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Anteckningar under expeditionen med H. 
lVI:ts ångkorvett Orädd ål' 1865. 

Kon·etten utlade på Carlskrona redd den 3 Maj. Che
fens Instruction var daterad den 9 Maj och innehöll, bland 
annat, följande: 

"Sedan ni verkställt de båtsmanstransporter, som eder 
blif1·it anbefallda af befälhafrande amiralen, skall ni i kor
vetten intaga fullt kol- och rattenförråd samt proviant och 
utredningar fö1· tre månader och derefter genast afgå till 
Göteborg." 

"Ändamålet med eder nu förestående expedition är att 
besöka de fiskarbankar i Nordsjön och vester-ut från Norge, 
hvarest svenska fiskare pläga uppehålla sig." 

"I Göteborg är ede1· tillåtet att göra ett uppehåll af 2 
eller 3 dagar, för att under denna tid fylla kol- och vatten
förråden, äfvensom för att af dervarande länsstyrelse och 
andra sakkunnige personer inhemta de upplysningar, som 
ktmna främja expeditionens förutnämnde ändamåL" 

"Ifrån Göteborg skall ni afgå direkte upp till Jedderns 
bank, Yest från Egersund, llVarest ni må göra ett efter eget 
bedömande kortare eller längre uppehåll samt derefter fort
sätta kursen nord1·art till Stor-Eggens bank, samt ,·idare 
derifrån till Aalesund i Norge. 

"Sedan ni inkommit till Aalesund, samt äfven der sökt 
att inhemta upplysningar i hvad rörer våra på dessa far
vatten befintlige svenska fiskare, är det åt eder sjelf lem
nadt att söka andra platser och orter på norska vest- och 
nordvest-kusten, dock med iakttagande att hyarje besök i 
hamn inskränkes till några få dagar, såYida ej särskild an
ledning föranleder ett längre uppehåll." 
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"Skulle ni ute på sjön eller i hamn påträffa, vare sig 
svenska eller norska liskarefartyg, som t.illkännagifm behof 
af Jäkarehjelp, proYiant eller annat Inarmed ni kan bispringa 
dem, så bör ni, Jn·ad läkarehjelp vidkommer, med all be
red\illighet bistå dem, livaremot blott der verklig nöd sy
nes, ni bör tillhandagå med proviant eller andra förnöden
heter och alltid tillförsäkra kronan ersättning för hvad af 

' sistnämnde artiklar lemnas. Då ni besöker de hamnar, der 
fiskrame bruka inkomma, bör ni alltid söka att inkomma 
dit i slutet af wckan för att i hamn öfvervara Söndagen, 
dels för att denna dag inbjuda fiskrame att bevista guds-
1jensten oh.1bord och dels för att på måndags-morgonen ut
bogsera fiskarebåtarne, ifall vinden vore så emot, att de ej 
med sina egna besättningar kunna arbeta sig ut till sjös, 
livanid eder hjelp skall omfatta såväl norska som svet1ska 
fiskare båtar." 

"Den 1 Juli bör ni åter vara i Göteborg, hvarest ni 
har att Yänta vidare order." 

"Kong!. Maj:t förväntar, at.t ni under expeditionens lopp 
behörigen iakttager att befälets och manskapets behöfliga 
öfning i sjömanskap och vapenöfning icke förbises" &c. &c. 

Orädds mision hade såleåes ett särskildt mål förutom 
besättningens öfvande m. m., nem l igen, att så långt som 
möjligt göra expeditionen nyttig och gagnande för det sven- _ 
ska nördsjöfisket. Också skulle ingenting vara kärare för 
flottans officerare, än om expeditionerna i allmänhet kunde 
så ordnas, att de äfren unde1· fredstid blifva till nytta för 
yår handel och sjöfart. 

Konetten, hvilken, såsom redan är nämndt, utlade jiå 
Carlskrona redd den 3 Maj, afgick derifrån den 1 med båts
manstransport till Bohuslän, samt återkom till stationen den 
13 meil dylik transport från Warberg. 

I Carlskrona togs ombord, utom fartygets utredningar, 
en del trossar, linor, segelduk m. m., för att dermed kunna 

71 

bispringa fiskare, och den 17 ~Iaj afgick korvetten derifrån 
samt anlände till Göteborg den Hl. 

I Göteborg satte chefen sig i beröring med nderbö
rande för att inhemla sådane upplysningar, som kunde främja 
expeditionens förutnämnde ändamål. Arren togs derstädes 
ombord något hampa, s. k. flottholtz, rax och liskekrok, 
för att dermed bispringa de fiskare, som i öppen sjö rore 
i behof af dessa artiklar. 

Samtidigt med konetten låg i Göteborg ett i Frankrike 
bygd t pansarfartyg, ''Cheops", som på resa till Danzig dit 
inlupit för att intaga kol. Det rar briggtackladt, hade trå 
fasta torn, ett akter om midskepps och ett. i fören, IIYilket 
sistnämnde bildade fartygets bog; det förra rar ämnadt att 
emoitaga 2:ne st. 100-'it;:dige rel1'1ade kanoner och det sed
nare en 300-v :dig. Bepansringen var å tornen och öfver 
hela fartyget, till 4 a 5 fot under rattenytan, af cirka 4 i 
v.-tums tjocklek, och tornens ektimrnenäggar voro omkring 
2 fot tjocka. Fartygets förstäf utsl<jöt ungefär 15 fot och 
slutade i en stark spets ett par fot under vattnet. Det hade 
2:ne af hrarandra oberoende ångmaskiner om 150 hästars 
kraft lnardera, In il k a drefvö Inar sin propeller, en under 
hYarje låring, och kundr. derigenom med fälthet manörreras 
i trängre fanalten medelst att, efter omständigheterna, låta 
den ena propellern verka framåt och den andra back. Ma
skinerna kunde äf\en sammankopplas, eller ock kunde blott 
en maskin drii\a båda propellerna, ifall den andra maskinen 
l<nm i olag. 

För öfrigt Yar fartyget mycket starkt förbundet och Yäl 
inredt, men jernarbetet var icke utfördt med den noggrann
het och fulländning, som \i äro Yana at.t se å fartyg, byggda 
i Srerige. 

Konetten afgielc den 23 Maj från Göteborg och kont 
dagen derpå i sigte af Eg·erö fyrtorn på norska kusten. 
lJngef~r 2 sjömil S.S.V. från nämnde fyrtorn bemärktes en 
flytande massa på Yattnet, som \id närmare påseende ansågs 
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Yara en fiskenot och hvilken tydligen Yar i drift, enär den 

låg i en kylsa. En båt sattes i sjön, som tog fyndet om

bord, då det befanns Yara ett makrillgarn, innehållande 8 

delar, Ullsammans circa 160 famnar i längd och af 16 till 

18 fots höjd. Uti gnrnet voro fastsittande 16 st. sköna, 

feta makriller, hvilka togos såsom god pris och Drtärdes 

med sl.rykande aptit. 

Med ledning af märken å de vidhäftade korkflötena er

foro vi, att de fiskare, som förlorat garnet, voro hemma vid 

Farsund i Norge, och som vädret var godt beslöt chefen 

a!t aflemna detsamma till fyrmästaren i Egerö fyrtorn. Kor

vetlen styrde fördenskull upp under fyrtornet och en båt, 

med officer, sändes i land för att aflemna garnet jemte 

skriftlig begäran att förhållandet måfte blifra inberättalit 

till Farsund, på det garnets egare så fort som möjligt måtte 

återfå sin förlorade egendom. Dårarande fyrmästaren, herr 

Schmidt, emottog detsamma och tackade förbindli.,.ast å 
" 

fiskrames vägnar samt lofyade att dagen derpå afsända det 

med ångfartyg till Farsund och dit inberätta den ovanliga 

tilldragelsen. Garnet, i det skick det då befanns värdera-
' 

-des af fyrmästaren till ungefär 500 rdr rmt. 

Bö1jan af Orädds verksamhet va1· således god, men om 

garnet har sedermera ingenting hörts af, dock hoppas man 

att fiskrame riktigt återfått detsa_mma. 

Sedan båten kommit ombord saltes kurs på Jedderns 

.bank vest från Egersund, hvarvid samtidigt trenne svenska 

storfiskefartyg voro i sigte, äf\'en styrande samma kurs som 

korn~tten. 

Under påföljande trenne dagar var det ömsom stark 

tjocka o.ch mörk luft Blott ett svenskt och trenne holländ

ska fiskarefartyg kunde under denna tid upptäckas på banken. 

Fisket på Jedderns bank har under de sednare åren 

börjat utsträckas långs efter den s. k. "Havbroen". det är 

kanten af den bank, som på 10 å 12 sjömils afstånd följer 

Norges nstkust från Jeddern upp till höjden af Bergen. De 
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svenska fiskare, som idka fiske på den egentliga Jeddem 

eller i sydliga delen af ofran angifne fanatten, gå, efter 

att hafva legat omkring en vecka på fiskeplatsen, hem med 

sin fångst. Då dessa fiskare äro fullt utrustade för resan 

samt icke hafm annan beröring med Nor.,.e än för a.,.ntäcrt o c o., 

så ansågs del alt de endast undantagsris kunna vara i be-

hof af hjelp; h varföre chefen, enär korvettens vistande l 

dessa farvatten för tillfället Yar af föga gagn, lät styra nord

vart hän för att taga pejling af norska kusten och derigenom 

rätta besticket, hvilket, till följe af att inga astronomiska 

observationer kunnat göras sedan Egerö fyrtorn lemmules m 

sigte, ej var fullt tillförlitligt. 

Söndagen den 28 Maj fingo vi sigte af Udsire fyrtorn, 

hvarefter styrdes N.V.-vart i afsigt att komma till "Havbroen". 

Då några fiskarefartyg icke kunde upptäckas långs denna 

bank, så styrdes N.O.-vart för att åter taga sigte af kusten 

och följa densamma upp till Stor-Eggens bank, tnilken lig

ger emellan 62 ° 30' och 63 ° 20' N. Latitud. Men på höj

den af Hellisö, nordvart från Bergen, öfrerfölls korretten af 

en ganska hård, nordlig storm, som varade i tYenne dygn, 

bYarunder ri äfren stundom undfägnades med snö och skarpa 

hagelbyar. Fartyget, hrilket låg vestvart öfrer för storm

segel, gjorde skäl för namnet Orädd, fy under det verkligen 

hårda vädret och den våldsamma sjögången visade det sig 

vara ett godt och starkt sjöfartyg, lnilket, om man så må 

säga, skötte sig med säkerhet, liksom uppmanande oss att 

deri se ett efterföljansrärdt exempel. 

Då stormen åter bedarrade och Yinden drog sig wstlig 

styrdes nordvart hän, och den 2 Juni fingo ri sigte af Rundö 

fyrforn utanfö1· inloppet till Aalesund. De norska fjellen i 

närheten af kusten voro vid denna tid ännu snöbetäckta. 

Kursen sattes utåt kanten af stor-Eggen, men då vi 

kommo till det vanliga fiskestället kunde icke något fiske

fartyg uer upptäckas, livarföre chefen beslöt att inlöpa i 

hamn, dels emedan vattenförrådet \ar knappt, dels derföre 



att tjocka, som den tiden af året är mycket ranlig å norska 

kusten, kunde inträffa och försYåra angöringen af landet. 

Samma dag på anonen ankrade kanellen i Aalesunds 

hamn, der den, i anseende till det ringa utrymme hamnen 

erbjuder, måste förtöjas akter-ut med kablar. 

Hit hade alla rle srenska och norska fartyg, hvilka 

pläga fiska å Stor-Eggen, flyktat undan den storm, som rasat 

dagarne förut. Under dessa dagar hade olyckligtYis flera 

norska kustfiskare förlorat sina lif, emedan stormen kommit 

öf\er dem så hastigt, att de ej hunnit land med sina små 
farkoster. 

Hårdare yrke än dessa fi skares finnes väl ej, men ändå 

skulle de icke rilja utbyta det mot ett makligare !if, ty de 

känna sig lyckliga deri och fortsätta Yanligtris dermed tills 

döden för alltid befriar dem derifrån. Enl~t uppgift förlora 

i medeltal hrar fjerde norsk kustfiskare sitt lif under denna 
sin sysselsättning. 

Dagen efler konettens ankomst till Aalesund, elll'r 

Pingstafton, inbjödos alla SYenska fiskare , som roro i höm

nen, att berista gudstj ensten ombord å konetten Pingstdagen. 

Inbjudningen emottogs af dem med stor tacksamhet, och 

på bestämd tid infunno de sig rnangrannt jemte Hera norr

män, alla klädde i helgdagsdrägi. Gudsij ensten, som för

rällades af konettens chef enligt den ordning vår Erangelii

bok föreskrifrer, tycktes göra ett godt iniryck på fi skrarne, 

hlilka iifven tillkän nag[d'vo sin glädje öf\er att ett örlaos

fartyg l.Jiifrit u!sä ndt för deras skull, samt uttryckt e derf;re 

sin tacksamh et och rördnad för regeringen. 

Fiskrame roro, med få undantag, friska och synt es 
trifras särdeles räl omb ord i konett.en. 

Chefen ocil Officera rne voro samma dag bjudne till mid

dag hos en af stadens förnämste köpmä n, herr H. Hönne

berg, lnilken risat sig särdeles rähillig mot våra fiskare 

och gjort dem många tjenster, 
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Vårt emottaganue i Aa!esund rar, såväl från autoriteter

nas som de enskildtes sida, nt.märkt ränskapl igt och öppen

lljertigt. Som ett exempel på den uppmärksamhet o.ch 

gästfrihet ri af dem rönte samt deras vänliga sinnesstämning 

mot oss, må här anföras en kort beskrifning öfver en fest

måltid, som en del af stadens innevånare hade arrangerat 

för att helsa Orädd välkonunen till Aalesund. Borgmästaren 

Ström och ordföranden inom stadens ''Formandskab" Thuesen 

framförde personligen inbjudningen och emottogo oss sedan 

i porten till hötelet, der festen gafs. Efter det att the 

blifvit serveradt i särskildia rum, infördes vi i den ganska 

rymliga festsalen, hvars öfra ända pryddes af de förenade 

rikenas vapen, omgifvet af norska och svenska Haggor samt 

blommor och grönt. På d.cn ena af långväggame var nam

rJet Orädd, i gula bokstäfrer på blått fält, anbragdt, äf\en 

omgifvet at' bionunor och grönt; salen var för öfrigt prydd 

med grönt, blommor, vapen, slandarer och fanor samt rikt 

upplyst, och måltiden fortgick under den lilligaste och 

hjertligaste sinnesstämning. 
Den första skålen utbragtes för I-1. M. Konungen och 

beledsagades af niofaldigt hurra! Derefter uppträdde åt

skillige talare och. föreslago skålar: för Syerige; för de 

båda rikenas förening; för Unionskornmitcen, hvilken då var 

församlad i Stockholm _; för Svenska flottan _; Jör Orä.dds chef; 

för dess officerare; för Danmark; för b;;~rpn E vald Uggla, 

m. H. Alla talare uttryckte vänskap, aktning or;b tillgifyen

.het för Sverige och Svenskarne, samt uppriktiga önskningar 

att föreniugsbandet de båda rikena emellan, ln il k et de er

kände vara förnämsta orsaken till Norges nmarande välstånd 

samt grunden för dess framtida utveckling och lycka, måtte 

än fastare blifva tillknutet och att allt missförstånd de båda 

brödrafolken emellan måt te IJ!ifva utpl ånadt m. m. Orädds 

chef sYarade med skålar för Norge, Norska marinen och 

Aalesund ; premierlöjtnant Trolie utbragte en skål för den 

uorske ''Pige". Efter mållidens slut undfägnatles Yi med 
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musik och sång, hvarcfter uppbrott gjordes kl. 12 på natten, 
då samtligc deltagame följde oss till vår båt och utbragte, 
när vi satte af från land, ett niofaldigt hurra! Detta hjert
liga emottagande från våra norska bröders sida skall föl' 
oss blifra en kär hågkomst. 

Serlan år 1814 lärer icke någon nations örlogsfarlyg 
l1afva rarit i Aalesunds hamn. Också var korretten flitigt 
besökt och beundrad af så\äl unga som gamla, af stadsboer 
såväl som af folk från landet. Hela skaror af raska och 
litliga barn svärmade oupphörligt och oförskräckta ombord 
i konetten och i båtar omkring densamma. · 

Aalesund, som erhöll stadsp ril'ilegier år 1824, ligger 
på ett par klippiga öar i Latitud N. 62° 29' och har en 
liten men god hamn, omkring 3,500 idoga innevånare, eie
mentarläroverk, cellfängelse och en dyrbar vattenledning, 
samt synes äfven vara i ett blomstrande och raskt framåt
skridande tillstånd. Dess export af fiskealstei· är ganska 
betydlig i förhållande till platsens storlek och utgjorde en
ligt benäget meddelade uppgifter: 

År 1863. År 1864. 
Klippfisk .... 248,047 voger ,,.) . 2!)5,745 voger. 
Fiskrom 4,!)80 Tund:r . . . . 7,234 Tund:r. 
Tran . . . . . . 3,492 , 5,693 , 
Vårsill . . . . • 2,715 , ..... 21,668 , 
Fetsill . . . . . 10,403 , . . . . . 9,841 " 

hvaraf handelshuset C. Hönnebel'g & Söner ensamt expor
terade år 1863 - 186,008 v og. klippfisk, och år l 864 -
238,039 vog. af samma vara. 

Värdet af exporten år 1863 utgjorde 542,900 Specit'r 
_ 2~171,600 rdr rmt, och år 1864 708,500 Specier 
- 2,834,000 rdr rmt. 

*) En ,·ou· = 41, 22 svcnsl<a sktlip unJ. Q,·anli tcten ldippflsk ulfför 

unr;efär l af lH'I a N'o r{j<'ö export. 
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Värdet af importen belöpte sig åt· 1863 för korn, råg, 
malt, hafre och mjöl till 111,000 Sp., och år 1864 till 
159,600 Sp. 

Aalesunds handel synes således, enlig t dessa uppgifter, 
vara i tilltagande. Den största qYantiteten klippfisk går till 
Bilbao i Spanien, hvarifrån den på jermäg transporteras till 
:Madrid och Barcelona, der den förnämligast konsumeras un
der fastetiden 

Fisket på Stor-Eggens bank har af Norrmännen i lång
liga tider bedrifYits några få mil från land med små öppna 
båtar, bvilka om aftonen, såvida ej vädret är särdeles godt, 
återvända till hamn. Att begagna större däckade farkoster 
för detta ändamål, som kunde hålla sjön i Here dagar, har 
Yisserligen varit påtänkt i Norge, men icke kommit till ut
förande förrän efter år 1861, hvilket år svenska tiskare från 
Bohuslän ankommo till Stor-Eggern med 2:ne fiskefartyg, 
tillhörande "Göteborgs och Bohusläns Aktiebolag för stor
fiske", för att på nämnde bank försöka sin lycka. Försöket, 
som, mot förväntan, utföll särdeles väl, lockade flera svenska 
liskare från Bohuslän att året derpå deltaga i fisket. Exemplet, 
en gång gifvet, följdes äfven snart af Norrmännen sjelfYa, 
hvilka dels köpte ett par svenska bankfiskefartyg, dels byggde 
och utrustade flera sådane i Aalesund, efter i det närmaste 
svenskt mönster. 

Antalet svenska fiskarefartyg, som är 1865 besökte 
Stor-Eggen och sålde sin fångst i Aalesund, var 10, af från 
15 till 25 lästers drägtighet, och bemannade med tillsam
mans omkring 120 man. Fartygen voro alla från Klädels
holmen, Tjärne-kalf eller andra platser i Bohusläns skärgård. 
De likna till formen ett halft valnötsskal, haf1·a mycket ut
fallande förstäfrar, äro starkt byggda, utmärkta sjöfartyg 
och segla temligcn bra. Deras rigg utgöres af en fock- och 
en mesan-mast samt bogspröt som kan inskjutas mot masten. 
En del fartyg föra på fockmasten ett ga!felsegel, andra ett 
spritsegel, och dessutom stagfock, klyfyare ocl1 gaffeltopp-
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seo·el· lJå mesanmasten, som iir betydligt mindre än fock-
" ' masteu, föres endast ett gatiel" eller spritsegeL De större 

fartygen, med 12 a 1:3 mans besättning, hafva tYenne starkt 
byggda båtar, af i det närmaste samma form som fartyget, 
samt äro försedda med tvenne ankare, ett större och ett 
mindre. Det förra, eller s. k. bank·'ankaret, om circa f)'fa 
centners Yigt, är vanligen af gamla modellen, med lång lägg 
och trästock utan jernringar. Fiskrame föredraga sådane 
ankare, emedan de lära hålla bättre fast på klippig botten, 
och trästocken amändes företrädesYis, på det att icke ka
beln, om den kommer rund stocken, skall få S\'årare skam
filning. Till bank-ankaret hörer en 220 till 240 famnar 
lång kabel, om 6 a 7 vAums omkrets, för hYilken ankras 
på ett djup af ända iill 120 famnar. En del fartyg haf\ra 
15 a 20 famnar lång ketting närmast ankaret, för att an
kartåget i.cke skall bJifya skamfiladt mot hafsbotten. Skepps.
rummet är inredt med laYar, hYari den fångade fisken läg
ges. Bankfiskefartyget Carl XY, som vid fiskeri-utställningen 
i Aalesund år 1Sö4 erhöll "Kong!. Selslu1bets for Norges 
Vel" guldmedalj, såsom rarande det bästa af de der expo
nerade sYenska fartygen, är 56 fot långt, 21," fot bred-t 
och af 24 lästers dräglighet. 

De mindre fartygen, med 7 å 9 mans besättning, hafra 
blott en båt och icke så långt ankartåg som de förra, eme
dan de sällan ankra, utan hålla under segel, då fisket på
går. Båtarne måste rara särdeles starkt byggda, ty de stöta 
ona · våldsamt emot fartygets sidor när fångsten kastas om
bord och nät· de skola hissas in eller sättas i sjön; de 
måste äf\en vara goda sjöbåtar och drägtiga. De brukliga 
båtarne bära från 30 till 50 tunnor salt och äro kortare än 
vanliga båtar, med hänsyn till att kunna föras på farty
gets däck. 

Det fiskeredskap, som Yåra bankfiskare å stor-Eggen 
begagna, består af linor och känsor, krokar och flöten. En 
lina är omkring !50 famnar lång och har vid pass en rerk-
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tums omkrets. Den tilherkas af fint, spunnet JJampgarn, 
för att få den så siark och lätt som möjli~t. Känsorna, 
hvilka Yanligen göras af bomullsgarn, hafva en famns längd 
och ett fint kabelgarns tjocklek; rid känsans ena ända sitler 
kroken, som är förtent och har ungefär en tums öppning; 
på en fots afstånd från kroken är fastsatt en bit flottholtz -
en sort bark från Södra Tyskland - lnilket först doppas i 
sn1ält vax för att derigenom hindra vattnet från att intränga. 
Vid linan fastgöras känsorna på 3 a 3 ~ famnars afstånd 
från .Inarandra; h varje lina får således 40 a 50 krok. En 
sådan lina !,ned tillbehör kallas •backe, och 6 a 7 ba_ckar 
tillsammans kallas stubb. Flere sådane stubb sammansättas 
ofta, från ett farryg, till en längd af 4 till 5000 famnar, 
med bortåt 1500 krok. 

Till fiskeredskapen höra dessutom linerullar, som fast
sät,tas i båtens reling och hraröfyer linorna läggas då . de 
inhalas; linedraggar, lwarmed linorna fasthållas rid hafs
botlen; linetråg, liraruti linorna läggas under in halniorren · 

~~ o ' 

flskekläpp, hvilken består af ett stycke trä, som är rundadt 
till handlag i ena ändan och formadt till en klum11 i pen 
andra, hrarvid sitter en större jernkrok; med klumpen slås 
fisken i hufvudet för att döfras då den kommer o.fvan ratt
net, och med kroken, som fasthugges under fiskens gäle, 
drages den in i båten; fiskeknif för fiskens slaglning; fiske
vakare, m. fl. saker. 

Till bete begagnas YanligtYis heljeflnndra, der ej lodd, 
som är torskens käraste föda och den !Jästa agn, kan er
hållas, men i brist der<if sill, antingen färsk eller saltad. 

Hankfisket å Stor-Eggen, som nnligtYis föregår emellan 
slutet af April och medio af September månader, 9 a 10 
sjömil från kusten, bedrif1es af Yåra fiskare på följande 
sätt: Sedan fartygen kommit tillräckligt långt ut till sjös 
samt ytterkanten af IJanken blifvit, medelst lodning, funnen, 
så fälles ankaret på ett djup af 90 till 120 famnar, och 
om vädret är lämpligt för tiske utsättas båtarne och fisk-
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redskapen nedlangas deri. Är det vind utseglas fiskelinorna 

med båtarne, annars sker utläggningen medelst rod(l, Vid 

första linans ena ända fastgöres en eller två små draggar 

och ett bojrep med vakare; sedan draggen firats till botten 

sträckas linorna härs ut ifrån bankkanten, och vid sista 

sladden fastgöres äfven en dragg, eller två, med bojrep och 

vakare som på den första och firas till botten, stundom å 

ett djup af ända till 250 famnar. Linan nedtryckes af 

strömmen, som vanligen löper med 2 a 3 knops fart långs 

kanten af banken, till hafsbotten, och känsarne med sina 

krok samt beten uppbäras fria från hafsbotten af de vid

hängande flötena. Spisningen är nu färdig föt· torsken, lån

gan och sejen (de två sednare slagen tillhöra äfven torsk

slägtet); för helgeflundran, som sedan sjelf blifver bete åt 

de förstnämnde och egna kamrater, samt för rockan, som 

fiskrame torka och gömma hem åt sig sjelfva till vin

terföda. 

Efter sålunda förrät.t.adt arbete stanna fiskrame antingen 

(j\·ar uti sina båtar eller ock fara de till fartyget. Efter 

2 a 4 timmars förlopp börja de att åter hemtaga redskapen. 

När fisket är godt kunna de dagligen få omkring 4 a 500 

torsk och långa, vägande emellan 10 och 25 skålpund 

stycket. En skeppare sade sig hafva Yarit med och fiskat 

omkring 3000 torsk och långa under 4 dagars tid, liVarvid 

han hade haft omkring 550 st. krok ute lnarje gång. 

Så snart fisken blifvit tagen af kroken "slagtas" den, 

d. v. s. den uppskäres nära under hnfvudet för blodets af

rinnande, och då linorna äro hemtagne ~amt fisken kommit 

ombord i fartyget göra en del af manskapet fiskredskapen 

åtet· i ordning för ny utläggning och en annan del lllJPskära 

fisken långs buken och uttaga innanmätet, hvarvid lefvern 

och rommen afskiljes och lägges hvar för sig uti särskildta 

kärl. Efter högst åtta dagars fiske ingå fartygen till Aale

sund, der fisken emottages af köpmännen efter vigt, för 
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att vidare behandlas och beredas till klippfisk*). För en 

vog färsk fisk af torsk eller långa, utan hufruden, betaldes 

år 18G5 l rdr 40 öre, för rom 20 rdr och för lefver 30 

till 40 rdr rmt per tunna. 
Af lefvern tilllerkas tran, hvaraf utmärkt god vara, för 

medicinskt behof, erhålles från Anlesund till betydligt billi

gare pris än samma sort som inl'örskrif\es till Sverige öfver 

Hamburg. Rommen torrsaltas i fjerdingar oclt sändes till 

franska och spanska hamnar, der den amändes som agn 

för sardiner. Ryggbenen och htrf\udet arnänuas, förmalda, 

dels till kreatnrsföua, dels till gödningsämne. 
Större fördel för fiskrame skulle otvifYelaktigt ernås, 

om de kunde låta beqväma sig att salta fisken ombord i 

fartygen, ty varan blifver mycket bättre när fisken saltas 

genast efter slagtningen, och fiskrame behöfde då icke ingå 

så ofta i hamn som de nu måste göra, till förekommande 

af fiskens förskämning. Till ledning för en sådan behand

ling af fisken, har baron E. Uggla utgifvit: "Anvisning till 

en förbättrad beredning af kabeljo och klippfisk, grundad pli 

inhemtade tillförlitliga upplysningar om förhållandet pd Island 

och i Norge." 
Men inrotade fördomar och obenägenhet för det nya, 

kanske mödosammare arbetssättet som härmed är förenadt, 

har orsakat att saltningen ombord icke nmnit allmänt för

troende hos fiskrarne. Och så länge köpmännen icke gerna 

vilja betala mera för en bättre beredd vara än för den 

sämre beredda, kan man ej vänta att fiskrame skola vinn

lägga sig om en förbättrad liskberedning. Dock är det att 

hoppas, att baron Ugglas outtröttliga verksamhet för svenska 

fiskerihandteringens upphjelpande slutligen skall krönas med 

framgång. 
Emellertid är fisket på stor-Eggen ganska vinstgirvande 

för våra fiskare när väderleken är gynsam. Sistlidne som-

*) Namnet klippfisk lärcr uppkommit derit;enorn att fisken torkas på 

bcrzhallar eller klippor. 
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mar n1r dock oranligt blåsig, hrarjemtc täta dimmor ofta 
förekom mo, så att fiskrame måste ligga låno-a tider i hamn 

o ' 
hvadan följaktligen fångsten blef ringare än under dc när-
mast föregående åren. 

Enligt fiskeri-intendentens, baron Ugglas, till landshöf
dinge-embetet i Göteborg afgifne örsberättelse röramle Bohus
läns hafsfiske för år 1864, uppgick sammanlagg.da värdet af 
våra bankfiskares, i Norge, fiirsålda fisk, nämnde år, till ett 
belopp af 106,01:3 rdr nnt, som fördelt på antalet båtar 
och besällningar, hrilka då deltoga i berörde fiske, visar 
en inkomst per båt af 2,922 rdr och per man af 300 rdr 
rmt. !lär må dock anmärkas, att storfisket endast drifrits 
högst 5 månader anförde år. 

Längre norr-ut, eiler utanför kusten af Lofoten och 
Finnmarken, lär det finnas särdeles rik tiiJo-åno· på fisk 

t' ö . ' 

lirarföre det rore skäl för vära fiskare, som haf1a större 
fadyg, att begifra sig dit och försöka draga vinst af den 
rikedom, som ·det fria hafvet der erbjuder dem. Men då 
böra de utgå från hemmet i bötjan af Januari månad och 
verkställa saltningen af den fångade fisken ombord i farty
gen. Skepparen på svenska fiskefarlv"et "Baron Uao-Ja" .o ' e~ , 

ämnade qnudröja under vintern i Norge med sitt fartyg, för 
att tidigt på året kunna p rö fra fisket Yid Lofoten; och det 
rore önskligt, att flera Bohusfiskare framdeles ril!e följa 
exemplet Vintl'rn rid norska kusten, så långt norr-ut, ät" 
ej särdeles sträng, enär den bekanta Golfströmmens upp· 
värmda vatten förmildrar temperaturen derstädes. 

Under det fiskrarne ligga i hamn, för att afvakta gyn
samt väder för fisket, lefva de ranligtvis i sysslolöshet och 
förstöra sina penningar på bräm·in. Deras obenägenhet för 
arbete i land, ehuru tillgång på sådant finnes och dagspen
ningen der är god, eller l~ a 2 rdr rmt, samt deras an
strängande sysselsättning under fiskE-t, göra att de föredrao-a 

o 

dagdrifreri, då tillfälle dertill gifres, i stället för en inkomst-
gifvantle verksamhet. Derigenom och till följe af deras stora 

begär efter starka drycker samt bristen på oskadliga folk
nöjen i land förekomma stundom 11ppträden i staden, ll\ilka 
visserligen icke äro af särdeles råldsam natur, men alltid 
af me·r eller mindre störande beskaffenhet. 

Under konettens vistande i Aalesund förspordes icke 
sådane uppträden som de of'ran nämnda, men vederbörande 
på stället hade förut haft erfarenhet deraf, hradan man har 
anledning tro att konettens nänaro rerkade återhållsamhet 
från fiskrames sida. För öfrigt prisa Norrmännen de srenska 
fiskrames ihärdighet under fisket, deras redbarhet samt an
dra goda egenskaper de gjort sig kända för. 

l\fan hoppas dock att förändrade lagbestämmelser, i af
seerlde på utskänkning af spirituosa i Aalesund, skall komma 
att inskränka superiet derstädes. Äl\en torde framtida när
varon af ett svenskt örlogsfartyg i dessa farvatten under 
fisketiden komma att utöfra ett helsosamt inflytande på fisk
rames moralitet. 

På ett sådant fartyg böra fiskrame alltid emottagas med 
vähilja och vara rälkomna. Tillfälle bör äfren beredas dem 
att - oafsedt del materiella bistånd som örlogsfartyget kan 
lemna, samt den ll[Jpbyggelse som gudstjensten ombord i 
detsamma otvifrelaktigt bereder dem ~ antingen få låna 
eller som skänk erhålla lämpliga skrifter i religiösa, histori
ska och naturretenskapliga ämnen, samt resebeskrifningar, 
berättelser och mera dylikt, som lmnde lända dem till upp· 
lysning, till uppodling ar deras natur! igt sunda förstånd och 
lifm deras sinne och håg för det goda och nyttiga. De 
borde äfven förskalfas tillfälle att få deltaga i sådane oskad
liga nöjen, som kunna åstadkommas ombord i örlogsfartyg, 
nemligen lekar, musik, sång och dans. 

Chefen på ett för våra fiskerier utrustadt örlogsfartyg 
borde således få rättighet att, till ett visst penningebelopp 
och mot redovisnings skyldighet, upphandla oeh åt st orsjö
fiskare utdela sådane skrifter och böcker, som kunde bi
draga till en förbättrad anda hos dem. Besältningen på ör-
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logsfartyget bör äfyen Yara vald, på det att fiskrame i den 
kunde haha en föresyn af ordning, lydnad, snygghet och 
ett i allo godt och städadt väsende. 

Antalet norska fiskarefartyg från Aalesund, som å1· 1865 
idkade fiske på Stor-Eggen, var 9. Besättningarne å dessa 
fartyg utgjordes till största delen af manskap från Bohuslän. 
De norska reclarne föredraga att härtill am-ända Svenskar, 
emedan de ega mera uthållighet vid storsjöfisket än deras 
egna landsmän, lnilka ofta ledsna dervid efter en eller tvenne 
turer utåt banken. 

På det största och bäst utredda af ifrågavarande norska 
fiskarefartyg, "HaYbroen", var skepparen svensk, och hade 
han skött det honom lemnade förtroendet så väl, att hans 
rederi var på det högsta belåten med honom. 

Svenskarne å de norska fiskarefartygen hafva vanligen 
halfva brutto-inkomsten af fisket samt dessutom en månads
penning af omkring 2 rdr Specie per man; den andra hälften 
kommer rederiet till godo, hvilket skall underhålla fartyget 
med hvad dertill hörer jemte fiskeredskapen. När fisket är 
ymnigt kunna således dessa fiskare förtjena bra, och skulle 
äfven kunna göra ganska goda besparingar, om de förstodo 
att bättre hushålla med de penningar, som de ofta tycka 
sig haf1·a lätt nog f'örtjent. Det finnes visserligen många 
ordentliga karlar bland dem, men flertalet är beklagligtvis 
motsatsen. 

Eftet· att hafva intagit kol och vatten i Aalesund var 
korvetten åte1· segelklar den 7 Juni. Väderleken rar dock 
så blåsig och luften så tjock, att det icke var skäl utgå 
till sjös, isynnerhet som ingen särdeles nytta dermed kunde 
Yinnas, då alla fiskarefartygen fortfarande lågo stilla i ham
nen. Den 12 syntes en förändring till det bättre inträda, 
h varföre ock konett en afgick från Aalesund; men utkommen 
emellan de yttre skären uppstod plötsligt en hård V. s. v. 
vind, och då sjön tillika böJjade att resa högt samt ingen 
utsigt var förhanden att en snar förändring härutinnan skulle 
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inträffa, så ingick kon-etten till stenvågens hamn, som ligger 
helt nära restvart vm Aalesund. 

Den 14 blef dock väderleken nitgot bättre, hvarf'öre 
korretlen gick till sjös Dessförinnan hade bud blifrit af
sändt till skepprarne å de fiskarel'artyg, som lågo i Sten
yfigens och Aalesunds hamnar, att de kunde erhålla bogse
ringsbiträde ar kon·etten, men ingen af dem harle lust att 
utg~ , emedan de ej ansågo rädret pfllilligL 

·Under påföljande rem dagar rar rädret ombytligt i 

förening med regn och tjocka. På sjette dagen, eller den 
20, lingo 'i sigle af 12 srenska och norska fi skarefartyg, 
hvilka dels Jågo till ankars rid kant.l'n af hanken, dels voro 
under segel; alla dessa fartyg prejades. På ell af dem hade 
ankaret fastnat så hårdt i botten, att dess besättning, oak
tadt gjorda försök under tvenne dagar i ändamål alt för
flytta fartyget till ett bättre fiskeställe, icke kunde hemlaga 
detsamma; men genom biträde från konet.ten drogs det loss 
i oskadadt skick. Ett annat fartyg hade, under stormen 
dagen förut, förlorat en del fiskeredskap, men erhöll någon 
undsättning deraf från korvetten. För öfrigt var allt Yäl 
ombord å fartygen och fisket hade föl' några af dem varit 
temligen godt. 

Då det samma dag på e. m. var sigtbar luft, men vädret 
r;åg hotande ut och anledning till tjocka var för handen, så 
ingick korvetten ånyo till Sternågens hamn. 

Sedan vattenlaget blifvit fyldt och fartyget var segel
klart , afgick detsamma till sjös den 25, för att, enligt order, 
kunna inträffa i Göteborg omkring den l Juli. 

Under korvettens vistande i hamn erhöllo flera svenska 
fiskare läkarehjelJJ och medikamenter från densamma. 

En af fiskrarne hade en längre tid legat högst illa sjuk 
ombord i ett af fiskarefartygen; men så snart förhållandet 
blef bekant, .. togs han genast ombord i korvetten, der han 
erhöll den vård hans verkligen beklagliga tillstånd kräfde. 
Och då skeppsläkaren ansåg att karlens tillfri8knande be-

6 
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logsfartyget bör äf,·en vara vald, på det att fiskl'arne i den 
kunde ha!\a en föresyn af ordning, lydnad, snygghet och 
ett i allo godt och städadt väsende. 

Antalet norska fiskarefartyg från Aalesund, som å1· 1865 
idkade fiske på Stor-Eggen, var 9. Besättningarne å dessa 
fartyg utgjordes till största delen af manskap från Bohuslän. 
De norska redarne föredraga at.t härtiiJ använda S\·enskar, 
emedan de ega mera uthållighet vid storsjöfisket än deras 
egna landsmän, In il k a ofta ledsna dervid efter en eller tvenne 
turer utåt banken. 

På det största och bäst utredda af ifrågavarande norska 
fiskarefartyg, "Havbroen", var skepparen svensk, och hade 
han skött det honom Iemnade förtroendet så väl, att hans 
rederi var på det högsta belåten med honon1. 

Svenskarne å de norska fiskarefartygen hafva vanligen 
halfva brutto-inkomsten af fisket samt dessutom en månads
penning af omkring 2 rdr Specie per man; den andra hälften 
konuner rederiet till godo, hvilket skall underhålla fartyget 
med hvad dertill hörer jemte fiskeredskapen. När fisket är 
ymnigt kunna således dessa fiskare förtjena bra, och skulle 
äfven kunna göra ganska goda besparingar, om de förstodo 
att bättre hushålla med de penningar, som de ofta tycka 
sig haf1a lätt nog förtjent. Det finnes visserligen många 
ordentliga karlar bland dem, men flertalet är beklagligtvis 
motsatsen. 

Efter att hafva intagit kol och vatten i Aalesund var 
korvetten åter segelklar den 7 Juni. Väderleken \ar dock 
så blåsig och luften så tjock, att det icke var skäl utgå 
till sjös, isynnerhet som ingen särdeles nytta dermed kunde 
vinnas, då alla fiskarefartygen fortfarande lågo stilla i ham
nen. Den 12 syntes en förändring till det bättre inträda 

' hvarföre ock konett en afgick från Aalesund; men utkommen 
emellan de yttre skären uppstod plötsligt en hård V. s. V. 
vind, och då sjön tillika bö1jade att resa högt samt ingen 
utsigt var förhanden att en snar förändring härutinnan skulle 
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inträffa, så ingick kon-etten till stenvågens hamn, som ligger 
helt nära wstvart om Aalesund. 

Den 14 blef dock väderleken något bättre, livarföre 
korretten gick till sjös Dessförinnan hade bud blifrit af
sänd!: till skepprarne å de fiskarel'artyg, som lågo i Sten
Yågens och A alesunds hamnar, att de kunde erhålla bogse
ringsbiträde af konetten, men ingen af dem hade lust att 
utgå, emedan de ej ansågo Yädret pålitligt. 

Under påföljande rem dagar rar 1ädret oml.Jytligt i 
förening med rt>gn och tjocka. På sjette dagen, eller den 
20, lingo 1i sigle af 12 sYenska och norska fiskarel'artyg, 
hvilka dels lågo till ankars Yid kanten af banken, dels voro 
under segel; al la dessa fartyg prejades. På ett af dem hade 
ankaret fastnat så hårdt i botten, atl dess l.lesättning, oak
tadt gjorda försök under tvenne dagar i ändamål att för
flytta fartyget till ett bättre fiskeställe, icke kunde hemtaga 
detsamma; men genom l.liträde från konett en drogs det loss 
i oskadadt skick. Ett annat fartyg hade, under stormen 
dagen förut, förlorat en del tiskeredskap, men erhöll någon 
undsättning deraf från korvetten. För öfrigt var allt väl 
ombord å fartygen och fisket hade för några ar dem varit 
temligen godt.. 

Då det samma dag på e. m. var sigtbar luft, men vädret 
r;åg hotande ut och anledning till tjocka var för handen, så 
ingick korvetten ånyo till Sternågens hamn. 

Sedan yattenlaget l.Jiifvit fyldt och fartyget var segel
klart, afgick detsamma till sjös den 25, för att, enligt order, 
kunna inträti'a i Göteborg omkring den l Juli. 

Under korvettens vistande i hamn erhöllo flera svenska 
fiskare läkarehjel11 och medikamenter från .densamma. 

En af fiskrame hade en längre tid legat högst illa sjuk 
ombord i ett af fiskarefartygen; men så snart förhållandet 
blef bekant, .. togs han genast ombord i korvetten, der han 
erhöll den vård hans verkligen beklagliga tillstånd kräfde. 
Och då skeppsläkaren ansåg att karlens tillfri8knande be-
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rodde af att han fortfarande finge qvarstanna ombord i Orädd, 
så medtogs han till Göteborg, livarifrån han vidare blef 
transporterad till sin hemort, nära Marstrand, dit han myeket 
längtade alt komma. Då han lenmade konetten ,·ar han, 
genom doktor Guillemots trägna omsorger, så pass återställd, 
att det bästa hopp kunde hysas om hans fullkomliga till
frisknande, synnerligen som baron Uggla åtog sig hans vi
dare onnårdnad. 

Som bevis på våra fiskares liknöjdhet om sina egna 
personer må nämnas, att de ombord i deras fartyg aldrig 
medföra något slags medikamenter och icke ega så mycket 
som en bit plåster eller en linnelapp att amända vid de 
yttre skador, som, under utöt\andet af deras hårda yrke, så 
ofta förekomma. 

Genom herr doktor Guilletrnots försorg blef sistlidne 
sommar en apotheks-Iåda, passanåe för liskefartyg, tillverkad; 
den innehöll de enklaste artiklar, som vid mera allmänt 
förekommande sjukdomsfall och kroppsskador bland fiskrame 
äro behöflige. 

Denna låda, jemte förteckning öf\'er dess innehåli, ut
ställdes sistlidne år vid liskeri-exposi1ionen i Hergen, der 
den tillvann sig uppmärksamhet. 

Sådane lådor, hvilka kunna anskalfas för några få riks
tialer stycket, skulle nog komma i allmänt bruk hos våra 
fiskare, om de blott fingo erfara nyttan af dem. Det vore 
derföre väl, om de örlog8fart.yg, som man hoppas skola blifra 
utrustade instundande vår i och för våra fiskerier i Nord
sjön, kunde förses med ett antal sådane apotheks-lådor, jemle 
korta anvisningar huru läkernedlen skola användas, föl' att 
gratis ullenmas till liskare. 

Skälet, Inarföre lådorna böra utlemnas gratis, är, att 
fiskrarne, troligtvis till en början, icke skulle vilja köpa 
dem, ty deras obenägenhet för det nya och af dem sjelfva 
icke pröfvade är ganska stor; de måste derföre på sätt och 
vis tvingas till att inse och erkänna behofret och nyttan af 
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dt't ifrågavarande. Ett sådant förfarande skulle ohifrelaktigt 
bära goda frukter. 

I öfrigt måste man gå försigtigt till väga med lemnan
det af materielt understöd åt fiskrarne, emedan de lätt kunna 
blifra bortskämda och måhända pockande, llVarigenom de 
goda afsigter, som med hjelpen äro förenade, skulle kunna 
komrna att förfela sitt mål. 

En del af de svenska bankfiskefartygen egas af besätt
ningarne sjelf1a, hvilka ingå förening på ungefär följande 
grunder : Om besättningen på ett sådant fartyg kommer att 
utgöras af t. ex. 12 man, så blir antalet fartygslotter 12, 
och h varje lottegare måste följaktligen bidraga med { 1 :del 
i de kostnader, som för inköp af fartyg och fiskredskap 
samt dess underhåll erfordras. Men nettovinsten af fisket 
lärer, om besättningens antal är 12, delas i en lott mera 
eller 13 lotter, hvaraf skepparen, som förestår det hela och 
på livars duglighet oeh drift så mycket rid fisket beror, får 
två lotter samt de öfriga af besättningen Inar sin lott. 

På somliga fartyg får skepparen medtaga en s. k. half
lottskarl, hlilken icke har del i fartyget och lärer icke 
heller behöfva att med penningar bidraga till dess under
håll. Skepparen å ett sådant fartyg tager då en och en 
haif lott af nettovinsten och gifver halflottskarlen den andra 
halfva lotten. 

På fartyg, som eges af bolag eller enskild person, har 
besättningen ungefär samma viikor som besättniogame å de 
norska bankfiskefartygen, och som här of.-an redan blifvit 
beskrifna. 

Korvetten afgick, som förut är nämndt, den 25 Juni 
från Aalesund och inträffade den 27 utanför Egersund, dit 
den inlöpte samma dag. Här ingå ofta svenska fiskare, 
hvilka idka fiske på Jederns bank, för att skaffa sig agn, 
som för det mesta består af tunnskaliga snäckor, liknande 
dem som äro tillfinnandes vid Bohuskusten. Stället torde 
kanske snart nog blifva en förmånlig afsältniugsorl för våra 
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fiskares fångst, enär trenne svenska Ji skarefartyg levererade 

derstäJes, under sistlidne sommnr, hela afkastningen af sitt 

fiske; ocli det sades, att äu Ile re kontrakter de rom skulle 

ingås inne1arande år med Yåra fi skare. Härifrån exporteras 

en icke obetydlig mängd makrill, h1ilken inlägges färsk, 

emellan is , uti större triilådor , som afsändas 1ill England, 

vanligt1is med snällseglande engelska kuttra!". 

Morgonen derpå gick korvetten åter t iii sjös, hnnirl 

den saluterades från enskillit batteri i land, lnilken salut 

äfyen besvarades. Under dagens lopp verkställdes målskjut

ning med kanoner på e!t flytande föremål, hYaromkring kor

letten manöuerade. 

Den 29 anlöptes Christiansand, der danska kadrttkor

vetlen "Valkyrian" låg, och dit följande dag tYenne preussi

ska örlogsfartyg inkommn, nemligen en hjulångbåt och en 

ångkanonskonert, hYilka Yorn nte på sjömätnings-expedition 

och för tillfället stadda på resa från Kiel till Hamburg. 

Den 30 afgick kon·eften från Christiansand och anlände 

den l Juli till Göteborg. Der erhölls order, ln·arefter kor

Yelten afgick till Carlskrona, fylde derstädes sina förråder 

och inträffade åter i Göteborg den 14 Jnli. Den 17 förlades 

kon·etten till llakef]ord, livarest tiden anrändes till exercis 

och målskjutning med kanoner och handrapen, båtars ar

mering och landstigninga r samt rodd- och segel-örningar m. m. 

Den 22 på e. m. ingick konetten åter till Göteborg, 

der kol- och vattenförråden kompletterades m. m., och alla 

de artiklar, som Yoro ämnade att öfversändas till den inter

nationella fiskeri-utställningen i Bergen, hvilken skulle ega 

rum från den 7 Augusti t i1l den 16 September, to go s om

bord. Sedan korvetten blifvit segelklar, afgick den från 

Göteborg till Marstrand, der äfven en del artiklar för samma 

utställning intogos, hvarefter konelten, den 31, gick till sjös. 

Trå kommitterade : fiskeri·inlendenterna barono~ E. Uggla 

och ct.oktor H. Widegren, samt fiskhandlaren Olof Berntsson 
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från Klädesholmen, hvilka skull e nänara vid fiskeri-utställ

ningen, medföljde korvetten på drnna dess resa till Bergen. 

Ehuru det under hela tiden blåste hård! emot, inlöpte 

vi dock i norska skärgården 1id Marsten redan den 2 

Augusti, middagstiden, och framkomm o samma dag på afto

nen till Rergen. 
Dagen derpil bringades alla de medförda artiklarne till 

utställningslokalen, och det lyckades de svenska kommitte

rade att, med biträde af manskap från konetten, få dem 

ordnade till den 7 A ngus!i, då utställningen på ett högtidligt 

sätt öppnades. 
Som både tid , t i Ilfälle och förmåga saknas att här ingå 

i detaljerade uppgirter eller beskrifningar öf\er de mång

fa ldiga artiklar och andra förem ål, som användas Yid fiskeri

handteringen, och som till denna utställning roro samman

förde från de Ilesta europeiska länder, samt då afsigten med 

dessa auteckningar icke heller är sådan, så hänYisas de, 

som önska att närmare taga reda härpå , till katalogen öf,·er 

utställningen och de allmänna tidningarne, som utförligt af

handlat ämnet. Här må endast nämnas, att dessa artiklar 

hufntdsakligen bestodo af: modeller till flera slags fiske

fartyg och båtar; alla slags fisk redskap, som mnändas vid 

sill-, torsk-, makrill-, nundre-, humm er- och ostron-fisket 

m. fl. samt vid färshattens-fiskerierna; materialier, Jn·araf 

en stor del af dessa redskap förfärdigas och som begagnas 

för deras konservering; alster och produkter af ofvannämnde 

m. fl. Ilskso rter; mod eller och ritningar af ångkokerier för 

trantilherkuing, liskrökerier m. m.; tiigvirke och segelduk; 

kärl, hvari fisk och fi skeprodukl t> r förvaras, såsom tunnor, 

fjerdingar, kaggar, korgar, lådor, kassa r m. rn.; modell er 

af fiskrames boningslägenheter, shäl i land som pit fartygen 

under uppehållet vid fi skeställena; bekl äd nads- och provian

terings-artiklar; modeller till fiskutkläcknings-apparater; po

pulära skriner angående fiskerihandteringen; planchverk öf

nr de fl esta fiskslag, m. fl. saker. Dessutom en stor sam-



no 

Ii ng, t iiihörande Bergrns zoologiska museum, bestående af 

alla kända norska fisk-nrter , lnilka dels roro uppstoppade, 

dels voro inlagde i sprit; s keletler af hralfiskar, hajar m. fl. 

Samlingen rar storartad och mycket intressant. Lokalen, 

som am·ändes till utstä llningen, var Bergens nya och Yackra 

museibyggnad, hvi lken har ett. fördelaktigt läge på en höjd 

inYid staden. 

Den sren~ka afrlelningen ådrog sig Yälförtjent uppmärk

samhel för dess rikhaltiga och Yäl ordnade samlingar, ll\araf 

rn stor del såldes undrr utställningstiden. Hedern för denna 

Yår utställning tillkommer i främsta rummet den kommit!(~, 

med brukspatron James Dickson i spetsen, solll af Göteborgs 

Hushållningssä llskap blef utsedd att insamla bidrag till, och 

besörja , utställningen, samt dernäst dokto,· H. Widegren, för 

de många och räl ralda <ll'tiklar, från färshattens-fiskerierna 
. ' 

hnlka han lyckats anskatra. 

i\lla man af konettens besä!lning erhöllo på chefens 

begäran hos ordföranden i den norska utställnings-kommit

teen, borgmästaren i Bergen herr Platou, tillstånd att utan 

al'gift hese utställningen. 

l\orrettens befäl rönte i öfrigt e!f Yänskapligt, gästfritt 

och uppmäri-:samt bemötande. Detta förhållande omnämnes 

icke såsom något OYanligl, utan tYärtom derföre att det all

mänt konnner ri\ra landsmän ti!l godo, då de besöka råra 

bröder i Norge. 

Staden Bergen, som anlades år 1070 af "Olof 1\yrre", 

räknar nu 26,000 innerånare. Dess belägenhet, innerst i 

Jly(jorden, Yid futen af Oillgifrande 2000 fot höga f]ell, är 

särdeles racker. Förutom åtskilliga publika inrättningar, 

byaribland några äro ganska storartade, finnes der en större 

mekanisk rerkstad och en utmärkt torrdocka; trenne skepps

Yarf, livarifrån utgå serdeies yackra, räll.Jyggda, starka och 

snällseglande fartyg; en dyrbnr vattenledning med spring

brunnar inom staden, samt gasledning. Hamnen är utmärkt 

god, och en afdelning af skä rgårdsflottan är der stationerad; 
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men sin liflighet erhåller den från den betydliga sjöfart, som 

Bergensemas handel med norska produkter, isynnerhet. lisk

varor, förorsakar. År 1864 utskeppades nemligen rr~n Ber

gen 430,flfl0 rogrr torrfbk, hrilken kommer dit från !lOrd

landet; 345,5!10 \Oger klippfisk, :313,580 tunnor sill, 32,800 

tunnor tran och 22,-!00 tunnor fiskrom . stadens handels

flotta, häri inberäknas icke jakter och båtar unde1· 5 lästers 

drägtighet, utgjordes år 1868 af 725 fartyg, af tillsammans 

17,800 läster och bemannade med 3,230 raska sjömärl. 

En kort öfversigt af Norges förnämsta fiskerier må här 

få sin plats, och äro uppgifterna derom hemtade från be

skrifningen om "Norges Fiskerier" af O. N. Löberg. 

Norges saltvatlen;;-liskerier dela sig väsendtligen i två 

hufmdafdelningar, nem!. Sillfislwrierna och Torskfislwrierna, 

med deras underafdelningar. Utom dessa drifvas risserligen 

andra, icke ovigtiga, fiskerier, men de äro eJ på långt när 

af den betydenhet S 'llll de förra. 

Vitrsillfislwrierna föregå Yanligtvis de tre första måna

derna af året, långs en stor sträcka af Norges kust, eller 

emellan Lindesnäs i 58° och Statland i ungefär 62° nord 

latitud. De redskap, som dertill användas, äro Garn och 

Not. Garnet har så stora maskor, att den mindre sillen icke 

fastnar deri, då deremot noten medtager både stort och 

smått. (iarnen äro 10 a 12 fanmar långa med 20 a 22 

maskor på alnen och af 100 till 200 maskor rljupa. På en 

båt med 4 a 5 mans besättning medföras 18 till 25 garn. 

'Vanligtvis fästas tre och tre garn tillsammans, och dessa 

utgöra en "sättning eller länk"; de utsättas om aftonen dels 

långs land och dels på djupet längre ut i sjön, allt e 'ter 

som sillen visat sig gå. Om morgonen upptages sättningen, 

då den naturligtvis gifyer en mycket olika afkastning; men 

huru rik fångsten kan Yara ses deraf, att med en sättning 

ofta kan fås ända till 20 tunnor; ja! det händer till och 

med att et l en kelt garn kan gifya 1 O a 12 tunnor sill. I 

allmänhet har en bät flera sättningar ut.e, men ofta är en 



92 

sättning mer än nog att gifva båten full last. Förutom natt
fisket drifres äfren, helst när sillen jagas af hval eller sej, 
ett dagfiske, Jn·ars afkasln•:ng, beroende af den jagt för 
hvilken sillen är utsatt, kan vara ganska betydlig. 

Notfisket bedrifres på ett helt annat sätt. Till ett full
ständigt "Nolebrug" hörer tre notar: en "Stornot" af 100 
till 140 fanmars längd och 16 till 20 famnars djup; en 
"Mellannot.", 80 till 100 famnar lång och 14 till 15 fanmar 
djup, samt en mindre not, "Orkastcnot", 35 till 40 fanmar 
lång och 7 till 10 famnar djup. Till hrarje not hörer en 
större båt, i hvilken noten ligger, jemte flera mindre bålar 
och en hop andra saker. Antalet al' behöOigt manskap vid 
ett "Notebrug" uppgår t.ill 25 a 30 man, hvilkas förman 
kallas "Notebas". En fullsländig utrustning af ett sådant 
fiskredskap belöper sig till 6 a 8000 rdr rmt. 

Fångsten tillgår på det sätt, at! noten, när sillen när
mar sig land, en vik eller ett sund, sprides omkring- den 
ingående sillen, hrilken stnndom jagas ar hval eller sej, men 
äfven ofta närmar sig land i allsköns lugn, dock i allmän
hel, om dagen, åtföljd af en mängd foglar. 

Huru notfisket ulfaller beror i hög grad af natebasens 
duglighet, rådighet och själsnänaro, ty när notens öron eller 
ändar blif\it bragte i land och sillen är innestängd, är ut
gången af fångsten ännu beroende af boltens beskaffenhet, 
af strömmens sättning, med hvilken noten drifver, samt af 
väder· och vind, emedan stormen icke sällan ödelägger både 
fångst och redskap, och med afseende härpå är det. således 
som notrbasen hufrudsakligen måste visa sin duglighet. Han 
bör nemligen, så fort som möjligt, få den stora noten tömd, 
h vartill brukas "Orkaslenoten", som utlägges innanför den 
stora noten och Inarmed man gerna vill taga upp G it 800 
tunnot· hvarje gång. Sellan den blil'vit dragen i land tömmes 
den, medelst håfvar, uti båtar, hvilka föra sillen till de 
näl'ligganue fartygen. 
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Notfiskets afkastning anses icke yara så säker som garn
fiskets; men det händer dock icke sällan att liera tusen 
tunnor sill äro inneslutne i en enda not, och man har exem
pel på att en sådan not, dragen trärs öfrer mynningen af 
en Yik, deruti innestängt ända till 30,000 tunnor sill. 

Den qvantil.et vårsill, som nu årligen utskeppas från 
Norge, kan antagas vara emellan 5 a 700,000 tunnor. 

Sommarsillfislret försiggår frän Juli månads början till 
slutet af September. Det är knappt någon fjord emellan 
Stm·anger och Tromsö, dit icke sommarsillen ingår; men 
öfveralll lägger man sig icke vinning om alt fånga den, der
före att den antingen är af så dålig beskaffenhet, eller finnes 
i så ringa mängd, eller förekommer på så oregelbundna ti
der att det icke lönar mödan att anskaffa de till fångslen ' 
nödvändiga och kostsamma redskap, livarföre ock fångsten 
på de flesta ställen är obetydlig. På några rissa ställen af 
kusten ingår dock sommarsillen mycket reguliert och till 
stort antal, på samma gång som dess beskalfenhet är så 
god, att den anses af högre rärde än rårsillen. 

Sältet, hvm·på sommarsillfisket bedrifves, och de red
skap, som denid anviindas, har likhet med hrad som brukas 
under rårsillllsket. Garnen äro dock något större, nemligen 
14 a J 5 famnClr långa och 4 famnar djupa samt finare, 
emedan styrkan kan vara mindre, då sommarsillen icke tryc
ker på garnen i sådan mängd som vårsillen. Af dessa garn, 
som utsättas om natten, utgöra 6 stycken en "länk", och 
hvarje båt med 2 a 3 man sätter ut 2 å 4 länkar. 

Utförseln af sonumn·sill fråu ;\orge kan årligen anslås 
till omkring l 00,000 tunnor. 

Brisslingfislret. Brisslingen l 1-hassbuken) är en annan 
fiskart. Den liknar sillen, men är mindre och har hvass 
buk, hvarigeno1u den lätt åtskiljes från sillen, bland lnilkeu 
den ofta anträffas, isynnerhet om sommaren. En del deraf 
saltas som vanlig sill och en annan del inlägges till anjovis 
samt förbrukas inom lanuei. Af den förra sorten inlägges 



årligen circa 20,000 tunnor och af den sednare circa 20,000 
kaggar. 

Sillliskerierna antagas inbringa landet, i medeltal, om
kring 12,000,000 rdr rmt årligen. 

Tm·slffiskerierna. Af torskslägtet, hrilket innefattar flera 
nnderafdelningar, är Skreiden ellet· Kabiljon den mest ut
bredda och fruktbaraste fisk-art i wrlden (Leeuwenhooel> har 
t. ex. räknat 9,!H4,000 ägg i en enda romlisk), och dess 
fångand e har derföre, under århundraden, varit föremål för 
de , i stort, fiskeidkande folkens synnerliga sträfvan. Ehuru 
skreiden finnes langs hela Norges kust, är det dock endast 
vid nordliga delen deraf som det sto r11 fisket för närvarande 
försiggår, och fisketiden är fömämligast under vintern, då 
torsken inkommer från hafvet, under land, för att leka. 

De redskap, som vid torskfisket användas, äro linor 
och garn. Af dessa äro djupagn det äldsta och minst sam
mansa!!a. Det består af ett simpelt handsnöre med krok 
och sänke, samt lolld eller sill till agn. Ett annat. fiskesätt 
med snöre är det s. k. "ryckfisket", hvar!ill ingen agn be
höfs, utan brgagnas i dess ställe, som lockbete, några bilar 
tenn eller förtent jembleck, formade som fiskar och fästade 
på linan ett litet stycke orvanför krokarne, hvilka äro sam
mansurrade med rygg<: rne vända mot hvarandra. Genom att 
rycka upp och ued på suöret hugga krokarne fast i fisken, 
då den vill sluka lockbetet. 

De linor jemte behör, som brukas, äro hufvudsnkligen 
lika med dem, som svenska bankfiskare nyttja. En full
ständig norsk "Jinebåt" är Yanlighis bemannad med 6 man 
och en hall\uxen "gut". 

En garnfiskebåt är, liksom linebåten, bemannad med 6 
man och en pojke. Hvmje man har i allmänhet 10 garn 
med sig; båten medför således circa 60 garn. Ett torsk
garn är 18 a 20 famnar långt, 2 famnar djupt och har 8 
a !) mask<H' på alnen. En länk består af 16 till 20 garn. 
Dessa utsättas om aftonen, antingen uppe, nära vattenytan, 
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eller ända ned emot bot.ten, l till 5 mil från land, allt efter 
fiskens gång. Om morgonen tages garnet åter up]J, då en 
länk kan gifYa 3 till 500 fisk, hYilket anses för en tl:'mligen 
god fångst. 

De öfriga underafdrlningarne af torskslägtet äro: den 
vanliga torsken eller små!orsken, sejen, långan, hysen eller 
koljan, brosmen, lyren och hYi!lingen. 

Småtorsken, i11·ars fonn och utseende mycket \'arierar. 
fi-;kas egentligen sommartiden samt närmare land än skrei
den; fläckt och torkad, går den i handeln und~· namn af 
"Rotskjär". Den fiskas för det mesta med snöre och nästan 
öfverallt i Norge. 

Sejen fiskas i mängd både vinter och sommar långs 
hela norska kusten. Fyra år gammal är den fullvuxen, och 
äldre kallas den "Gråsej"; som sådan är den af egentlig 
betydelse för fiskerierna. Den fångas på mångahanda sätt, 
och som sejen är en djerf fisk, så är den icke svår att 
fånga. Sinndom går den så nära land , aU den derifrån kan 
slås ihjel med en stake eller annat tillhygge. 

Litngan är näst sejen den vigtigaste; den fiskas uteslu
tande om sommaren på bankar i hafvet flera mil från laml 
och i allmänhet på 100 till 250 fnmnars djup. Till agn 
brukas helst sill. Den har skarpa !iinller och är en glupsk 
fi sk, som icke mycket l.Jryr sig om att den blir sårad af 
kroken eller om den !'är en krok sillande i magen eller 
mumw1~ utan biter till och med hältre dcrefter. En del 
saltas ~ch beredes till klippfisk, en annan del spjelas och 
torkas, lm1raf den !Jästa sorten förekommer uuller namn af 
"stora och små Zar!.länger". 

Hysen eller koljan, förekommer i IH'arje fjord alltifrån 
SYinesund till sydvaranger; lien an\'ändes för det. mesta inom 
landet och anses af ringare Yärtle såsom handeh1ara. 

Brosmen liskas på djupt Yat!en med linor och snöre, 
a Il t it'rån Bergen till Finnmarken; den behandlas som långan, 
men står lägre i pris, och torkas aut.ingl:'n "rund" eller 
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fläckt. Den ä1· en rälsmakande fisk, men är mindre värderad 

än den förljenar att vara, hvilket troligen härleder sig af 
dålig behandling rid beredningen. 

Lyran och hlillingen äro af mindre vigt för handeln. 

De alster och produkter af torskfiskerierna, som år 

1862 utskeppades från Norge, ro ro: 7 40,850 voger torrfisk, 

910,560 voger klippfisk, 63,180 tunnor tran och 26,165 

tunnor ti~krom. lilan kan antaga att torskfiskerierna afkasta 

årligen i medeltal 1,000,000 voger klippfisk, 700,000 voger 

torrfisk, 61\0,000 tunnor tran och 30 000 tunnor fiskrom till 
' ' ett sammanlagd! rärde af 13,600,000 rdr nnt. 

Förutom sill- och torskfiskena bedrifras åtskilli()'a andra 
"' ' såsom: makrill-, haakjeJTing-, brygde-, hummer- och lax-

fisken, m. fl. af mind1·e betydenhet. Af dessa är makrill

fisket del förnämsta. Makrillen finnes utefter kusten ända 

från svenska gränsen till höjden af Trondhiem, men i de 

norra trakterna trälfas den i ringare mängd och är der icke 

fullruxen. En betydlig qvantitet af denna fisksort sändes, 

som förut är uäiiiiJdt, färsk och iulagd i is till England. 

Detta fhke anses inbringa årligen omkring 1,GOO,OOO rdr rmt. 

Haali}erringen och Brygden höra till hajslägtet. Den 

fiirra fiskas med krok och hufvudsakligen för Iefrerns skull, 

hrilken ranligen fyller från } till 2 tunnor. Dess kött göres 

ätligt genom alt låta det ligga nedgräfdt i jorden tills det 

blir halfrultet , liverefter det tillredes på ett eget sätt. Den 

sednare eller Brygden, som ranligen hat· en längd af 14 

Ii II 16 alna1·, harpuneras liksom hv ·)fisken och fångas ute

slutande för att komma åt dess lefrer, hvilken kan fylla 

från 5 ända till 16 tunnor, och som är så fet, att. af 6 

t uunor lefrer kan fås 5 tunnor tran Dessa båda fisken an

tagas Iemna en inkomst af circa 75,000 rdr rmt. 

Hummerfislwt git\er mest i Maj och Juni månader. Från 

den 15 Juli till den 15 Oktober får icke hummer fiskas. 

Utförseln deraf var 1Si.il - 1,480,700 st., och 1862 ·-

1,217,250 st., l iii ett värde af omkring 160,000 rdr rmt. 

Laxfiskena, som bedrifvas öfver hela landet, nppgi!\as 

Jemna en årlig vinst af ungefär 600,000 rdr rmt. 
Slör-, flundre-, rödfisli-, ostron-, ål- och lärs/wattens

fiskena drifvas i liten skala och deras afkastning förbrukas 

till största delen inom landet, 11\arföre de närmare uppgif

terna derom ute lemnas. 
Om man nu sammanräknar alla de här ofvan uppgifna 

beloppen, så erhålles den stora summan af 28,035,000 rdr 

nnt, hvilken således skulle vara den årliga inkomst som 

Norge har af sin fiskvaru-export; men då bel~pen, med 

flit, äro uppgifna efter de lägsta beräkningar som blifYit 

gjorde, så torde denna summa tryggt kunna ökas ända till 

30,000,000 rdr; ·- en utomordentlig penningesumma för att 

vara, så att säga, årligen uppdragen med krokar och garn 

ur hafvets djup. 
Enligt order skulle chefen, efter besöket i Bergen, till 

slutet af Augusti fullfölja det uppdrag, som han i instruc

tionen af den D ~1aj erhållit, livarefter korvetten skulle afgå 

till Göteborg och derslädes inträffa omkring den l September, 

för vidare orders erhållande. 
Korvetten lemnade fördenskull Bergen den 13 Augusti, 

styrande nordvart hän, och ankom den 15 på stor-Eggens 

bank, der tvenne svenska fiskarefartyg anträffades. Äfven 

på denna resa medföljde baron Uggla och fiskhandlaren 

Berntsson, i ändamål att taga reda på en del förhållanden 

rörande Yåra fiskare i dessa farvatten. 
På banken erhölls underrättelse att de öfriga bankfiske

fartygen dels Yoro på räg till, dels lågo i Stenvaagens hamn, 

hvarföre korvetten ingick dit den 16 på e. m. 
Fisket hade Yisserligen på den sednare tiden varit lem

l igen gifvande; men som fiskrarne, i följd af det ihållande 

stormiga vädret, hade förlorat mycken fiskredskap, samt 

några bland dem äfven mistat ankare, tåg och till och med 

båtar, så voro de för tillfället obenägna att Yidare fortsätta 

dermed, utan beredde sig att gå hem till SYerige, och ville 
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begagna sig af den då rådande nordliga ,·inden för hem
resan. Under konettens uppehåll i hamnen hölls gudsljenst 
om!JOrd, som bevistades af alla denarande svenska fiskare, 
bland lnilka flera behöfde och erhöllo läkarehjelp. 

Den 22 gick korvetten åter till sjös utåt Stor-Eggen. 
Endast trenne svenska och ett norskt fiskarefartyg anträffades 
på banken. · Ett af de förra bogserades af korvetten till ett 
bällre fiskeställe, och en fiskare, som hade skadat sin fot, 
erhöll läkarehjelp. 

Uppehållet på banken fortsattes under trenne dagar, 
utan att något. anmärkningsrärdt passerade, hvarefter kursen 
sattes sydvart, och den 30 Augusti anlände korvetten till 
Göteborg, efter omvexlande, stundom stormigt, väder. 

Der roro order korvetten till möte att afgå, först på 
kryss i Nordsjön, och vidare till Havre de (jrace, för att 
der intaga en del gods för statens räkning, samt dermed 
afgå till Stockholm; börande korvetten under hemresan, om 
utrymmet ombord dertill gaf skäl, anlöpa Stettin ( Svine
milnde), för att äfven derifrån till hufrudstaden öfverföra 
enahanda gods. 

Sedan korvetten ånyo blifvit satt i segelklart skick, 
användes den öfriga tiden, före afseglingen, till exercis, så
väl ombord som i land, hrarvid befanns att en särdeles för
träfflig exercisplats, för fartygsbesättningar, finnes vid det 
s. k. "Ryanabbe". 

Den 15 September lenmade korretten Göteborg, passe
rade Dorer den 20 och ankom till Han-e den 23, der hon 
genast ingick i docka. 

Hamnen, hvilken, som bekant är, endast best?tr af stora, 
präktiga, granitmurade dockor, rymmande hundradetals stora 
fartyg, lifvades för tillfället ej af den rörelse, som der an
nars eger rum, emedan handeln på Norra Amerika och 
Vestindien just då var ganska "flau". 

Fyrtornen vid Cap la Heve, nära Havre, hafva nyligen 
blifvit försedde metl elektriskt ljus, lnilket frambringas af 
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en magneto-elektrisk maskin, enligt V. Serrias systern. Så
dane fyr-apparater jemte deras underhållskostnad lära, till 
större sorlens fyrar, icke vara dyrare än de vanliga, af olje
lampor och speglar bestående, men hafva framför dessa den 
stora fördelen att de lysa med starkare sken, som synes på 
längre afstånd, och mycket bättre genomtränger tjock luft 
och disa. 

Den 27, sedan 11 st. större och mindre lådor, inne
hållande konstsaker af gips, blit\it omhordtagne, afgick 
Orädd från Havre, och ankom till Svinemrtnde den 4 Oktober, 
hvarifrån, sedan ytterligare 18 sådana lådor det· bliflit in
tagne, resan anträddes den 8 till Stockholm, dit korniten 
ankom den 11. 

Sedan alla lådorna blifvit atlemnade till National·museum, 
erhölls order att afgå till Carlskrona, och den 15 inlöpte 
Orädd dit. Efter att hafva kompletterat kolförråd m. m. 
och .afpolletterat 23 man af besättningen samt ombordtagit 
monHorn "John Ericssons" besättning, afgick konetten åter 
från Carlskrona den 20 och inträffade i Stockholm den 22. 
Der erhölls vidare order att afgå till Norrköping med en 
del effekter, tillhörande "John Ericsson", samt att lid an
komsten dit ställa konetten till chefens på monitorn dis

position. 
Från sistnämnde ställe afgingo båda fartygen den 12 

November, anlände till Stockholm den l s och afgingo åter 
derifrån den 26, dels inom- dels utomskärs samt genom 
Calmar sund, till Carlskrona, dit de ankommo den 4 Dec. 
och der de blefvo afmönstrade den 9 i samma månad. Ex
peditionen hade således varat 7 månader. 

Ehuru Orädd, under det korta ,·istandet bland lisk:·arne 
i . de norska farvattnen, icke kom i tillfälle att lemna dem 
någon betydligare handräckning eller undsättning, så gjorde 
dock dess närvaro bland dem ett godt intryck och ingaf 
dem förtroende till de afsigter, som föranled! expeditionen, 
samt · tacksamhet och vördnad mot regeringen för det del-
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ta<rande den deri!!enom bevisat dem. Det jemförelsevis 
o ' ~ 

mindre bistånd, såsom läkarevård, erhållande af medika-
menter m. m., Inilket utan tvekan Iemnades så ofta anled
ning dertill var förhanden, erkändes alltid med tacksamhet 
af dem, som deraf voro i behof, och fiskrames mangranna 
inställande Y id gudstjensten på korvetten, då dertill var t iii
fälle, visade att dessa hårda, i vissa hänseenden råa bar
rets söner icke voro kalla och likgiltiga för Guds ord. Det 
tortie derföre icke vara öfrerdrifvet att säga, . att korvettens 
ristande bland fiskrarne hade på dem ett välgörande och 
humaniserande inflytande, och att detta, efter all anledning, 
skulle ännu mera utvecklas, om örlogsfartyg fortfarande 
kunde utrustas för att bland våra, långt ifrån deras hen~ 
varande, i ett hårdt, försakande yrke sträfvande, nordsjö
fiskare fortsätla det verk, som genom Orädd blifvit bö1jaqt. 

Carlskrona i Januari 1866. 

z. 

Utdrag 
ur Rikets Ställllers Revisorers bel'ättelse för 1865. 

§ l. 

Vidkommande Kong!. Flottans räkenskaJler hafva reriso
rerne, clelande de åsigter, som af Rikets Ständers år 1860 
församlade revisorer uttalas i deras berättelse, pag. 104 och 
105, ansett sig böra fästa uppmärksamhet på behöfligh.,ten 
:af ett så förändradt bokföringssätt, att åtminstone hra1je 
fartyg, bYars nybyggnad uppgår till 20,000 rdr eller der
llltöfver, finge sitt särskilda konto för nybyggnads- och· un
derhålls-kostnad; och enär det af kamreraren Spongberg, 
enligt nådigt uppdrag, uppgjorda förslag till nya hufvudböcker 
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för Kongl. Fönaltningen af sjöärendena och Flottans statio
ner, enligt hvad rerisorerne inhemtat, icke upptager några 
specialkonti för fartygen, rilja rerisorerne hafra framstäldt 
såsom önsk\·ärdt, att uti det formulär till hufvudböcker, som 
må komma att fastställas för nyssnämnde embetsverk, kunde 
inrymmas sådana särskilda konti. 

Hevisorerne anse tillika, att det i icke ringa mån skulle 
lätta arbetet, bårle vid räkenska]lSböckernas förande och vid 
deras granskning, om huf\udböcker och kassaräkningar för
des på tryckta blanketter, å hvilka de ständiga titlarna, ru
brikerna och linierna voro färdiga förut och man endast 
hade att införa sim·orna och de föränderliga benämningarna. 
Hevisorerne föreställa sig, att den ökade tryckningskostnad, 
som häraf blefve en följd, fullt ut skulle uppvägas af den 
redighet i räkenskapen, som derigenom skulle vinnas; och 
torde ej hel.Jer ~öra förbises den _fördel ifrågavarande, i 
revisorernes tanke, tidsenliga förbättring komme att me!l· 
föra oenom den lättnad i arbetet, den beredde en tjenste-' "' . 
mannapersonal, som antagligen torde komma att minskas 
inom en icke l;lflägsen framtid. 

§ 2. 

Ur den till årstjenst vid Flottans station i Stockholm 
uppfordrade båtsmansstyrka, i vanliga fall utgörande omkring 
300 man, hafva, sedan många år, 25 man årligen varit kom
menderade till handräckning vid krigsskolan på Karlberg. 
ReYisorerrie kunna icke undertrycka den anmärkningen, att 
den tjenst, ln·ari desse båtsmän amändas vid nämnde skola, 
både är främmande för och stridande evnot det ändamål, för 
'hvilket de af staten och roten underhållas; lärande båtsmän 
desto lleldre böra befrias från dylik tjenstgöring, som den 
inga'Iunda befrämjar deras yrkesskicklighet. 

7 
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Besöket i 1\arlski•ona. 

Fästningarne. 

Revisorerne, som besökt fästningsverken vid Karlskrona, 
hafya erfarit att Kungsholms fästning, ursprungligen anlagd 
samtidigt med staden, begynte att orobyggas 1821 och att 
denna ombvggnad, som fullbordades 1857, kostat 1 ,G78,882 
rdr, oberäknadt kostnaden för de till arbete vid fästnings
byggnaden använde kronoarbetskarlar. Anslagen till fäst
ningens underhåll från och med 1855 till och med 1864 
UjJpgå dessutom till 38,335 rdr. Förmedelst det vid 1863 
års riksdag för försvarsverkets fullständiga iståndsättande 
beviljade anslag, hafm sedermera å denna fästning blifvit 
anlagda två blinderade pansarbatterier, hvilka anses blifva 
färdiga i Oktober innevarande år. 

Till stora inloppets ytterligare försvar är af veder b 'i-
rande föreslaget: . 

1 :o att förändra linien I å Kungsholms fästning, med en 
kostnad af 221,000 rdr; 

2:o att öka fästningens kasernutrymme genom en tillbygg
nad ~f vesfra bastionen, för hvilken kostnadsförslaget upp
går till 159,996 rdr; 

3:o att med stenförsänkning minska segelledens bredd, 
hvilken försänkning, oberäknadt ytterligat·e påfrllning i an
ledning af sjunkning, beräknats kosta 545,985 rdr; och 

4:o att å grundet "Dynan" utanföre det föråldrade ka
stellet Drottningskär uppföra ett pansarbatteri för 21 kano
ner - kostnaden, oberäknadt pansarbeklädnaden, upptagen 
till 846,397 rdr. 

Vid vestra inloppet är sedan i fjol under arbete å vestra 
Hästholmen ett permanent verk, ämnadt att förses med pau
sarsköldar af bästa kända konstruktion och till hvilket verks 
påbötjande 150,000 rdr beviljades af sednast samlade Stän
der. Enligt det af vederbörande till Kong!. Maj:t afgifna 
förslag ~kulle kostnaden för detta verks fullbordande uppgå 
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till 168,000 rdr, pansarsköldarna oberäknade. I samman
hang med detta fäste är föreslaget att medelst försänkning 
minska äfveri denna farleds bredd; och har kostnaden för 
detta företag, oberäknadt den ytterligare påfyllning, som 
kunde erfordras, upptagits till 73,350 rdr. 

lr 1864 uppfördes å Tjurkö ett batteri till försvar af 
försänkningen i Djupasund; stängselflåtar förfärdigades till 
inloppP.ns spärrning och 1, 735 st. undervattensminor anskaffa
des och äro i förråd. 

Vidare försvaras Karlskrona redd af tYå st. under sed
naren åren uppförda torn, det ena å skäret "Godnatt", det 
andra å "Kurrholmen". 

Sammanlagda beräknade kostnaden af de föreslagna åt
gärderna till förstärkande af Karlskrona sjöfästningar, 
nemligen till: 

ändring af linien I, 
tillbyggnad af vestt·a bastionen, 
uppförande af batteri på grundet "Dynan", 
fullbordan af verket på Hästholmen samt 
försänkning i stora och vestra inloppen, - uppgår till 

2,014, 728 rdr. Såsom nämnd t är, ingår icke i den Ha kost
nadsberäkning fästenas pansar; äfvensom deras artilleri på
kallar särskilda, här icke upptagna kostnader. 

Under närvarande förhållanden anse sig reYisorerne icke 
böra hos Rikets Ständer förorda till beviljande andra anslag 
i ·och för fästningsbyggnader vid Karlskrona, än som äro 
nöd\'ändiga dels till fullbordan af de redan påbörjade ar
betena å Hästholmen, dels iill inloppens försvårande och 
ombildande genom försänkningar, så att fiendtliga fartyg 
tvingas gå helt nära fästningarnes eller det starkaste fästets 
kanoner; varande det, i revisorernes tanke, ändamålsenligare 
att på det rörliga försvaret använda de summor, landets till
gångar må medglfva för försvarsverket, än att offra millioner 
på stillastående befästningar, hel~t nu, då, till följd af de 
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pä hvm·andra sig ständigt hopande nya uppfinningarne, osä

kerileten om clet rätta, framförallt i fråga om permanenta 

wrks tjenligaste beskaffenhet, torde vara ojemförligt större 

än förut. 
Men skulle likväl Rikets Ständer finna, att ifråg<J.Varande 

befästningar nu borde förstärkas i vidsträcktare mån, än 

revisorerne ansett sig kunna här tillstyrka, torde det, Yid 

bestämmandet af anslagrn och deras ändamål, böra komma 

under pröfning och öl\enägande, huruvida icke, särdeles 

rid skärgårdars befästande, jerntorn, ungefär likadana som 

de, våra tornfartyg äro ämnade att bära, men att manövreras 

med handkraft i stället för med ånga, möjligen ' 'ore att 

föredraga framföre fästen af sten, äf\en om dessa skyddades 

af pansar. Sådana torn af jern borde lika lätt, om icke 

lättare, kunna uppföras och vara anrändbara på fast mark 

som på fartyg, och hafra, jemförda med stenfästen, utom 

fördelame att kosta mindre, att kunna vridas och rigtas åt 

alla håll samt att lätt kunna förstärkas i mån af artilleri

Yapnets utbildning och kanonernas växande genomträngnings

förmåga, äfven den högst väsendtliga att utan synnerlig svå

righet kunna flyttas, om de Yid första anläggai1det blifYit 

mindre Yäl placerflde eller andra omständigheter dertill föran

leda, under det att stenfästena ligga der de bJifyit förlarrda 
o ' 

om man än så ifrigt önskade, att de ft·ån böJjan fått en 

fördelaktigare plats. 

Vm'(vet. 

Vid besök å Karlskrona örlogsvarf hafva revisorerne 

så vidt de kunnat bedöma, fmmit derrarande verkstäder ocl; 

förråd, skeppsdockor och fartyg m. m. ,ä! skötta och vår

dade. Att linieskeppen blifYit föråldrade och förlorat sin 

betyd·else inom försvarsrerket, att vindbryggor, mastkranar 

m. m., hrilka en gång voro förträffliga, icke numera finnas 

ändamålsenliga, torde vara tidens, uppfinningames och de 

begränsade tillgångames fel, - icke vårdarenas, till hvilkas 
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förtjenst det i många fall snarare må räknas att det gamla 

kunnat bli så gammalt. 
När, efter sjöslaget vid Kjögebugt 1677 och freden i 

Lund 1679, Konung Karl XI anlade Karlskrona och ditflyt

tade örlogsflottan, egde vi endast trå större och några min

dre örlogsfartyg; vid den store rikshushållarens död hade 

svenska sjömagten åter vuxit till 45 slörre och mindre krigs

skepp. De storartade planerna då och sedermera förklara 

väl den vidlyftighet, Karlskrona örlogsvarf erhållit; men Inad 

förr måhända var en förtjenst, kan vara en olägenhet nu, 

och i våra dagar, under nuvarande förhållanden, hade det 

onekligen varit fördelaktigare, om nämnda skeppsrarf från 

början fått mindre utsträckning, om dess olika verkstäder, 

maskiner och inrättningar blifl'it mindre spridda, så att deras 

kraft vore mera samlad än llVad nu är fallet, och deras 

verksamhet sammanförd inom en trängre rymd. 

Men hvad som skett har skett. De fel, som blifvit be

gångna, kunna icke göras ogjorda Det är numera endast 

fråga om att söka undrika dem hädanefter och att under 

tiden i möjligaste måtto mildra de förhandenvarande olägen

heterna. Vid anordningarne för framtiden torde fördenskull 

väsendtligt afseende fästas vid att vinna korta och lätta 

transportvägar, händiga transportmedel och såmedelst be

spara både tid och arbetsstyrka. 
Enligt det. i år af chefen för Sjöförsvars-departementet 

framställda och med Konungens tillstånd till trycket befor

drade förslag till grunder för ombildning af SYeriges sjöför

svar, skulle vår örlogsflotta för närmaste framtid bland tids

enligare fartyg räkna enrlast l skepp, l fregatt, 4 korvetter, 

4 sjögående tornfartyg, 8 kanonslupar och l transportfartyg. 

Jcmförd med denna ringa sjöstyrka synes den på Karlskrona 

örlogsvarf använda personal, som vid revisorernes besök upp

gick till omkring 1,800 man, vara allt för stor. Äfven af

räknadt att, med anledning af fregatten Vanadis' och kor

yetten Gel:les då snart förestående inmönstring för långYäga 
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sjötåg samt att från nyss hemkomna fartyg afmönstradt man

skap ännu icke hunnit hemförlofras, en större styrka än 
vanligt för tillfället fanns tillstädes, och att i medeltal till 

och med en tredjedel färre sysselsättas på rarfyet, förefaller 

det likräl, som om de dagliga arbetena borde kunna skötas 
af ett betydligt ringare antal armar. 

Tager man i betraktande, att. bland de fartyg, sjömini

sterns ofvannämnda förslag upptager, fåtalet torde blifva af 

trä och ifrågakomma att byggas på Karlskrona varf, de öf

riga deremot lättast och fördelakt igast förfärdigas vid en

skildes mekaniska verkstäder, så synes det, som skulle an

tald fasta timmermän och handtrerkare kunna mycket min

skas, och att slörsta fördel Yore att i stället vid förefal lande 
behof tillfälligt antaga fria arbetare, hlilka, ehuru deras 
dagspenning sannolikt blefre högre än den som nu beräknas 

för kronans fasta manskap, lilnäl skulle befinnas billigare i 

längd, emedan de endast aflönades för den dag de hade ar

bete. Blefre deJjemte föråldrade vindbryggor, rnastkranar, 

spel m. m., hvilka, sådana de mt äro, kräfya mycket folk, 

ersatta af tidsenliga, lättskölta mekaniska inrättningar, så 
är det uppenbart, att en icke obetydlig minskning af den 

dagliga arbetspersonalen med fördel skulle kunna ega rum. 

Vidare torde det Yara högeligen påkalladt att, likasom 
i andra hfhder, beYakningen inom varfYet uppdrages åt en 
särskild dertill antagen poliskår. Fördelarne af en sådan 

åtgärd behöfva knappast påpekas. Främsta Yilkoret för att 

Yäl sköta en tjenst är att kunna den, och ingen befattning 

är så ringa att den icke fordrar öfning. Polissysslan är 

icke lätt; u et behöfs lång erfarenhet för att fönärf1a .det 
öga och omdöme, den krä1'ver af sin man; o c l: det intresse, 

som är nödrändigt för lnarje befattning, den der skall skötas 
annorlunda än blott för syns skull, kan icke gerna begäras 

af de ständigt ombytta båtsmansposter, som unrler namn af 

nattvakare hafva uppsigt öfver Karlskrona örlogsvarf med 

dess tillhörigheter. Den nuvarande så J;:allade nattbeyaknin-
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gen kostat· för dygn räknad t omkring 48 rdr (det är om

kring lG,OOO rdr för år) och upptager 75 båtsmän, h\ilka 
tvifvelsutan kunde användas både lämpligar~ och bättre. In

rättas en poliskår på varfyet, så synes det, som om den Ull 

brukliga anstötliga kroppsvisitationen Yid utgåendet genom 

varfsporlen skulle kunna afskaffas. 
Det torde vara klart att, om hmd ofvanföre i ena som 

andra afseendet blifYit antydt iakttoges, den årliga uppfor
dringen ur båtsmanshållet skulle väsendtligen kunna minskas; 

men tillika skulle deraf dragas den oskattbara vinst, att de 

till stationen uppfordrade båtsmännen icke vidare IJehöfde 
am·ändas till släpsysslor på varfvet eller annorstädes, icke 

till handtlangare åt handtverkare i verkstäderna, m. fl. frem

mande göromål, som icke tillhöra dem, som nedsätta dem 

såsom sjökrigsmän och betaga dem möjligheten alt hinna 
fönärfva färdighet i yrke och vapen. Under uppfordringen. 

finge de då, såsom sig bör, dela tiden emelian sjömansarbete, 

vapenöfningar och sjötjenst; dem lemnades t Hl fälle att Yinna 
skicklighet i sin tjenst - en förmån, som torde vara hrarje 

yrkesmans obestridliga rätt -; de lärde älska silt yrke, på 
samma gång de lärde det. Med färdigheten skulle följa 

sjelfkänsla och tillförsigt samt den aktning af andra, hvilken 

detta läraktiga, ärliga och härdade folk, som, endast man 

lemnar det tillfälle dertill, både vill och kan göra heder åt 

sjömanströjan, så väl förtjenar. 
Då det olvifvelaktigt måste lända Flottan och Tandels 

industri till ömsedig fördel, att alla jernfartygen byggas vid 

enskilda mekaniska verkstäder, torde sjelfm varfvet, med 
hänsyn till de jemförelsevis få nybyggnader, som antagligen 

komma att derå företagas, mindre böra betraktas såsom ett 

nybyggnads- , än ett rustnings- och reparalions-varf, och 

följaktli gen ordnas derefter i hufvudsakligt syfte, att med 
så fullständiga reparalions-wrkstäder, som omständigheterna 

tillåta, kunna möta och bola de tillfälliga skador till .m.a~ 
skiner!, skrof eller pansar m. m., jernfartygen må hafva 
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lidit, och hvilka arbeten, enligt hvad erfarenheten gifvit vid 
Iland, falla sig öfverdrifvet dyra vid privata yerkstäder, livarest 
de pågående beställningsarbetena icke utan olägenhet kunna 
afbrytas af tillfälliga opåräknade reparationer. 

Slieppsgosse·-kårens kasern och skola. 

I skeppsgosse-skolan, der ännu unelenisas omkring 280 
lärjungar, hvilkas antal dock till följd af Kongi. brefyet den 
22 sistlidne Augusti kommer att minskas till 200, är äfven 
för detta sednare antal den åt skolundenisningen upplåtna 
lokal allt för inskränkt och genom sin nurarancle inredning 
för det afsedda ändamålet otjenlig. De reglementariska före
skrifterna, rörande såYäl kompetens för lärarefjensterna som 
unelenisningens ordnande och bedrifvande, påkalla räsendt
liga förändringar. För gynmastik-unden'isningen är en rylilli
gare lokal behöflig. Materielen är för nänarande otillräcklig 
och till vissa delar äfven obrukbar. 

Hvad deremot beträffar det för skeppsgosse-kåreh an~ 
ordnade kasernräsende, så hafva under de sednare åren be
tydliga förbättringar deruti blifvit vidtagna, vittnande om en 
ospard och fortgående omsorg från de mäns sida, som utöfva 
närmaste tillsynen vid den ekonomiska och militä!·a förvalt
ningen. 

Matros-1 Båtsmans- och JJ1arin-lwsernerna. 

Revisorerne bafva äfven besökt matros-, båtsmans- och 
l\Iarinregementets kaserner, af hvilka de båda förstnämnda 
befunnos mindre tillfredsställande, så i afseende på uu-ed
ning som utrymme; men enär, enligt h vad revisorerne hafva 
sig bekant, matroser och jungmän icke vidare skola inkaser
neras samt icke allenast den ledigblifna rnatroskasernen, 
utan ock den närliggande kasernbyggnad, som tillförene och 
intill Juli månad i år begagnats af kronaarbetskåren skola 

' ' jernlikt Kong!. brefvet den 22 sistlidne Augusti, efter före-
gången reparation, så snart ske kan, föt· båtsmännen upp-

109 

)åtas, och derjemte 220 st. jernsängar för deras räkning an
skaffas, så blifva de anmärkta bristerna snart afhnlpna. 

För Marinregementets vapenöfningar saknas exercishus; 
ocli då revisorerne anse, icke allenast att nämnda regemente, 
så\-äl som annan Yärfvad trupp, bör ha!\a tillfälle att äfyen 
under . vintermånaderna kunna ö f va och Yidmagthålla sin fär
dighet i vapen, än ock att slörsta nytta med minsta kostnad 
skulle beredas genom ett gemensamt exercishus för statio
nens hela truppstyrka af olika kårer, så vilja de hafva ut
talat såsom . önskvärd t, att det på artillerigården inom \arfl'et 
befintliga exercishus, hvilket för närvarande icke lemnar 
tillräckligt utrymme ens att öf\'a Flottans öfriga trupper, 
måtte kunna blifVa utvidgadt, så att äfven Marinregementet 
derstädes finge plats för sina vapenöfningar. 

Sjulfhuset. 

Det vid Karlskrona ~tal i on under byggnad varande sjuk
hus, af hYi!ket midtelbygguaden, Yestra flygeln samt kok
ocli tYätthuset äro uppförda, hafva revisorerne vid sitt besök 
funnit vara tidsenligt och väl ordiladt. MicHelbyggnaden är 
afsedd till boslad åt läkare, inspektor och befäl, och den 
färdiga flygeln, llVars sjuksalar äro stora, ljusa och luftiga, 
rymmer 120 patienter. Dessa byggnader hafva kostat 219,407 
rdr. Att uppföra den återstående östra flygeln, ämnad att 
blifva likadan och rymlig som den vestra, och genom hvil
ken tillbyggnad hela sjukhuset blefve fullbordadt, beräknas 
fordra ett ytterligare anslag af 150,000 rdr. 

Bageriet. 

ReYisorerne hafva likaledes besökt och tagit kännedom 
Offi det å St.umholmen belägna ångbageri, till hvars lllJJJfÖ
rande Rikets Ständer vid 1859-1860 årens riksmöte bevil
jade anslag, och syntes denna inrättning, som lemnar ett 
särdeles godt och välsmakande bröd, vara fullt tids- och 
ändamålsenlig. 
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Vattenledningen. 

Karlskrona vattenledning, till hYilken Rikets ständer 
ock vid nyssnämnda riksmöte anslogo medel och hvilken 
lemnar den i sådant afseende länge mycket vanlottade staden 
ett mjukt och välsmakande vatten från Lyckeby å, motsvarar 
äfven, enligt hrad konunit till revisorernes kännedom, det 
afsedda ändamålet. Bredvid den rid Lyckeby till vattnets 
uppfordring och drifvande genom rörledningen ursprungligen 
anbringade ångmaskin kommer, på grund af vederbörandes 
derom nyligen· gifna befallning, en ångmaskin i reserv att 
uppsättas, på det att icke vattentillgången måtte afstanna 
vid minsta sig yppande bristfällighet, som fordrar reparation 
å den maskin, som hittills ensam drifvit pumpverket. 

Observatorium. 

Med hänsyn till den fulländning och finhet, nautiska 
instrumenter nu för tirlen ega, äfYensom i betraktande af de 
fordringar i observationsfärdighet, man har på styrmännen 
vid Flottan, anse revisorerne den lokal, som för närvarande 
begagnas såsom observatorium vid Karlskrona station, såYäl 
som de rum, i hvilka de dyrbara och ömtåliga kronometrar, 
sextanter, kompasser m. fl. styrmansdetaljen tillhörande in
st:rumenter fönaras, lHarken motsvara sitt ändamål eller ti
dens fordringar. 

Ledfyrar till anlrarplats å redden. 

Slu tligen har det icke kunnat undgå revisorernes up)J· 
märksamhet, att inloppet till ankarplats å redden rid Flot
tans hufvudstation alldeles saknar ledfyrar till vägledning 
för nattetid ankommande fartyg, hvilka nu, äfven med lots 
ombord, utanföre gmnden måste afl'akta dager för att kunna 
inlöpa; och förefaller detta förhållande så mycket mera an
märkningsYärdt, som h i ~ st två sådana smärre fyrlanternor 
torde behöf1as och så1äl anläggnings- som underhållskostnad 
bör blifva ganska ringa. 

lll 

Revisorerne hafra under sitt vistande i Karlskrona dess
utom besökt dervarande elementarläroverk, den s. k. "t.ys!a 
skolan" samt det nya straff-fängelset, för hvilka besök på 
andra ställen i denna berättelse redogöres. 

SYar till C. F. L. 

Tidskriftens 6:te hä!'te, sistlidne år, innehåller en artikel 
af c. F. L. kallacl: "Några ord med anledning af Rikets Stäu
ders Revisorers berättelse om deras besök i Carlskrona", 
hvilka ord icke torde böra lenmas obesvarade. 

Vid genomläsandel af ofvannärnnde artikel finner man 
att herr C. F. L. anser att båtsmännen ega en, för tjensten 
på våra krigsfartyg, fullt god yrkesduglighet, på samma gång 
som han försvarar det sätt, på hvilket denna duglighet hit
tills blifvit och ännu, fortfarande, blifvet· dem bibringad. -
H var och en har sin öfvertygelse, och, med aktning för herr 
c. F. L:s erfarenhet och omdöme, delar jag, i före\'arande 
fall rerisorernas åsigter. 

' !\len det torde vara lämpligt att här anföra några af de 
yttranden i reYisorernas berättelse, mot lnilka herr C. F. L. 
riktar sina hufvudsakligaste anmärkningar. Dessa yttranden 
äro egentligen följande: 
-----
"Tao·er man i betraktande, att bland de fartyg, sjö-o 

"ministerns ofvanomnamnda förslag upptager, fåtalet torde 
"blifm af trä och ifrågakomma att byggas på Carlskrona 
"varf, de öfriga deremot lättast och fördelaktigast förfärdi · 
"gas vid enskildes mekaniska nrkstäder, så synes det, som 
"skulle antalet fasta timmermän och handtverkare kunna 
"mycket minskas och att största fördel vore att i stället 
"Yid förefallande ~ehof tillfälligt antaga fria arbetare, hvilka, 
"ehuru deras dagspenning sannolil<:t blefre högre än den 
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"som nu berä/mas för kronans fasta manskap, likväl skulle 
"befinnas billigare i längd, emedan de endast aflönades för 
"den dag de hade arbete. Blefve derjemtc föråldrade Yind
"bryggor, mastkranar, spel m. m., hYilka, sådane de nu äro, 
"kräf\a mycket folk, ersatta af tidsenliga, lättskötta meka
"niska inrättningar. så är det uppenbart att en icke obe
"tydlig minskning af den dagliga arbetspersonalen, med för
"del, skulle kunna ega rum." 

"Det torde vara klart att, om hvad ofYanföre i ena som 
"andra afsecndet blifvit antydt iakttages, den årliga uppfor
"dringen ur batsmanshållet skulle väsendtligen kunna min
"skas; men tillika skulle d era f dragas den oskattbara vinst, 
"att de till stationen uppfordrade båtsmännen icke vid;we 
"behöfde användas till släpsysslor på varfvet eller annorstä
"des, icke till handllangare åt handtverkare i verksläderna 
"m. fl. fremlllande göromål som icke tillhöra dem, som ned
"sätla dem såsom sjökrigsmän och betaga dem möjligheten 
"att hinna förvärf\a färdighet i yrke och vapen. Under 
"uppfordringen finge de då, såsom sig bör, dela tiden mellan 
"sjömansarbele, Yapenöfningar och sjötjenst; dem lemnades 
"tillrälle att vinna skicklighet i sin tjenst - en förmån, 
"sorn torde vara hvatje yrkesmans obestridliga rätt -; de 
''lärde älska sitt yrke, på samma gång som de lärde det. 
''Med färdigheten skulle följa sjelfkänsla och tillförsigt samt 
"den aktning af andra, som detta läraktiga, ärliga och här
"dade folk, som, endast man lemnar det tillfälle dertill, 
"både vill och kan göra heder åt sjömanströjan, så Yäl för
"tjenar." 

Efter att hafva anfört of\anstående öfvergår jag till ar
tikelns bemötande, med förbigående af sådant som synes 
mig vara mindre väsendtligt, hvarvid jag dock, på förhand, 
ber herr C. F. L. vara öfvertygad om att detta förbigående 
endast sker för korthetens skull och icke i afsigt att stympa, 
eller vanställa, hans "ord". 

113 

sedan herr C. F. L., ur reYisorernas berättelse, citerat 
det sista af de här o fra n anförda styckena, säger han: 

"Det förefaller som skulle man hafra läst dessa, eller 
"ungefärligen sarnma i herrar statsrerisorers berättelse före
"kommande, betraktelser tillförne någon annorstädes; i lnil
"ken händelse det kunde sägas - för att icke begagna ett 
"gammalt, här annars tillämpligt, ord8pråk - att de endast 
"urgöra ett lån åtminstone i andra hand." 

Herr C. F. L:s här tydligt skör.jbara undertanke, nem
Iigen: att st.atsreYisorernas åsigter förlora i verkan derige
nom att de, som han angifver, Yarit yttrade "tillförne någon 
annorstädes", är icke i ö!\ erensstämmelse med hY ad som i 
allmänna lifret, yanligtYis, eger rum , der åsigter, i stället 
att förlora, tYärtom bruka Yinna i styrka ju oftare de, från 
olika håll, blifva uttalade; och hans anspelning på att revi
sorernas yttrande "endast utgör ett lån i andra hand" föran
Jrder sannolikt icke heller någon opartisk person att till
skrifva Rik~ts Ständers revisorer så lite sjelfständighet i 
omdöme och karaktär, att de, rätt och slätt, utan all egen 
pröfning och öfvertygelse, blindt skull e hafra lånat tankar 
och åsigter för deras officiella berättelse ur en annan, för 
dem fremmande, källa. 

Något längre fram i "ordena" yttrar herr C. F. L.: 
"Hva,d är f'jömansskap på det hela eller i detta ords 

"vidsträcktare bemärkelse? Efter min mening: den mång
"sidiga utveckling af intelligens och mångkunnighet i arbete, 
"jemte rådighet i tillämpningen af det ena eller andra, som 
"sätter sjömannen i stånd att reda sig uti sjölif\ets mång~ 
"faldio-a faror och Yexlande omständigheter. Varhet är o 

"skeppets Yagga. Der lägges kölen - och der hissas för-
"sta llaggan - utläggningsdagen. Simlie det vara nedsät
"tande för sjömannen att föra fram Yirket, metallen och öf
''rige materiaHer Hl! det skepp, på hvilket han skall utgå 
"till det mera egentliga sjölifrets erfarenheter och öden? -
"ett !if, långt mera upptaget af släp och möda än någonsin 
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"på varfret! Vore det för honom i något afseende skadligt 
"att deltaga i arbetet vid de hvarjehanda anläggningar, som 
"vid ett skeppsvarf stundom förekomma? Jag kan icke tro 
"det. Tvärtom" m. m. - - - -

Betraktadt såsom ett räsonnemang i allmänhet kan of
vanstående sägas vara både sannt och , väl uttryckt, men 
tillämpligt på våra förhållanden vid flottan är det icke. Be
skrifningen på sjömansskap t. ex. passar fullkomligt in med 
hvad den arbetande, verklige sjömannen är och måste vara, 
men att - om våra i allmänhet o~jövana och, såsom sjö
folk betraktade, oviga och tröga, vid landtmannasysslor upp
vuxna och sedermera till släparbeten på stationen hnfvud
sakligen använda båtsmän - säga: att de besitta den "mång
sidiga utveckling af intelligens" m. m., som herr C. F. L. 
angifver såsom definition på "sjömansskap i detta ords vid
sträcktare bemärkelse", det låter sig icke göra, och skulle 
vara att bedraga både sig sjelf och andra. Den allmänna 
åsigten inom flottan, som tillerkänner båtsmännen många 
goda och Yärdefulla egenskaper, går icke heller så långt, 
att den medgifver dem ega någon "mångsidigt utvecklad 
sjömans-intelligens" eller någon anmärkningsvärd "rådighet 
i tillämpningen af det ena eller andra, som sätter sjömannen 
i stånd att reda sig uti sjölifvets mångfaldiga faror och 
vexlande omständigheter." 

Herr C. F. L:s fråga: "skulle det vara nedsättande för 
"sjömannen att föra fram virket, metallen och öfriga ma
terialier till det skepp, på hvilket han skall utgå till det 
mera egentliga sjölifvets erfarenheter och öden?" måste 
ovilkorligt besvaras med nej! och tydligt är det, för mig 
åtminstone, att revisorerna icke heller användt ordet "ned
sättande" i den mening som herr C. F. L. uppfattat det. 
Hade de så gjort, så vore de också förljenta af det stränga 
bemötande, som de af herr C. F. L. erhålla; men jag, som 
icke kan tro att revisorerna velat stämpla förrättandet af 
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någon sorts ärligt arbete såsom nedsättande, anser att de, 
vid detta tillfälle, endast hafva gjort sig skyldiga till en 
vilseledande redaktion af deras egna tankar och är, på grund 
af deras berättelse i öfrigt, fullkomligt öfvertygad derom 
~tt, hvad de ansett vara för båtsmannen nedsättande. det 
'är: att han är okunnig i sitt egentliga yr lie och att han, fort

farande) tilldtes sd förblifva, men icke att det arbete han 
:utför på varfvet, i och för sig, är för honom nedsättande; -
och så till vida måste revisorerna hafva rätt. 

Beträffande det öfriga i herr C. F. L:s fråga tvingas 
jag att derom upprepa hvad jag redan sagt om ett af hans 
föregående yttranden, nem \igen: att det icke kan tillämpas 
på våra förhållanden vid flottan, ty huru många båtsmän 
kunna sägas hafva pröfYat "det mera egentliga sjölif,'ets er
farenheter och öden på det skepp, till hvilket de framfört 
virket" m. m. En del af dem torde väl hafm seglat, några 
månader, på det fartyg, till hvilket de framfört virket m. m., 
men sådant är undantag, icke regel, och att säga: att de 
denid "utgått till det mera egenlliga sjölifvets erfarenheter 
och öden", det vore att missbruka språket för att dermed 
gifva ett begrepp om förhållandena under våra, i allmänhet, 
korta sjöexpeditioner, som endast passar in på mycket mera 
långvariga, längre utsträckta och vida äfyentyrligare färder 
på sjön. Genomgår man ,·åra båtsmäns merilförteckningar, 
d. v. s. deras förhållningsböcker, så torde det visa sig att 
medeltidens sjötjenstgöring för hela styrkan icke belöper sig 
till 2 år per man, och då man de1jemte vet att den Yerkliga 
matrosens rent praktiska sjömansduglighet, i allmänhet, er
fordrar en iniäringstid af 5 a 6 års, tidigt börjad och träget 
fortsatt sjötjenstgöring, samt att "det egentliga sjölifvets er
farenheter och öden" icke gerna kunna komma någon till 
del annat än sa småningom, under ett länge fortsatt lif på 
sjön, så finner man att herr C. F. L:s nyss anförda ord icke 
passa in på våra båtsmän, hvilka, under den allra största 
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delen af deras tjenstetid, vistas på land och blott, undan

tagsds, på sjön. 

"Den praktiske sjömannen", säger herr C. F. L. vidare, 

"bör rara hemmastadd i det mesta som rörer skeppets be

"handling pä varfvet, under nybyggnad eller som gammalt. 

"Han bör kunna i sjön som i hamn istå;1dsätta ej allt för 

"betydliga skador och bristfälligheter å skrof, rundhult och 

"takling; handtera de rauliga rerktygen för gröfre träarbeten: 

"1 ·r b k ' 
(n ra, ec ·~, skrapa, lappsalfva, måla, sy segel, kojer 

·"och karduser m. m., allt arbeten som redan förekomma 

"och böra inläras på varf1 et. Han bör till och med a.f 

"spillrorna efter sitt på en öde kust uppkastade skepp kunna 

"sammanfoga en annan fi:lrkost, att denned nå hemlandet 

"eller en skyddande hamn. Hvar skall han inhemta kun

"skaper dertill, om ej på skeppsvarfret?" 

Då den ursprungliga frågan gäller yrkesdugligheten hos 

våra båtsmän såsom bemauning på våra krigsfartyg, samt 

huru densamma på bästa sätt må kunna befordras, så måste 

orvanstående räsonnemang vara mycket fremmande för sak _ 
' 

och säkert är att lika lite revisorerna sjelfra, som de flesta 

andra med förhållandena bekanta, tänkt sig såsom möjligt 

att båtsmännen någonsin skulle kunna bibringas ett sjömans

skap, så frllländadt som det, hvilket hen C. F. L. llät skil

drat. Långt derifrån! Den l'jömansbildning, som afse r att 

individen skall erhålla sådan skicklighet att han, i händelse 

af behof, må kunna "af spillrorna efter sitt på en öde kust 

uppkastade skepp sammansätta en annan farkost föt att der

med nå hemlandet eller .en skyddande hamn ", samt att han 

skall b~ifva o "hemmastadd i det mesta som rö ter skeppets 

I.Jehandlmg pa varfret, under nybyggnad eller som gammalt" 

påfordrar särskild undervisn ing i skeppsbyggeri och naviga~ 

tion, och är derföre lämplig för officerarne i en marin ·o~h 

befälhafrarne på handelsfartyg, bes~gland e allägsnare far

va tten, men icke för sjeJfva manskapet på ett örlogsfartyg 

.och, minst af allt, för våra båtsmän, af hvilka tjensten om-
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bord fonlrar egenskaper och kunskaper af helt annan be

skaffenhet; - men herr C. F. L. har, rid beskrifningen 

om sjömansskap m. m., synbarligen haft för ögonen det ve rk

liga sjölif\et, sådant som det utöf1as och genomle!\es af de 

verkliga sjömän, som ut es lutande egnat sig åt detta hårda 

och mödosamma kall, och har så lunda kommit alt skildra 

en annan sorls personer än Yåra båtsmän och helt andra 

förhållanden än dem, i lnilka de Iefva. 

l allt detta ligger emecllerticl någonting så förvillande, 

att läsaren, snart sagdt utan att märka det, föres in på 

fantasiens område och förlorar ur sigte den honom närmast 

liggand e wrkligheten, hrilken, rätt uppfattad, aldrig kan 

framkalla några bländande syner af fulländadt sjömansskap, 

men väl gifra många befogade anledningar till all varlig for

dran på förbättring, i ena som andra afseendet, af våra båts

mäns tlllstånd. Det torde derföre' tillåtas mig att här, så

som motstycke till de föreställningar herr C. F. L. kan hafva 

framkallat, få anmra hmd jag trot· att den, till sjötjenst 

lämpliga, delen af våra båtsmän kan, och bör, vara. Det 

är: en stam väl hållna och väl exercerade, vid tjensten om

bord vana och deras yrke tillgifna, unga och medelålders, 

karlar. De äro icke detta, men de skulle kunna blifra det, 

och ju mindre flottan blifver, i förhållande till hvad den 

förr och fordom va rit, dess nödvändigare, och på samma 

gång lättare, är det att göra dem dertilL 

Revisorerna hafva, uti deras berättelse, sagt att släp

arbetet på varfret är ett hinder för båtsmannens yrkesutbild

ning som sjökrigsman, och delta torde icke, på alhar, kunna 

bestridas. Släpa, det är båtsmannen ran vid. Det har han 

gjort allt ifrån pojkåren och intill dess han blef antagen i 

flottans tjenst, och sedan äfyen, och deruti behöfver han 

icke öfvas. De som hafra släpat mest äro också de minst 

lämplige att använda i tjensten ombord, eller, hvar skulle 

en fartygschef, om han fick, helst välja sin besättning? 

Bland de exercerade och derföre, jemförelseYis, lifligare och 
8 
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intelligentare artilleribålsmännen, ellei' bland den s. k. Yarfs
paraden, !nars slörsta antal endast förrättat släparbeten och 
ibland lwilka det finnes ganska många, som icke ens kunna 
ladda och afskjuta ett gevär? Om nu revisorerna ansett att 
alla de båtsmän, som lämpligen kunna afses för tjensten till 
sjös, företrädesvis böra dert ill förberedas och exerceras; -
hafva de deruti orätt? Ganska få skola tycka så, och h var 
och en, som allvarsamt besinnat hvad våra båtsmän verkli
gen äro och lmHl bemanningen på ett krigsfartyg, om hopp 
om framgång skall kunna finnas, nu fur tiden måste vara, 
skall hå l la revisorerna räkning för alt de sett så klart in i 
dessa förhållanden och att de, så oförbehållsamt, uttalat 
hYad de insett. 

De utomordentligt stora sjörustningar, som våra krig 
framkallat, hafva, i alla tider, gjort det omöjligt att gifva 
iirlogstlottans fartyg en erforderligt sjövan och öfvad beman
ning. Under kriget 1788-89 och 90 t. ex. behöfdes för 
båda flo t torna ända till 30,000 man, och den Holt a af stort 
och smått, som vi ännu, under närmast föregående tid, egt 
qvar, skulle, om den !Jehört rustas, säkerligen erfordrat en 
bemanning af 16 a 18,000 man. 

För alt kunna åstadkomma så stora sjörustningar har 
det nll'it nödvändigt att, under perioderna mellan krigen, 
iakttaga den yttersta sparsamhet. Tid, arbete och penningar 
eller, med an<lra ord, alla tillgängliga krafter hafva sålun<la, 
näslan uteslutande, blifvit använda till upprätthållande af 
den, rid fredsslutet !Je(inlliga, gamla materielen, hvilken an
setts, framrörallt, böra bibehållas i oförminslwd stoT'lelr, in
tilldess nästa fred sbrott kunde inträffa. Personalens tjenste
duglighet och utbildning, och, i betydlig mohn, sjelf\a ma
terielens tidsenlighet, hafva dervid måst stå i an<lra rummet, 
och, särskilt 11Vacl båtsmännen betr.äffar, så ilafra de varit 
betraktade, icke som en stam för fartygens bemanning, den 
der företrädesvis borde öfvas och utbildas för tjensten om
bord, utan som en arbetsstyrka, hvilken, i följd af dess för 
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flottan obetydliga kontanta kostnad, just yarit !mul som be
höfts för utförande af alla de stations- och rarfs-s läpar!Jeten 
m. m., som den stora materielens omsorgsfulla ridmakthål
lande erfordrat. 

I följd af de oväntade, men genomgripande, förändringar 
i krigsfartygs-konstruktionen, som under de sednaste 10 åren 
eat rum haf1:a emedlertid våra gamla segelskepp från 1815, 

o ' 
och till och med från 1790, hvaraf flottan hufrudsakligen 
bestått och till en del ännu består, blil\it, jemte den ganska 
talrika roddtlottan, såsom stridsfartyg fullkomligt odugliga. 
De måste således, om Sverge fortfarande skall vara beYäp
nadt på sjön, ersältas med andra, tidsenliga fartyg, hvilka 
dock, nödvändigt, måste komma att utgöras af ett, jemfö
relsevis, ganska ringa antal, - dels derföre att de äro af 
en, mot de gamla, mångfaldiga gånger dyrare konstruktion 
och dels derföre att de alla måste, från början, byggas nya. 

Då nu hvarje af dessa fartyg de1jemte erfordrar en, i 
förhållande, ganska liten !Jesättningsstyrka, sålunda t. ex. 
att en monitor, som i penningl'ärde närmast svarar mot hmd 
ett af de gamla segel-Iinieskeppen kostat, endast har 80 
mans besättning, då skeppet hade 6 a 700 man, så kan 
man, oaktadt en del af den nya sortens fartyg visserligen 
erfordrar proportionsvis större besättningar än monitorerna, 
dock med Yissilet förutse att SYerge, för den närmaste fram
tiden, icke kommer att behöl\a mer än 4, högst 6,000 man 
till fnll bemanning af alla dess krigsfartyg, -- och då der
jemte dessa fartygs ut- och afrust.ande, samt vidmakthållande 
under fredstid, på långt när icke erfordrar den myckenhet 
släparbele m. m., som, i dessa hänseenden, varit behö!lig 
för Yåra gamla, träbyggda, fulltaklade fartyg, så synes det 
som om hädanefter, några 'äsendtliga hinder icke längre 
skulle ~örefinnas, för bibringande af den exercisfärdighet 
och förberedande utbildning, som båtsmännen, såsom sjå
krigsfolk, så väl behöfva. 
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Sedan revisorerna föreslagit alt båtsm ännen, under upp

fordringen, skulle dela tiden mellan sjö m~nsarlJete, rapen

öfningar och sjöljenst, säga de: - "de lärde älska sitt 
k o o 

yr e, pa samma gang som de Iiirde det. Med färdigheten 

skulle följa sjelfkänsla och tillförsigt, samt den ak tning af 

andra, som delta lärnktiga, ärliga och 11ärdade folk m. 1. 

så väl förljen ar." liiirom säger lJe !T C. F. L.: "mig synes 

della vara ingenting anna t än temligen tomma ord, visserli

gen till ifrågavarande folks berömmelse, men utan någon 

annan egentlig hållpunkt, och således endast Jn·ad man i 

allmänhet kallar fraser, -- förm odligen lagda, af någon 

spiritus rector, uti henar rnisorers mun." För min del 

deremot anser jag som en obes tridlig sanning: alt kunskåp 

och skicklighet , hrarhelst de finn::J s, framkilila sjt•lflillit och 

sjelfkänsla sam t andras aktning, och, långt ifrån att anse 

revisorernas ytlrande, i detta fall, såsom "tomma ord och 

fra ser", betraktar jag detsamma s;'isom elt beris på att de 

för sina omdömen, haft upplyst menniskokännedom, moge; 

försländ och klar insigt, såsom ''sp iritus rector". 

Att bemanna de nya och jemfiirelsnis fålali()'a fari)'O' 
o ' o' 

hvaruf rår IJlif\ande sjöst)l'ka Iladanefter sannolikt kommer 

att bestå, med lika beskaffade besättningar som dem, hrilka 

låra stora flottor i allmänhet haf'l, skulle rara både oeo·ent

ligt och följdfar ligt Oegentligt, emedan clet gamla syst:rnet, 

som erfordrat uppoffring af beskaffenheten för upprätihållande 

af storleken, då endast skulle Yara frånlrädt med afseende 

på materielen, men stå qrar i hela sitt föråldrade skick i 

allt som rörer personalen, - och fö!jdfar ligt, emedan alla 

andra nationer, numera, egnat störst a omvårdnad och arlJ ete 

åt personalens utlJildning och, i detta hänseende, tagit ste

gen ut långt framfö r oss, som ännu gjort högst olJetyclligt i 

den vägen. 

Sjöministern har också, synbarligen med tanken härpå, 

i sina under sistlidne år ulgifna "Grunder för ombildnin()' 
o 

af Sreriges sjöförsyar", såsom oeftergifligt Yilkor för båts-
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mans-personalens duglighet, framställt behofret af att hrarje 

båtsman, innan han får am·ändas till utförande af släpm·IJeten 

på stationen, genomgått en rekryt skola, der han, förutom 

öfningar i kanonexercis, marscher och rapenföring, äfren 

erhåller unelenisn ing i segelbeslagning, rodd m. m.; lnar

jemle han, såsom särskild uppmuntran , för es lagit alt 685 

man af de du gl igaste lJland de, för Ca rl skrona station af-. 

sedda, 2,578 bålsmän skulle tilld elas ett anode af 20 rd1· 

per man, samt alt 32 man distinktionskorporaler skulle er

hålla ett tillägg till det nmarande korporals-anodet af 52 

rdr per man; - allt åtgärder, som, om de komma att sättas 

i verket, i betydlig molm skola bidraga att göra bålsmännen 

mera yrkesdugliga och tjensten tillgifna, än hrad de hittills 

varit, och som för öfrigt, i huf\udsak, iyckes haha utgått 

från åsigter, liknande dem som rerisorerna uttalat. 

Kunde det Yidare ordnas så, att båtsmännen icke an

togos Y id högre ålder än 21 a 22 år i ntt förh ållandena Y id 

kompanierna och i kasernerna, i erforderliga fall, ställdes 

på ett bä l tre och tidsenligare sätt; att hel il styrkan delades 

i två bestämda afdelningar, den ena bestående af det yngre, 

för tjensten ombord mest passande, manskapet och den andra 

af det äldre, för tjensten på stationen mera lämpliga, och, 

slutligen, att sjöaflöningen på de kortare sjötågen höjdes 

något när till likhet med ln·ad den är under de s. k. lång

resorna, så att Låtsmännen icke hellre stannade qrar på 

stationen, der de, genom cnskildt arbete pä fritiderna, för

tjena betydligt mera än de göra,. på de korta sjötågen, -

så \Ore allt gjordt, som, i våra förhållanden, billigtYis kan 

önskas. 
Att båtsmännen genom sådana åtgärder skulle kunna 

bibringas något sjömansskap, i detta ords vidsträcktare be

märkelse, är väl icke troligt, men dess säkrare är att de, 

deri()'enom skulle blifya en siömilit äriskt exercerad, tjenste-
"' ' J 

Yan, belåten och fullt användbar stamtrupp för bemanningen 

på våra fart yg, lnilket är allt hvad man af dem kan be-
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gära, på samma gång det ät· hvad de, för att kunna upp· 
fylla sina åligganden, böra vara. 

Beträffande den af revisorerna väckta frågan om an
vändande af s. k. fria arbetare på K. nnf\et, yttrar herr 
C. F. L. den meningen: 

"att det i allmänhet icke torde kunna bära sig hos oss, 
"såYäl med afseende på det ojemna uti våra skeppsbygg· 
"nadsarbeten, som på den ännu ringa tillgången utom 
"varfvet af dertill fullt skickligt och pålitligt folk, att 
"hat'va flertalet af arbetspersonalen på kronans varf af 
"såkallade ~fria" kommande och farande män, och endast 
"eH fåtal ofria eller fasta." 

Då jag saknar erfarenhet och kännedom i detta svår
bedömda ämne, så vågar jag icke yttra mig derom i detalj. 
Behof1·et af förändradt arbetssätt på varfvet synes mig dock 
vara gif\"et, lml\udsakligen i följd af de förändringar i krigs
fartygs-konstruktionerna, h varigenom jernet, till s!örsta delen, 
kommer att ersätla träet, och ångmasl\inerna att göra det
samma med takling, segel och rundhult. l-hart detta skall 
leda kommer tiden att utvisa, men stora förändringat· torde 
dock, i ena som andra hänseendet, icke kunna undvikas. 

Önskligt är, att de förbättrade anordningar i flottans 
kaserner, som herr C. F. L. föreslår, må komma till stånd; 
ty, såväl en spisningsanstalt, der manskapet hade tillfälle 
att, med samma bordsordning och snygghet som den bergade 
arbetaren iakttager i sitt hem, förtära den både goda och 
tillräckliga föda som staten numera består, som en tvätt
inrättning, der de kunde tyätta sitt orena linne m. m., äro 
så af behof,·et påkallade, att ingen wrklig trefnad, ordning 
eller snygghet kan bibringas fiollans manskap på stationen, 
så länge dessa anordningar saknas i deras bostäder. 

Men, det torde vara tid att sluta. Om jag i något f a Il 
har sårat, så ber jag artikelförfattaren derför om ursägt, ty 
sådant har icke varit min afsigt. Jag har endast kännt mig 
manad att, efter bästa förmåga och lika offentligt som han, 
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sökå yederlägga hvad jag ansett vara Yilseledande i hans 
skrift, och då han talat i första personen singularis vch 
användt en signatur, som föranleder tro att man deruti ser 
initialerna till ett verkligt namn, så har jag, i dessa fall, 
ansett mig böra följa hans exempel. 

Carlskrona i April 1866. 
A. Il. 

Sjölåg med K. l\'I:ls Fioltas fartyg åt· 1865. 

Carlskrona station. 

Fregatten Vanadis. Chef~ komm.-kapt. o. ridd. J. Me· 
lauder. Afmönstrade d. \ 3

• Sjötåg till Vestindien och Norra 
Amerika - fortgående från år 1864. 

Fregatten Vanadis. Chef, komm.-kapt. o. ridd. K. L. 
Natt och Dag. Inmönstrade d. 2·./· Sjötåg till Medelharvet -· 
fortgår. 

Fregatten Norrköping. Chef, kapt. o. ridd. F. Thoms· 
son. In m. d. 2

5o, afm. d. H· Sjötåg åt Nordsjön och Span
ska sjön. 

Korvetten af Chapman. Chef, komm.-kapt. o. ridd. A. 
Herkepe. Inm. d. 15~, afm. d. V. Kadettfartyg. Sjöt.llg åt 
Nord~ön och Spanska sjön. 

Korvetten Najaden. Chef, kapt. o. rid{\. J. Danckwardt. 
Inm. d. \o, afm. d. t?J. Besökte Arehangel och derefter 
hamnar i Norrbotten. 

Korve!ten Gefle. Chef, kapt. o. ridd. A. Petters(m. Afm. 
d. V. Sjötåg till ves! kusten af Afrika samt Medelhafvet -
fort"ående från 1864. 

o Korvetten Gefle. Chef, kapt o. ridd. C. Kleman. Inm. 
d. 2•l· Sjötåg till Södra Amerika - fortgår. 

Korvetten Thor. Chef, kapt. o. ridd. A. Cronstedt. 
l " af n d 2_s Att f"r·ao 1·1 Göteborg till expositionen nm. d. --.6 , t • • 1 • ~ 
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i Dnblin transpo1·tera konstalster. Sedermera sjötåg åt Nord

sjön och Östersjön. 

Konetten Orädd. Chef, kapten A. V. Zethelius. Jnm. 

d. !, afm. d. 1
9
0 • Båtsmanstransport fråp och med d. 5 Iii! 

{)Ch med 12 Maj. Sedan stationerad på norska kusten för 

·att biträda det s1enska storfisket i dessa trakter. Besökte 

·derefter Hane de Grace, SteUin m. nL, och am·ändes sint

Jigen att kom-ojera monilaren John Ericsson. 

Briggen Nordenskjöld. Chef, kapt. o. ride!. L. Pantzer

l1jelm. In m. d. 2
7P, afm. d. 2-i. Sjötåg i Östersjön och 

Nordsjön. 

Tornfartyget John Ericsson. Chef, kapt. o. ridd. s. La

gerberg. Inm. d. H, afm. d. 1
9
2 • Profturer i Norrköpings 

Qch Stockholms skärgårdar, samt resa från Stockholm till 
Carlskrona. 

Briggen Snappopp. Chef, kaptenen o. ride!. A. Rosen

gren. Inm. d. ~. afm. d. 3
8
1

• Exercis med skeppsgossar. 

Briggen af Wirsen. Chef, prem.~löjtn. F. Bennet. Inm. 

·d. ~' afm. d. 3Jl. Exercis med skeppsgossar. 

Briggen Glommen. Chef, prcm.-löjtn. A. Meister. Inrn. 

·d. ~' af m. d. V. Exercis med skeppsgossar. 

Briggen Gladan. Chef, prem.-löjtn. M. von Krusenstjerna. 

Inm. d. 2-r/, afm. d. 2
7

4
• Att härifrån till Norrköping transpor

tera 2:ne kanoner tillhörande tornrartyget John Ericson, samt 

från Gene hitföra krut. In m. d. V, afm. d. V. Att här

ifrån till Norrköping transportera ballast-tackor, kanonkulor 

Qth furubalkar; till Stockholm ekeplankor och tåavirke 
f o b ' 

.samt ran Slackholm hitföra ankare och kettingar m. m. 

Skonerten Falk. Chef, kapt.-löjtn. F. Thorssell. Inm. 

d. !, afm. d. ~- Sjötåg i Östersjön. 

Ångskonerten Balder. Chef, prem.-löjtn. C. Lundgren. 

In- o. afm. d. 2-l- Lotsprickars utsättande i skärgården. 

In m. i, afm. V. Båtsmanstransport In- o. afm . . 2
1
5. Bog

sering af fregatten Norrköping. Inm. 2
6

8 , afm. f. Att bort

-och hittransportera fyrfartygen Falsterbo och Vulkan. Inm. 
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27•, at'm. 2./ . Bogsering af ett handelsfa;tyg. In m. V, 
'-l, ~; afm. 1

8
4

, 2-r/, 3
8

1 , ~ · Båtsmanstransport Inm. 

afm. 2
-,}. Transport af en mindre telegrafkabeL Inm. 

1_& 
8 ' 

1_7 
9 ' 

l!! 
l o' 

H; afm. H, H- BåtsmanstransporL In- o. afm. H, l2· 
Lotsprickars upptagande. 

Hvarjemte användts: 2 vattenskutor till vattenhemtning 

under 6 dagar i April månad, då vattenledningens ångmaskin 

undergick reparation, samt en sandskuta och 6 espingar, 

under större delen af sommaren~ att transportera sand och 

sten fö1· varfvets behof. 

Förändringal' Inom Kongl. Maj:ls Flotta. 

Befordringar: 

Den 20 Mars. Vid marinregementet, till andre löjtnant: 

underlöjtnanten A. Wolyn. 

Den 10 April. Till sekundlöjtnant-: utexaminerade ka

dettkorporalen If. T. Werling. 

Förordnanden : 

Den 20 Mars. Kommendören P. E. Ahlgren: att cbefs

embetet i K. Förvaltningen af sjöärendena tills Yidare för

valta; kommendörkaptenen C. C: son Warberg: att tills vidare 

bestrida varfschefsbefatlningeo vid Slockbolms station. 

Dödsfall: 

Artilleriförvaltaren vid Carlskrona station C. R. Psarslii, 

den 21 Mars. 
Kommeodören i flottans reservstat, ridd. af K. Svärds

orden, K. danska Dannebrogsorden och Kejserl. ryska S:t 

stanislai-ordens 2:a klass, bedersledamoten af K. Örlogsm.

sällskapet, grefve G. E. Ruuth, den 31 Mars. 




