighet till den 1
nästkommande l\1ars, hvarunder Jwmmarförvanten
C. schultzberg bestrider kassörstjensten.

3L

,

CGeneralorder.)
7.

Jan.

"

K. 1\I:t har befallt att t. f. direktören vid marin-

r-staten och ridd Johan Victor Gjerling
ino-eniö
o
skall, efter till allmänna indragningsstaten öfverflyttade öfversten och rid d. m. m. A. G. A. Ljungstedt, från denna dag och tillsvidare, vara chef
för konstruktions-departementet vid kong!. varfvet i Cariskrona, samt att direktören vid marinr-staten och rid d. Jakob Herman Fornell
inrreniö
o
skall, efter till allmänna indragningsstaten öfverflyltade kaptenen och ridd. J. F. Ringheim, från
denna dag och tillsvidare, vara chef för konstruktions-departementet vid kong!. varfvet å
Ske ppsholmen.
7. K. 1\'I:t har befallt att de konstruktions- och maskinist-officerare som med detta års början blif''iL öfvcrflyttade på allmänna indragningsstalen,
skyldighet, att bära deras
Coo·a rältirrhe
o t, men icke
nuvarande uniform vare sig i eller utom tjensten ·

7. IL l.VI:t har befallt, att tygmästaren vid fiollans
Carlsinona station, kommendörkaptenen af 2:a
Idassen och ridd. af Svärdsorden m. m. Erik
Odelstierna samt kaptenen vid skärgårds-artilleriet och ride!. Carl Christian Engström skola tills
vidare vara ledamöter af den fortgående vapenoch befästnings-komite, hvilken lwmmer att i
hufvudstaden sammanträda.
9. Följande oficerare af K. l\1:ts flottas nya reservstat kommenderas alt deltaga i besigtningen af
de persedlar och effekter som här i Stockholm
levereras för flottans station i Carlskrona eller
för lotsverkets behof nemligen : Kommendörlwptenen och riddaren C. J. Hjerta och kaptenen
och riddaren A. W. O. Boj o.ch som suppleant
Jwmmendörkaptenen och riddaren S. L. Hasselberg.
,, 21. Kaptenen ''id kong!. skärgårds-artilleriet och ridd.
F. S. Malmberg skall, från och med den 1 instundande Februari, tillsvidare tjenstgöra i sjö-

Jan.

kartekontoret.
~• 29. .Bålsmanskommendeiingen vid krigsskolan skall
indragas den 21 n~istkommancle OJ(tober.

40

F ö ränd ringat' ini) m, Sj öfö i' SV are (s kårer
oc.& stater.
Transport :

Den '21\. Januari. Selmnd!öjlnanlcn ä fiolla ns nya reservstat J. Lundqvist, Lill lotslöjtnant och chef för Westerviks fördelning af södra lotsdistriktet.
., .

Entledigande:
'Februari.

Kommendörkaptenen å fiollans nya
Den 7
från varfschefsbefai.Lningen vid
Warberg,
C.
reservstat C.
ski\rgänlsarlilleriels station i Stockholm, från och .med den
·l niistinstundancle lVIars.

