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Anföt·andc i Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet, 
bögtidsdagen den 15 November 186'7. *) 

Alltsedan Nord-Amerikanaren Thomas Sumner, omluing 
·1845, bekantgjorde sin efter honom uppkallade förträffliga 
method, att genom ortlinlers bestämmande finna skeppets 
ställe, hafva forskningarne, inom den Nautiska astronomiens 
område, ej ledt till upptäckter af några egentligen nya 
methoder. Detta skenbara stillastående, i en tid så rik på 
uppfinningar, inom näslan h varje gren af dc praktiska veten
skaperna, torde förnämligast få tillskrifvas den höga stånd
punkt, hvartill denna velenskap redan hunnit, i följd af 
analysens fram steg, med hvilken den kan sägas hafva gått 
hand i hand. Dess probierner utmärka sig för allmännelig
het i form samt rnathemalisk stränghet; och nutidens navi
gatör ser sig icke längre inskränkt till de methoder, som 
förutsätta den observerade himmelskroppens belägenhet uti, 
eller nära första meridianen och -vertikalen, för att finna de 
för ortbestämning och vägledning till sjös erforderliga ele
menter. Hvad man deremot på sednare tider eftersträfvat, 
är en ytterlig lwrthet i upplösningen af redan kända, ehuru 
i följd af temligen vidlyftig räkning, föga anlitade melhoder; 
och faslän denna korthet i de flesta fall endast kunnat er
nås på bekostnad af resultatens noggrannhet, så har man icke 
tvekat, alt äfven på denna väg söka upp"nå det åsyftade 
målet. Det är på detta sätt så lmllade approllimativa me-

*) M k~pten C. af Trollc. 
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titoder uppkommit. Sårlana metltoder kunna ofta vara .. ar 
stor nytta, der ett hastigt resultat kräfves af en anstall~l 
observation, eller då noggrannhet icke är nödvändi~, pa 
samma <rån<r de under vanliga förhållanden kunna lJena, 
som ko~tro~l· mot verkningarne af ett misstag i de full
komlitrare me~hoderna. Bland dylika methoder förljenar alt 
omnä~nnas, ett i tidskriflen "The Nautical Magazine" fö~ 
Juli månad detta år uppgifvet förenkladt sätt, alt genom sa 
kallade Circum meridian-höjuer firma latituden, hvilken sär
deles användbara method, härigenom torde blifva mera all
mänt anlitad än hittills. Reduktionen till meridianen verk
ställes antingen med tillhjelp af den derstädes anförda ta
bellen, eller med den i .de flesta Nautiska tabellverk befint
liga tabellen för delta ändamål och af hvilken förenämnde 
tabell utgör ett sammandrag, i det man endast utsatt argu
mentvärdet till hvar 15:e secund, och förvandlat det emot 
detta argument svarande secundtal, till minuter och tionde
delar deraf, samt betecknat detta minuttal med N. Emo.t 
solens limvinkel uppslås talet N. I anseende till det obe
tydliga inflytande, factorn Cos. s utöfvar i den kända for
Ji1eln för reduktionen till meridianen, kan den uteslul.as, och 
återstoden af forme)n upplösas med bestick-tabellerna på säll: 
~tt man .emot latituder;t såsom kurs, och talet N. som distans, 
uppsöker motsvarande Dill'. i Lat.. Uppslås nu emot ~öjden 
såsom kurs, och den funna Dill'. i Lat. motsvarande distans, 
så erhålles den qvantitet, som adderad till den observerade 
höjden, gifver meridianhöjden, af hvilken på vanligt sätt 
Mr ledes latituden. Resultatet erhålles till för praktiskt bruk 
p.å sjön erforderlig noggrannhet, hvillwn ytterligare kan ökas 
genom att göra afseend~ på infly.tandet af den uteslutna 
deklinationen, på sä sätt: att man romskar den funna redu~
tionsqvantiteten till meridianen med följande bråkdelar af 
sig sjelf: 
För deklination oo so 12o Ho 16o 18o 2oo 22o ~4-o 
Subtrahera o 0,0·1 0,02 0,03 0,0 .\: O,Oi1 0,06 0,07 0,08. 

Till de mera lyckade försöken, alt med bibehållande 
af ett strängt riktigt resultat, söl•a uppnå en, för praktisl•t 
bruk på sjön, önskvärd korthet i beräkningen af de för ort
bestämning erforderliga qvantiteter, hörer en i Norge år 
1864 utkommen liten afhandling med titel : "Lätt och nog
gr·ann method för bestämmandet af den påkomna Latituden 
och Longituden vid middagen, samt kompassens missvisning, 
utan tillhjelp af logarithmer, af J. J. Åstrand". :Författaren 
till detta arbete, bekant genom sina många mathematiska 
och astronomiska afhandlingar, ofl'entliggjorda förnämligast i 
tidskriften "Astronomische Nachrichtcn'', har genom denna. 
method riktat den Nautiska astronomien med ett värderikt 
bidrag. Den method, som här föreslås till longitudens fin
nande, grundar sig på upplösningen af det kända problemet, 
att genom circum meridian-höjder, eller höjder mätta i när
heten ar meridianen, bestämma tiden, och deraf medelst 
chronometern longituden; men åtskiljer sig från liknande 
methoder deri, att tidsbestämmelsen icke baseras på circum 
meridian-höjdernas inbördes skillnad, utan i stället på deras 
skillnad med kulminationshöjden. Härigenom kan logarilh
misk behandling undvikas, och longituden erhållas med nä
stan lika stor lätthet, som latituden genom meridianhöjd. 
I<ör methodens fullständiga användande erfordras ~m~ 
höjdmätningar, nemligen: en höjd före middagen, ktpmina- \ 
lionshöjden och en höjd efter middagen. Circum meridian- l 
höjderna böra helst mätas inom de tidsarstånd från midda- ~ 
gen, som finnas angifna i en bifogad tabell, och hvilka af-
stånd bero på solens deklination och observationsställets la-
titud. Vid hvardera circum meridian-höjden antecknas tiden 
efter chronometern, eller ett med denna jemfördt observations-
ur, hvarjemte solen pejlas. Af meridianhöjden härledes på 
vanligt sätt latituden, och för longitudens finnande sökes 
skillnaden mellan meridianhöjden, och hvardera af de tven-
ne, på ömse sidor om meridianen, mätta höjderna, hvilka 
för detta ändamål, ej behöfva rättas hvarken för indexfel 



eller öl'riga hö.idkorrel\lioncr; men i händelse skeppet för

ändrat ställe mellan observationerna, böra de hänföras till 

horisonten för det ställe, på hviiket skeppet befann sig vid 

middagen. Med en emot dessa höjdskiilnader svarande fak

tor le, uttagen i en åtföljande grafisk tabell, multipliceras 

tidsförloppet efter chronametern mellan de två minsta höjder

na, och då till produkten fogas en i en annan numerisk tabell 

uttagen korrektion c, erhålles antingen soiens lim vinkel eller 

direkte apparenta tiden, som, i förening med den af chro

nometern angifna tiden i Greemvich, lemnar longituden. Af 

pejlingarne, tidsförloppet mellan eircurn meridian-höjderna och 

solens timvinl1.el, sökes genom enlwl proportionsräkning lo

kalmissvisningen Det är emellertid tydligt, att i anseende 

till höjdförändringens långsamhet nära meridianen, utöfva 

obsertationsfel ett an~eniigt infJylandc, på tidsbestämningens 

och på den deraf härledda longitudens noggranhet, samt att 

detta inflytande minsl1.as, ju närmare earresponderande höj

derna äro och ju större tidsintervallet tages, älVensom alt 

methoden är användbarare på låga, än på höga latituder. 

För de specielia fall, som vid methodens användande kunna 

förekomma, äfvensom fö r dess theori, redogöres af förfalta

ren på ett fulls tändigt sätt, men h vilket det här skulle medföra 

för stor Yidlyftighet, att ens i korthet anföra. 

Inom de flesta mariner är frågan om lwmpassens de

viation i jernfarlyg, och medlen för dess upphärvande eller 

förminskande, fortfarande föremål för den allvarligaste upp

märksamhet. För denna frågas närvarande ståndpunkt, eller 

h vad resultaten af de, förnämligast i England, fortsatta forsk

ningar och experimenter för dess utredande och belysning 

gifvit vid handen, redogörer en, från Kong!. Sjökarte-kon

toret i Stockholm, utgifven öfversättning efter ett af A. 

Smith i England hållet föredrag, "om kompassens deviation 

i jernfartyg". De i denna lilla sakrika afhandling fram

ställda, och på de praktiska iakLtagelsernas väg vunna fakta, 

äro af stort infresse, såsom bidrag·ande att förenkla den in-
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vecklade Jrägan, om verkningarne af de krarter, som för

orsaka deviationen och Jagarne för dess förändringar. 

Beträffande den för praktiken vigtigasto delen af frågan 

eller hvilket af de bekan ta medlen för kompassens juste~ 

rande ombord i jornfartyg företrädesvis bör anlitas, äro me

niogarne delade, äfven ibland dem, som i detta ämne måste 

anses sum auktoriteter. De oliigenhcter, som anses vidlåda 

sälle!, _att " me~elst magneter korrigera kompassen, synes 

ha f va formal t ttll antagande af den princip, som numera är 

gälla~de vid kompass-justering inom Engelska örlogsmarinen, 

nemhgen: att hafva standard- kompassen okorrigerad, och i 

stället dess deviation på vanligt sätt undersökt och inregi

strerad Men detta förutsätter tydligen, att åt denna kom

pass sk~ll kunna beredas en, från de omgifvande jernmas

~orna sa mycket som möjligt afJägsnad, plats, hvilket dock 

1 en del" pans~rfartyg svårligen, utan stora praktiska olägen

heter, lat~r s1g göra, och blir det Ciå nödv~ndigt, att aulila 

kompeusatwns-methodcn för standard-kompasfen. 

.. Då man vet hvilka svårigller och olägenheter, wm äro 

forenade med kompassens användande ombord i flertal t 

. l e. 
en~els i<t och franska pansarfar tyg, och den anlednincr till 

osakerhet, förlitandet på dess angifvelser ofta medl'ör,o kan 

det eJ vara utan intresse att anmärka, den för ett jernfar

tyg re~atlf: ollelydliga deviation, för hvilken kompassen om

bord I vara tornfartyg iir utsatt, och den oföränderlirrhet 

som under en hel expedition visat ~ig ega rum hos den:am~ 

m~: . srdan nemligen far tyget. efter första årets expedition 

billVIt behör ,·a-e · · .·,t·dt l" o n lllii~ a . lompassens centrala liige och 

~~phöj~a p~ats med häusyn t.ill de rubbande massorna, sy

s Val a fo1 namsta orsal<en ttll detta fördelaktirra förhållan

de, h vilket med skäl torde fa riiknas till eu at dc ej minst 

utmär~and~ .egenskaperna hos detta slags pansarfartyg. 

1111 fo lje af de förändringar, som deviationen är un-

derkastad gen 1··· .·· d · · · 
. , om 01an rmgar 1 jernfartygens magnetism, 

och 1 allmänhet, Yid förändringar i magnetmUcus inklination, 



har del nu mer än någonsin blihit nödvändigt, alf, under en 

resa, så ofta tillfälle gifves, kontrollera kompassens angifvel

ser. Ett härtill företrädesvis lätt och noggrannt sätt, eger 

navigatören nu uti de, af kapten-löjtnanten i Danska mari

nen G. E. Tuxen ulgifna, tabeller öfver solens azimulh. Det 

första slag af dessa tabeller utgafs redan år 1856. De in

nehålla: emot latitud och deklination för hvar femte grad 

och llYar tionde minut af sann tid, solens, eller någon an

rtan himmelskropps, sanna azimut h. För mellanliggande ar

gument värden kan följaktligen azimuthen finnas utan pro

portionering. Genom pejling. af solen erhålles den devie

rande azimullJCn, som, jemförd med den i tabellerna funna, 

sanna, gifver lokalmissYisnillgen, af hvilken åter, på vanligt 

l'iitt., kan härledas deviation och missvisning, då den ena af 

dessa storbeler förutsättes Yara känd. Utom dessa tabeller 

har kapten-löjtnant Tuxen1 
på sednare tid uträknat tabeller 

öl\er solens azimulh för hvar grad af latitud och deklina

tion, på ställen liggande mellan 48° och 64° latitud, och 

ytterligare "tabeller till normal kompass för de Danska far

'altnen". Alla dessa tabeller innefatlas i samma tabellverlc 

Beträffande de sist utgifna tabellerna, hafva de samma än

damål . som de förstnämnda, nemligen att kontrollera kom

passens angifvclser1 
men för att lätta upplösningen af detta 

problem, har författaren föreslagit att använda dem i för

ening med ett instrument., som han benämner "solsl\ifva". 

Detta instrument. utgöres af en cirkelrund skifva af glas, 

omgifvcn ar en messingsring, som med en fals passar som 

lock. öfver kompassen, och medelst tvenne knappar på: öf

verkant, kan kringvridas i horizonlal riktning. Ringen är 

indelad i grader från oo till 18oo på ömse sidor om noll

punkten I ringens medelpunkt är i glaset ett hål, hvari ä1· 

anbragt axeln till en visare, h vilken kan röras långs glasets 

öfverkant. Visarens ena ända löper ut i en spets till rin

gens gradering, och på dess andra bredare ända, är upp

draget ett streel\., som noggrannt utgår från ringens medel-

punkt och visarens spels. Öfver medelpunkten är på visa

ren anbragt, en i öfre ändan afspetsad cylindrisk diopter, 

rörlig omkring en axel i streckels Yertikalplah. På kom

passdosans yttersida är styrstrecket betecknadt med en liten 

visare, hvilken sluter tätt till solskifvans yttersida. När sol

skifvan skall begagnas aflyftes kompassdosans lock, och sol

skifvan påsättes i dess ställe. Dess användande grundar sig 

derpå, alt den skugga, som på skifvan frambringas af den 

upprättstående dioptern representerar något okändt kompass

streck. I ofvannämnda tabeller kan nu finnas det gradtal 

på solskifvans gradering, på hvilkel skuggan bör falla. In

ställes derför sl\ifvans Yisare, på det gradtal af ringen, som 

erhålles ur tabellerna emot latitud, deklination och sann tid, 

och visaren derefter lemnas orubbad, under det solskifvan 

vrides intilldess diopterns skugga faller öfverens med strec

ket på visaren, då angifver märket på ringen, hvilket står 

midt för styrslrecket, den rättvisande kursen. I tabellerna 

och solskifvan eger man såiedes ett lätt och för praktiskt 

bruk tillräckligt noggrannt medel, att kontrollera den på 

kompassen aflästa kursen, och det är på grund häraf, som 

kapten-löjtnant Tuxen valt den passande benämningen "Nor

mal kompass" för delta hjelpmedel. 

Det intresse, med hvilket frf1gan om kompassens devia

tion på sednare tider omfattats, har äfven haft till följd, alt 

en behöflig uppmärksamhet egnats åt sje!fva kompassen. 

Dess konstruktion, prö!"ning, placering ombord och förva

rande, äro numera föremål för den allvarligaste omsorg, 

M'artill ock dess egenskap af navigationens vigtigaste hjelp

medel, synes berälliga. DeL var emellertid England förbe

hållet all Laga initialivet till genomförande af förbättringar 

i dess konstruktion, hvarigenom den från en rå maskin, 

sent omsider, blifvit upphöjd till karaktären af elt noggrannt 

nautiskt ia~lrum~nt. Ibland de verksammaste åtgärder, man 



derstädes vidtagit, till införande ar förbättringar i detta vig
tiga instument, räknas inrättandet af ett särskildt s. k. kom
pass-observatorium. Den första byggnad af detta slag upp
fördes i närheten af W oolwich, på amiralitetets befallning, 
i ändamål att derslädes utföra föreslagna förhällringar i kon
struktionen af flottans kompasser, och att der behörigen 
pröfva dem. En kortfattad beskrifning öfver denna inrätt
ning torde kanske vara af intresse. 

Observatoriet utgöres af en träbyggnad, uppförd på en 
med omsorg vald plats, aflägset från andra byggnader. På 
lämpligt afslånd från observatoriet är uppförd en byggnad 
innehållande rum för instrumenters mottagande, och för ex
perimenter, samt bostad för observatorii-föreståndaren. Ett 
rum i denna byggnad är afsedt för förvaring af olika slags 
kompasser, från särskilda nationer och tider, eller sådana 
som framställa någon egendomlighet i deras konstruktion. 
En sådan modellsamling har Yisat sig vara af stor nytta, i • 
rlet den bidragit att bilda ett riktigt omdöme om förtjenster
Jla af nya förslag till förbättringar af kompassen. Ett an
nat rum innehåller en samling af apparater för expori
menter med jern, stål, magneter, etc. och ett annat är 
afsedt för galvaniska apparater och dellektions-instru
ment etc. 

Uti kompass-observatoriet äro placerade trenne fristå
ende pelare, den medlersta uppbär ett magnetiskt transit
instrument, den södra en magnetisk lwllimator och den norra 
är inrättad för att emottaga den kompass, som skall under
sökas. Genom tvenne i taket anbragta skjutluckor erhålles 
utsigt på himmelen i sanna meridianens riktning, angifven 
genom ett utsatt meridianmärke, bestämdt genom sljeru
obsenationer. 

Transit-instrumentet är förscdt både med en höjd- och 
t: n azimuth-cirkel, samt dc vanliga medlen för justerandet af 
rotatinns-nxcln, kollimationslinion, etc. etc. Den magnetJ1ål 
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som anY~indes är en "högkants-nål", med upphängningspunk
ten så inrättad, att nålen kan omläggas . 

. l\'Ied tillhjelp af förenämnda instrumenler och i noggrann 
öfverenssämmelse med gifna föreskrifter, underkastas nu å 
detta observatorium, hvarje kompass till alla dess delar den 
noggrannaste undersökning, både före dess iniemuande på 
förrådet och innan den utlemnas till bruk ombord i något 
fartyg. De vigtigaste af dessa undersökningar införas i för 
detta ändamål upprättade journaler. 

Förutom de stränga prof kompassen underkastas å ob
servatorium, är den ombord i fartygen undersökt med af
seende på dess duglighet som nautiskt instrument, och öfver 
resultatet af sistnämnde undersökning, inrapporteras till su
perintendenten för O ottans kompass-departement, af den officer 
under hvars vård den är ställd. 

I Frankrike och nu sednast i ByssJand hafra dylika 
observatorier äfven blifvit inrättade. 

De förbättringar, som blifvit åvägabragta i detta vigtiga 
instrument inom ,-år egen marin, och för hvilka man har 
att tacka kaptenen i kong!. skärgårdsartilleriet m. m. Th. 
Arvidsson, äro säkerligen för väl kiinda alt här behöfva 
upprepas. Kompasser efter kapten Arvidssons ide, utförda 
af fysikaliska instrumentmakaren G. W. Lyth, hafva dess
u,tom varii föremål för ganska fullständiga beskrifningar i 
en del tidningar, och såsom utställningsföremål vid Industri
expositionen i Stockholm, ådragit sig en välförtjent upp
märksamhet för det omsorgsfulla och prydliga i arbetets ut
förande. Det återstår mig derföre endast att omnämna re
sultaten af de iakttagelser, som blifvit gjorda med dessa 
lwmpasser, ombord i olika fartyg, och under olika omstän
digheter; och hvilka resultat låta innefatta sig i följande all
männa omdöme : att genom dessa kompasser, har kapten 
Arvidsson och herr Lytb, på ett lyckligt och tillfredsställande 
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säll lösl den svåra uppgiflen, att ål navigatören allskaffa en, 
nnder alla omständigheter fullt an,'ändbar och noggrann} sjö
kompass. En fördel, som ,·id dessa kompasser ej bör lem
llaS oanmärkt, är den på en gång noggranna och tydliga 
indelning af kompassrosen, hvill\en gör dem lika användbara 
till standard- som kurs-kompasser. 

En af kapten Arvidsson förbättrad konstruktion af den 
,.älkitnda "Dent's fluid boat Compass", och en i väsendlliga 
afseenelen förbättrad konstruktion af Kliritins logg, komplet
tera de framsteg, som, inom denna gren af den nautiska 
vetenskapen, under de sednare åren blifvit gjorda. 

Under de tvenne sista åren har flottans nauli~ka in
strumenl-förråd blifvit försall i ett lidsenligt och tillfreds
ställande skick. Denna al' behofvet länge påkallade åtgtird, 
har först nyligen kunnat utföras} genom beviljandet af ett 
för detta ändamål behötligl anslag. Vid anskalfandet af de 
så väl för navigering, som för meteorologiska iakttagelser till 
sjös, erforderliga nya inslrumenter, har man följt en prin
cip, som måste vara glädjande för h varje om vårt lands in
dustri nitälskande : att, så vidt det sig göra låter, anskaffa 
sådana instrumenter af inhemsk tillverkning. De från herrar 
Lyth's och Åderman's etablissementer utgångna och till flot
tan aflevererade instrumenterJ utgöra i sanning ett talande 
bevis, på hvad svensk arbetsskicklighet kan åstaddkomma, 
och uthärda fördelaktigt jemförelse med de bästa ut
ländska fabrikater af dylikt slag För anslmlfande af ehro
nometrar af inhemsk tillverkning, har styrelsen ingått kon
trakt med urfabrikör Linderolh i Stockholm. Denna fabri
kant har redan till flottan aflemnat åtskilliga cl1ronometrar, 
hvilka, ehuru utmärkande sig för en hög grad af fulländ
ning i arbetet, ej hafva utstått de med desamma anställda · 
pröfningar. Orsaken härtill torde nästan uteslutande få till
skrifvas den egendomliga princip för den så kallade gången, 
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som fabrikanten i dessa chro nametrar tiil iimpat Herr Lin
dero ths chronometrar. skilja sig i delta afseende från van
liga deruti, all han sökt afskafl'a snäckan och kedjan. För
delen, som härmed åsyftas beslår, utom den stora enkelheten 
i sammansättningen, förnämligast deJ·uti, alt man sålunda 
gör sig oberoende af de olägenheter, som kunna härröra af 
snäckans sammansatta mekanism och hjelpkraflen, såväl som 
den fara, man annars är utsatt för derigenom att kedjan 
kan springa. Åtskilliga ehronomeler-fabrikanter i utlandet 
hafva med mer eller mindre framgång sökt lösa samma 
uppgift, men svårigheten, att hos en sålunda sammamatt 
ehronometer, åstadkomma en varaktigt jemn gång, synes att 
hafva nrit om ej oöfvervinnerlig, så åtminstone af befkaf
fenhet, att man sett sig nödsakad att återgå lill det gamla 
godkända och bepröfvade sättet för deras sammansättning. 
Såsom el.t ytterligare bevis på, att de anmärkta ojemnheter
na i gången hos herr Linderoths chronometrar, härröra af 
förenämnda orsak, får jag anföra: alt en af denna fabrikant 
förlidet år till flottan aflemnad chronometer, sammansatt 
efter den äldre principen, visat sig fullt tillrörlillig, under 
de med densamma såväl i land som omhonl anställda pröf
ningar. Det torde emellertid ej vara förmätet att antaga, 
del ' 'i snart nog inom landet kunna prestera chronametrar 
fullt ut jemförbara med de af utländsk tillverkning. Ar
betsskicklighel synes icke fattas. En af Englands förnämsta 
cluonometer-fabrikanler är Svensk. 

Nyligen har inom engelsl\a marinen vidtagits en för
ändring med deras "Corps of masters", som är förtjent af 
uppmärksamhet. Inseende de stegrade fordringar, som elt 
tidsenligt utöfvande af navigationen numera kräfver, förnäm
ligast i ett örlogsfartyg, till l1Vars ej minst gagneliga verk
samlwt äfvcn bör räknas den, att med dess rika resurser 
bidraga till Navigationens och Hydrografiens fullkomnande, 
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ovh i betraktande af de med n a vigcring:cn oförenliga ljcn
stebestyr, som ålåg deras masters, har denna corps nu un
dergått en vii sendtlig och behöflig omstöpning. Den oegent
liga benämningen masler har blifvit utbytt, emot den för 
deras tjensteulöfning ombord mera betecknande benämnin
gen "1'\ avigatiug Officer", och friln deras tjenstgöring har 
blifvit ulgallradt allt, som idw står i direkt samband med 
navigeringen, på samma gång man äfven dragit försorg om 
deras mera vetenskapliga utbildning. Tidpunkten för en så
dan förändring synes också vara inne; ly de tider äro länge
sedan förbi då navio-atinskonslen nästan uteslutande inskränk-

, b n 

te sig till den tarfliga förrättningen, att med tillhjelp af na-
gra få methoder, föra sitt fartyg frän hamn till hamn. Na
vigations-vetenskapen har ej stått stilla. Riktad med mån
ga och noggranna metlwder, erbjuder nutidens navigations
konst talrika tillfällen till I.Jestämmande af skeppets ställe; 
lomskapen om vindar och strömmar äro icke längre att an
se, som en individuel tillhörighet, fö rvärfvad under mång
årigt beseglande af veridshn fven, den är numera underord
nad vetenskapens systematiserande infly tande, och utgör ett 
llöd\'ändigt bihang tiil den bildade nav igatörens kunskapE
fön åd; hafvets meteorologi har öppnat nya fält för forsk
Jlingar; och N a vigatianens numera vigtigasto problem: att 
finna de ' 'ägar, som hastigast föra öfvcr verldshafven, synes 
nära en nöjaktig upp!ö~ning, tack vare den utvidgade kun
skapen om lagame för vindar och strömmar. Om man så
ledes å ena sidan måste erkänna navigationens stora fram
steg, så blir ock en naturlig följd hära f, att dess tidsenliga 
utöfvandc kräfver större kunskaper, än h vad i allmänhet den 
gamla skolans navigatörer kunde erbjuda I denna oafvis
liga reform har äfven England tagit initiativet; och dess 
master~, en qvarlcfva så väl till namn som organisation från 
den gamla goLia tiden, mästo snart lcrnna rum för en lids
enligt bilda d corps, Jmus uteslutande uppdrag blir fartygens 
navigering. Denna förändring synes rara af beskaffenhet, 

att hänleda uppmärksamheten på tillståndet i detta afseende 
inom Yår egen marin, der Yi finna: all än i dag denna gren 
af yrket anses af så unelerordnad natur, att den fortfarand e 
skötes af den i vetenskapligt hän seende så nödtorftligen 
utrustade ansvars-styrmannen. I della fall äro Yi enstaka 
bland maritima nationer, och denna egeudomlighet köpes 
på bekostnad af, att i vår mon kunna bidraga tili N a viga
tianens och Hydrogafiens utveckling Visserligen är vår 
marin för liten för att medgifva bildandet af en särskild 
officers-corps, med uteslutande uppdrag att skö ta navigerin· 
gen i våra fartyg, och detta skuite dessutom medföra för 
stor ensidighet i ett yrke, af så mångsidig beslwffenhet som 
sjö-officerens; men månne vi ej skulle kunna ordna denna 
angelägenhet, i något så när öfvcrensstämmelse med hvad 
förhållandet är inom den Norrska marinen, der som bekant 
är denna rnakipåliggande förräll.ning är uppdragen åt en a r 
fartygets officerare, som dertill helinnes lämplig; och i hvil
ken åter, uppbörds-styrmannen och de öfriga styrmän
nen hafva sin närmaste förman. .För att emellertid fullstän
diga detta system, borde enligt min åsigt denna officer vara 
vaktfri, för att som sig bör kunna sköta en befattning, hvilken, 
rätt uppfattad, lemnar .tillräcklig sysselsättning, och dessutom 
erfordrar mycke11 påpasslighet. Loggbokens förande borde 
äfven tillhöra denna officer. Billigheten synes fordra, att 
för denna ansvarsfulla befattnings skötande, ovh för att göra 
den mera eflersträfvansvärd, borde observations-officersska
pet åtföljas af ett arvode t. ex. motsvarande seeon
dens i våra fartyg. Här är icke stället att ingå i några 
vidlyftiga detaljer. Jag har endast hart för afsigt att fästa 
uppmärksamheten vid en reform, hvilken icke längre får be
traktas som ett blott. önskningsmål, utan såsom ett nödvändigt 
,·illwr för ett tidsenligt utöfvande af navigeringen i ett ör

logsfartyg. 
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Innan jag afslutar denna korta skildring öfyer de fram
steg, som egt rum inom navigations-vetenskapens område, 
under sednare åren, för så vidt dc äro mig bekanta, må 
det tillåtas mig alt nämna några ord om loggbokens förande 
i våra fartyg. 

Att Journalförningen, rätt uppfattad och genomförd, är 
ett verksamt medel till navigations-vetenskapens utveckling 
och fullkomnande, är allmänt erkändt, och må vi dessutom 
blott erima oss, att hafvets fysiska geografi har att tacka 
dessa anspråkslösa dokument för sin tillvaro. Äfven den 
hydrografiska vetenskapen har ur dem hämtat månget gag
nande faktum. Men för att loggboken i detta, som äfven i 
andra a fseenden, skall kunna uppfylla sin vigtiga bestäm
melse, erfordras naturligtvis, att de deri antecknade iaktta
gelserna äro upplysande och riktiga Hvar och en, som 
egnat någon granskande uppmärksamhet åt våra loggböcker, 
kan det säkerligen ej hafva undfallit, att dessa äro i alla 
afseenden ytterst bristfälliga och ofullständiga dokument. 
Till stöd för detta omdöme, och för att undvika tröttande 
detaljer, får jag anföra några frågor, som vid genomseendet 
af våra loggböcker sjelfmant framställa sig till besvarande. 
Sålunda frågas: "Hvad heter chefen?" "Huru stor är besätt
ningsslyrkan?" "Hvad betyder för den oinvigde betecknin
garne B.S C, M.S.C. etc. etc.", i kolumnen för vindens styrka? 
"Huru lång resa och hvarifrån?" nErter hvilken skala äro 
barometer- och thermometer-höjderna angifna?" "Huru stora 
äro dessa instrumenters korrektioner, eller har man lyckats 
att hos oss uppnå en hittills sällsynt skicklighet i meteorologi
ska instn1menters tillverkning, så att de erhållas felfria?" "l-Iar 
chronometer blifvit använd, och huru stor är då dess "rate"? 
"Ha.r man ej under hela resan observerat kompassens miss
visning?)' "Hvar finnas iakttagelserna öfver hafsvattnets 
temperatur?" "Har man ej varit i tillfälle att under en lång 
resa göra några iakttagelser, som kunna lända Navigatio
nen oeh Hyclrografieu etc. till nytta, eller anses relaterandet 

af en mängd ekonomiska småbestyr, vara af ett öfvervä.., 
gande intresse?" Alskilliga andra frågor af lika beteck
nande art skulle Inwna uppställas, men torde dessa vara 
nog, för att gifva begrepp om beskalfenheten af de logg
böcker, som än i dag föras i våra fartyg. Ett inkast skulle 
visserligen kunna göras, nemligen: att en del af de sakna
de uppgifterna och iakttagelserna, äro att finna i den me
teorologiska journa.l, som under expeditioner åt afiägsna far
vatten föres, men detta inkast bemötes med den erinran 

' 
a~~ dess.a journaler alltifrån början af deras tillvaro, i vä-
s.~ndtlige afseenden innehåll~! för vetenskapligt bruk oanvänd
bar;;t fakta ; ty de meteorologiska iakttagelserna äro gjorda 
med okorrigerade instrumenter. 

De åtgerder, som erfordras för att loggboken skall 
,lwnna ~ppfylla sitt vigtiga ändamål, synas mig böra bestå uti : 

Lo. Att uppgö,ra ett så beskatf'adt formulär, alt der
uti kan inrymmas de iakttagelser, :som nu införas i den 
meteorologiska journalen, hvillwn då såsom öfverfiödig kun
de afskalfas; 

2:o. Att loggboken åtföljes af fullständiga anvisningar 
för dess förande; 

3:o. Alt de meteorologiska iakttagelserna göras med ju
sterade instrumenter; 

4:o. Att loggboken föres af den officer, som borde 
biträda chefen vid fartygets navigering; och 

5:o. Att såsom bihang till loggboken, föres en obser
V1!-lionsbok, hvars ändamål skall vara, att i förening med . 
loggboken lerona upplysning om skeppets påvar;1nde ställe 
vi~ hvarje tid; ocb. derföre bör innehålla alla, så väl ombord 
spm i land, tagna ob~erv11tioner, med de data, som erfordras, 
för att genon) o,mräkning förvissa sig om de i loggboken 
antecknade resultatens rigtighet. 
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licnom bcntigct meddelande från Kong l sjökartc-kontoret 

Stockholm är jag i Lillfällc, alt för kongl. Örlogsmanna

Sällskapet redogöra för föreuämnda institutions verksamhet 

under sistförflutna åren. 

Sjömätningff1': 

1864-. Å Smålands och Östergöthlands kuster, med 

kanon-ängslupen Carlsund och 2 officerare, under 5 må

nader, för komplettering af lodningar till sjös, till vid pass 

3 mils afsånd ifrån kusterna, samt undersökning af farleder 

och hamnar; årets arbete omfattade trakten från Kråkelund 

och Ölands norra udde till Häfringe, hvarjemte längre till 

sjös belägna bankar undersöktes. 

I Stockholms sliärgård, med sjömätningsfartygen Gustaf 

af Klint, Lärlwn, Svalan och Ilow, med 6 officerare, 

under 5k månader, hufvudsaldigen inom skärs; vid pass 7 

geografiska qvad(a tmil uppmättes. 

U odersökningar och lodningar å grund och banl\ar i 

Norrbottenviken samt vid Grundlwllegrund, - till bestämmande 

af plats för fyrskepp,- under en veckas tid, med Carlsund 

och Gustaf af 1\lint samt kanon-ångslupen Hogland. 

1865. Å Södermanlands och Stockholms slrärgllrds ku

ster, med Carlsund och 2 officerare, under 5 månader, 

föi upplodning af hafsbandet och lodning till sjös; 

under denna mätning detaljmältes Svenska Högames skär

grupp. 
I Stvcltlwlms skärgllrd, med samma fartyg som föregå

ende år, med 6 officerare, under 5 månader, hvarunder dels 

inomskärsmätningar, dels uppmätning af hafsbandet och lod

ningar till sjös utfördes; tillsamman med Carlsund, uppmät

tes detta år vid pass 17 geografiska qvadratmil af Stookholms 

skärgård. 
1866. I Stoclrholms slrärgllrd, med Carlsund, Gustaf 

af Klint, Svalan, Lärl•an, Ilow och chefsfartyget Ingeborg, 

med 8 officerare, under 5 månader, hvaruuder inomskärs-

miitningarne och lodningen till sjös fortsattes och omfatlade 

för året vid pass Hi geografiska qvadratmil. 

Lodningar i Norrbottenvitren med kanonångslupen Gun

hild, med 2 officerare, under 1 m5nad, för undersökning af 

nyupptäckte grund och ban lwr. 

1867. I Stoclrlwlms skärgård, med kanon-ångslupen 

Carlsund, sjömätnings-ångskonerten Gustaf af Klint, skoner

ten af Puke, skonerten Svalan, jakten Itow och i'tngsluparne 

Lärlian och Tärnan, med 8 officerare, under G månader. 

Inomskärs- eller detaUmätningarne fortgingo frän förra årets 

slutpunkter, vid Runmarö och Djurhamn, genom Strömma 

kanalsleden, förbi Baggensfjärden och genom södra Stäket 

och Skurösund samt från Blockhusudden vid Stockholm till 

Waxholm och Trälhafvet. Utsjölodningarne, med Carlsund 

och Gustaf af Klint, omfattade trakten från Norslen till Sand

hamn och från Svensiw Björn till Arholma, hvarjemte Grön

sliärs- och Hårstens-grupperne detaljmättes. Största delen 

af utsjölodningen utanför Stockholms skärgård är nu afslu

tad och detaljmätningen fullbordad öfver skärgårdens södra 

del, eller från Landsort till en linie från Sandhamn till Träl

hafvet, utanför Waxholm. 

Utgifiling af Sjöl;ort m. m. 

Under dc fyra åren 1864- 1867 hafva 11 st. nya sjö

kort blifvit färdiggra verade, nemligen: 

En passkarta, uti 3 4 0\ 0 0 scala,öfver Finska viken. 

En d: o, , , o o1o o o , , Norra delen afÖstersjön. 

En passkarta, , 5 , ~ 0 0 , , Södra delen af Östersjön. 

En specialkarta,, 1 0 0
1
0 0 0 , , lmsten från Landsort till 

Häradsskär. 
En d: o, 1 I\almarsund. 

" 100000 " " En generalkarta , l sjön Wenern. 200000 " " 
En specialkarta 1 d:o. 

" 5 o o o o " " En d:o, 1 d:o. 
" 5 o o o o " " En karta, 1 Belternc. 
" 3 00000 " " 



En k,arta, ul1. 1 .;cala öfver Skagerrack. 
300001.1 .., ' 

En specialkarta,, 
10 0

1
0 00 

, , Smålands-lmsten, från 
Kråkelund till Härads
skär. 

Undm· gravering iiro: 

Tvenne kartor öfver Finska viken och en generalkarta 

öfver Östersjön och Kattegatt. 
Af "underrättelser för sjöfarande", om nybyggnader och 

förändringar af fyrar, känningsbåkar och andra sjömärken, 
upptäckte klippor och grund, m. m. å in- och utländska 
orter h af va häftena 6-9 för åren 1864.- ·1867, utgifvils. 

' År 1864. tryckles till försäljning 7,300 st. och 1865 

~,600 st. sjökort; 1866 hafva 6,200 och under innevarande 
år, till dato, 7,800 artryck blifvit tagne af kontorets sjökarle· 

plåtar. 

Några ord om besättningslistol'na för Kongl. 
Flottans fartyg. 

Vid en Lidpunkt då man dels redan varit vittne till 
' dels motser genomgripande förändringar inom vårt sjöför-

svar, torde det ej vara ur vägen, att något litet fästa upp
märksamhet vid sådana till detsamma hörande qvarlefvor 
från fordua tider, som, oaktadt deras höga ålder, ej längre 
ingifva känslor af aktning. 

Till dessa föråldrade qvarlefvor höra, enligt insändarens 
förmenande, äfven besättningslistorna för le flottans fartyg, 
under den form hYari de allt hitintills visat sig. Föga makt
påliggande som denna sak tilläfventyrs kan förefalla då man 
ej eftersinnat hvad den innebär, tror dock insändaren den 
vara bland dem, som i särdeles hög grad äro förtjenta af 
uppmärksam het. 

Ett fartyg, och synnerligen ett krigsfartyg, är en ma
skin, som, för all Ieruna ett godt arbete och motsvara de 
fordringar man af ett så dyrbart verk bör kunna erra ta-

o ' 
ger i anspråk yrkesinsigt och färdighet af många olika slag 
och grader, och det är i dens intresse som reder i skepp
må det vara en enskild person, ett bolag, eller en stat -
att tillse, det intet af den å hans fartyg erforderliga yrkes
insigten eller färdigheten der saknas. För att till en bör
jan visa huru man hos verldens största sjöfarande nation 
uppfal.!at denna sanning och huru man å dess örlogsfartyg 
!.illämpat lagen rörande arbetets delning, följer här besätt-
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ningslistan för en engelsk ångfregatt. af samrna cert som 

fregatten Vanadis: 

Chef 

Officerare, Ci'Dile och lwdetler 

nemligen : sekond C ·l :st lieutenant") . 

"lieutenanls" ("2:d, & 3:d") 

nsub.-lieutcnant" . . 

"navigaling-lieutenant" . . 

"navigating-sub.-lieutenant" 

"midshipmen" . . . 

"navigating-midshipman" . 

Maskinister 

kadetter. 
skeppsprest (äfven navig -lärare) 

läkare 
"paymaster" (penninge- och prov.-

förvaltare . 
"clerks" (kanslister) . 

marin-officer . . 

maskinist-officer . 

" Warrant-Ofjicers" . . . . . 

nemligen : konstapel, skeppare och timmerman. 

"Chief Petty-Of(icers" . . . • . . . . . . 

nemligen : väbel, "ship's-steward" (civil pro

viant-underofficer) och slwpps

kock. 

"1:st Class Petty-O(jicers" 

nemligen: "ship's-corporal" (väbelns biträde) . 

underkonstaplar 
underskeppare. 

chefens slupstyrare 

backskorporaler 

"quartermasters" (understyrmän, ej 

1. 

2. 
1. 

1. 

·1. 
G. 
1. 

3. 
1. 
9 ,..,. 

1. 
2. 

1. 

1. 

1. 

2. 
3. 

1. 

2. 

belästa) . . 3. 

Transport 

1. 

24-. 

4. 
3. 

3. 

20. 

Transport 
barkasstyrare . 
stormärskorporaler 

förmärskorporaler 

skanskorporaler 

tågrumskorporal . 

"2 :d Class-Petty-Of(icers" 

Nem !igen : "captains of the mast". 

signalkorporal 

kryssmärskorporaler 

skepps-speleman . . 

"Arti(icers" (handtoerkare) "1:st Class-Petty-0{/icers". 

nemligen: timmermän ("carpenter's mates") 

kalfatrare . . 

segelsömmare . 

repslagare . . 
smed. 

"leading-slokers" (förhandskarlar 

bland eldram e) 

nArlificers" "2:d class Petty-Officers" 

nemligen : undersegelsömmare . 

tunnbindare 
vapensmed . 

under kalfatrare 

n Arti(icers" som ej äro "Pelhj-0{/icer s" 

nemligen : skeppstimmermän 

målare . 
segelsömmarebiträde. . 

Första Iiiassens mat1·oser (''leading seamen") 

lilatroser ("able seamen'') • . . . . . . 

1:sta !dassens jungmän ("1:st el. ordinary-sea,~en;') 
2:dra kl. d:o ("2:d el. d:o d:o ") 

1:sta lrl. skeppsgossar . 

2:dra frl. d:o 

L 

2. 
2. 
2. 
1. 

2. 

1. 

2. 
L 

2. 

f. 
1. 
1. 

1. 

4. 

f. 
L 

L 
1. 

7. 
1. 

"' 

G! 

f ' v v G. 

6. 

1 o. 

4. 

9. 

8. 
29. 

30. 

29. 

21. 
l " ' v. 

TransporL 216~ 
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"Slolien/ (eldare), (förutom "leading :;tokers" . 

llo(mästare, kockar o. d. frivaktare 

nemligen: sjukvaktare 
slugtare . 
skräddare 
chefens hofmästare och kock . 
officerarnes d:o och d:o . 
midshipsmansmessens d:o d:o . 
proviant-und.-officerns biträde 
maskinisternas uppassare . 

H. 
·Il. 

·1. 

1. 

L 
2. 

~. 

Q 

·1. 
1. 

39 . lifariiisoldater (inbegripet under-officerare;_) _. ----· 
Summa summarum 280. 

Lemnande åsido befälet och dess -vederlilwr, skola ' 'i 
1mdasl llålla oss vid de s. Je "petty-officers" och det öfriga 
manskapet. Man finner då, att alla de olika yrken och gra
der af färdighet inom dessa, som, bland ett sådant fartygs 
besättning böra finnas, äfven komma att deri ingå i behörig 
proportion - åtminstone efter engelsk åsigt - och att 
bvarje man som å fartyget embarkerar gör delta i någon 
viss, noga bestämd befattning, till hvars fyllande han är, 
eller åtminstone tros vara kompetent. Granska Yi nu i stäl
let besättningslistan för ett svenskt fartyg ar samma cert, 
nemligen fregatten Vanadis, så upptager den: 

Chef 4. 

sekond 
Officerare. 
I.äkare 
Proviantförvaltare . 
Kadetter . 
Styrmän (deraf en 
J{ onstaplar ( 

med uppbörd) 
d:o ) 

TranRporl 

L 
4. ") 
2. 

1. 

3. 
.i. 

8. 

'H . 

63· 

Transport 
Skeppare (deraf en med uppbörd) 
Öfvermaskinist, med uppbörd . 
Maskinister eller lärlingar . . . 
Timmermän (deraf en med uppbörd) 
segelsömmare • • . 
Smed ... 
Matroser och jungmän 
Artilleri-båtsmän och båtsmän. 
skeppsgossar. 

6. 
1. 

4-. 
3. 

~. 

1. 
36. *} 

228. 
8. *) 

---
Summa 312. 

Som man finner, har denna besättnings lista, jemförd med 
den ofvan anförda engelska, åtminstone en fördel, den nemligen 
att ej vara vidlyftig, men fara är, att dermed är ock förl.ecknin
gen öfver dess företräden slut. Lemnande äfven här åsido befal 
och underbefäl, och endast hållande oss till "matroser och jung
män" samt "artilleri-båtsmän och båtsmän", skola vi se till 
hvaraf dessa rubriker motsvaras i den engelska listan och 
hvad de i sjelfva verket betyda. Vi finna då, att under de 
tvenne kategorierna "matroser och jungmän" samt "artilleri
båtsmän och båtsmän" i den svenska besättningslistan inbe
gripas följande i den engelska listan upptagna befattningar, 
nemligen: 
"Ship's-corporal" (polissyssla, jemförlig med våra tross-

bottenskorporalers) . . . . . . . . . . . . t 
Märs-, backs-, skans-, signal- mast- och båtkorporaler 16. 
~:sta klassens (förhands) matroser ("leading-seamen"). 8. 

Matroser . 29. 

1 :sta kl:s jungmän . . 
2:dra kl: s jungmän . . 
Förhandseldare och eldare 
sjukvaktare 
Hofmästare 

30. 
~9. 
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kocliar 
l 

~ • • • .. ~ • • ~ • • -i; 

samt marinsoldater (muskötteri) . . . . . . . . Ht 

eller med andra ord, att i den händelse nu uppräknade be~ 

fattningar äfven å Vanadis äro behöfliga, så må~te dc be

str idas af de derombord kommenderade "matroser och jung~ 

män" samt "artiller i-båtsmän och båtsmän". Detta är ock 

hvad som än i dag sker, och huru olil\a dessa sysslor än 

äro, vare sig lfll följd af sin beskaffenhet eller af den grad 

af yrlwsduglighet de förnt sätta1 så kommenderas dock ingen 

särsl\ildt ombord i någon af dessa egenskaper, utan, såsom 

nämndt är, helt simpelt: af matroskåren 36 och af artilleri~ 

båtsmän och båtsmän 228, beroende det sedan af en mängd 

tillfälligheter i lwilken befattning den ombord kommende

rade karlen der under längre eller kortare tid blir använd, 

äfyensom hvad lämplighet för de platser som skola besättas 

slår att finna bland de, så att säga, på vinst och förlust om

bord kommenderade. Sannerligen ett märkligt "system" att 

lta kunnat fortlefva .intill vår tid! 

Undersöker man vidare hvad som tncd ''matroser och 

jungmän" samt ''al'Li lleri-båtsmän och båtsmän" egentligen 

menas, så finner man först och främt, att under rubriken "ma·· 

troser och jungmän" innefattas alla graderna af yrkesdugl ig

lwt, fr ån och med den nyss karlskrifne skeppsgossen till 

och med den fulländade och erfarne örlogsmatrosen, och att 

således ej ens i denna rubrik ligger något i ringaste mån 

betecknande ltvad graden af erfarenhet och yrkesduglighet 

belräifa r; då man dertill känner, att de matroser och jung

män som ingä 1 hvart och elt af våra far tygs besättnings

listor, i de flesta rall kommenderas af fyra olika kompani

chefer, af hvilka sannolikt !war och en ,·arit okunnig om 

de karlars yrkesduglighet och öfriga egenslwper, som de tre 

andra cheferne kommenderat, så framstår olämpligheten af 

det nuvaraudc förhällandet änn u tydligare. Komma vi sä 

tiil ru bri ken art i!lcri-Mtsmiin och båtstmin 

Ordet arlilleri·batsmau är <tlminstuuc salilll ida II!J!Jly

sande, som det innebär, att de karlar som under denna be

nämning, på grund af särskilda stadganden, lwmmenderas, 

fått någon daning såsom sjöarti ll erister. Att deremot defi

niera ordet "båtsman", i den bemärkelse det har vid örlogs

flottan, är icke någon lätt sak. Ar frågan om den nyss 

antagne, eller den s. k. ~nyskrifvaren", så är denne meren

dels en ung bonddräng, som velat gifta sig och derföre blif

vit båtsman, men som - dess bättre - vid antagningen 

ofta nog ännu har anlag att blifva sjöman, och, i hvarje 

fall, under en ändamålsenlig organisation skulle kunna kom

ma att med heder fylla en plats inom 1ulgot af de yrken 

som flottan, vare sig ombord eller vid stationen, har all 

bjuda. Talar man återigen om en äldre båtsmatJ, så är 

denne i de flesta fall ett mixtum compositum hvari jord

bruksarbetaren är öfvervägande, till följd deraf, att 'karlen 

såsom båtsman aldrig fått sig anvisadt något besliimdt yrke 

livartill han systematiskt danats och åt hvilket han kunnat 

lugnt och ostördt egna sig. .Med ett ord -- ordet "båts

man" iir ett karneralt begrepp, hvilket såsom rubrik i en 

besättningslista saknar all betydelse, or.h fcl r derjemte, enligt 

insändarens förmenande, tillvaron derstädes af denna rubrik 

ti!lskrifvas, alt flottans båtsmän aldrig blifv it annat än- Iwncl 

de äro Derföre - må man gifva besättningslistorna för 

våra fartyg ungefärligen samma form som den erwelska 
" 

flottans ha, d. v. s., utbyt de 2: ne rubrik erna "matroser och 

jungmän" samt "artilleri-båtsmän och Lålsmän" mot följ ande 

tio, nemligen: 
förhanrlsmatroser, 
matroser, 
jungmän, 
muskötteri, 
förhandselda re, 
eldare, 
polislwrporalt~ r1 
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~ju k vaktare, 
kockar 
och hofmiistare, kommenderande af livar och en 

af tle::;sa klasser å hvarje fartyg så många som i och för 

tjenstens behöriga skölande der erfordras. låt båtsmannen 

förblifva båtsman i sina relationer till roten och till kom

panichel'eu, men låt honom för öfrigt danas för 

och lilihöra någon af orvanstående klasser, eller ock, der 

~ådant är mera lämpligt, en gång för alla afses !ör något 

bestämdt yrke vid stationen. 
Att framhålla alla de fördelar som af en sådan förändring 

komme all följa, skulle allt för mycket taga tidskriftens 

utrymme i anspråk och torde dessutom ej vara af nöden, 

enär saken, enligt insändarens förmenande, säger sig sjelf. 

Sintresultatet af förändringen kunde dock blifva, att svenska 

kong!. flottan, med sin uteslutande af fastJolk bestående be

manning, blefve den bäst bemannade örlogsmarin i verlden. 

***** 

G i 

Ut.dt·ag ur· d. v. sek.-löjlnanten vid fiollan 
C. de Champs', cfler ålerkomslen från en
gelsk öl'logstjenst, under d. 16 Mars 1865 

afgifna rapporL 

(Forts från förcg. hiiflc) 

I detta antal äro inberäknade flera chinesiska båtar, 
som handla emellan Shanghai, Ningpo och Hankow. Bland 

det ofvanuppgifna antalet fartyg iiro omkring hälflen efter 

tonantalet engelska, en fjerdedel arnerillanska och den åter
stående fjerdedelen delad mellan öfriga nationer. 

Örlogsfartyg, hvilka under sommaren ämna tillbringa en 

längre tid i Shanghairi vieret) gjorde väl, för helsotillståndets 

skull, au. ankra nära Wusung, der de hafva fördeien af sjö
luft. Shanghai har på senare Liden lidit mvcket obehaO' af 

" o 

en ständigt fortgående tillväxt af europeiska och amerikan-

ska äfventyrare af allravärsta slag, ditlockade dels af Tae

pingsupproret, i hopp om plundring, dels af de höga arbets

lönerna samt tanken att på både lagliga och olagliga vägar 

kunna inom kort tid förvärfva sig lörmögenhe t; följden h~r
af är att antalet af mord, rån, inbrottsstölder och andra 

nidingsdåd i Shanghai tilltagit i en förskräckande skala; och 

som polisen är särdeles dålig samt konsulerna ej alla ega 

samma juridiska makt och ingen af dem tillr~cklig sådan, 

lyckas det brottslingame att alldeles undkomma eller också 

drabbas de af en högst lindrig I.Jestralfning, h varföre det 

vore önskvärdt att några gemensamma mått och steg för 

att stäfja dessa ofog öfvcren~kon1mcs och vidloges ar alla 
de civiliferade nationer, som hafva afslutat traktater med 
China. 



V idar e l1am rwrne Y id Y anglzekiang-Hodcn: 

Yanglzelriang, den största af gamla vcrldens Ilauer och 

Chinas fömiirnsta inre kommunikationsled, är nu öppnad 

för utländsk haudel upp till Hankow, ett afstånd af 600 

engelska mil från dess utlopp. Detta llodsyslem, som ge

nomlöper Chioas fruktbaraste provinser, med oräkneliga bi

Jloder, de slörsta ar säclan storlek och djup, att de äro se

gelbara för långa distanser, beräknas vattna omkring 780,000 

engelska qvadratmil af Chinas territorium. 
Yangtzekiang undergår stora förändringar i afseende på 

vatten höjden, allt efter årstiden. Vattnet börjar att stiga uti 

Mars och April månader och når sin slörsta höjd i Juli, då 

uti flodens öfre delar stora öfYersvärnningar ega rum, hvil

ka näslan gifva den utseendet nf en rad större insjöar. l början 

af Augusti börjar val t n et åter att falla, h vilket fortfar ända in

emot December, då Jloden anses hafva sin minsta vattenhöjd. 

Det är erter denna höjd, som djupen på engelska sjölwrten 

finnas utsatte. Den minsta valtenhöjden tillåter fartyg af 1 ~· 

fots djupgående att gå upp till Hankow. Upp lill Nankin 

kunna alla fartyg gå; skillnaden mellan flodens sommar- och 

vinterhöjd beräknas vara nitgot öl'ver 30 fot vid Hankow, 

omkrin;!; 21. vid J(iukiang oeh omkring 12 vid Nankin. 

Flodmynningen, till ett ar~tånd af omkring 50 mil från 

Wusung, är utsatt för ständiga förändringar i dess banlwr, 

hvilka ständigt antaga nya former oeh lägen. Således kun

na knappast de nyaste sjökort här anses pålitliga. Som 

förut är nämndt, äro hamnarne Chiukiang, Kiukiang oeh 

Hankow öppnade åt utländska handeln. Nanllin skulle också, 

enligt det Fransk-Chinesiska fördraget öppnas sedan Tac

pingarne blifvit dri!'na derifrån. 
De lämpligaste fartyg på Yangtzekiang äro hjulångbå

tar och bland dem äro de amerikanska för närvarande de 

mest använda. 
Chiulrianq, på flodens högra strand, omkring 190 mil 

från hafvcl, bcl~igcL nära stora lwnalens förenin~ med 

Yangtzckiang, har en ypperlig bcliigcnhct för handel. ::- ta

den lärer hafva varit särdeles rik och blomstrande ~intla till 

184.2, då den togs af engelsmännen. SerJan dess har den 

lidit oerhördt af upproret, i det att densamma hölls af re

bellerna besatt Mtn år '1853 till '185 7. Stora kanalen är 

nu ej längre segelbar, men det är att förmoda att då lugn 

åter inträdt i landet, den kommer att iståndsättas och åter 

blifva den förnämsta kommunikation sY äg en mellan dc södra 

provinserna oeh Pekin. Då äter infödingarna kunna ostörde 

egna sig åt silkes- oeh theodl in gen, lwmmer snart Chiukiang 

att resa sig ur sina ruiner och kanske åter se sin befolk

ning stiga till ~ million, hvilket var fallet år 18<1.2, och in

taga en vigtig plats bland fördragshamnarne. Ännu är lik

Yäl dess handel obetydlig. 
Nankin, på flodens högra strand 235 engelska mil från 

dess utlopp, är Chinas gamla hufvudstad, och ansågs för dess 

andra stad ända till för några år tillbaka. Den var under 

en lång tid rebellernas hufvudort, till dess att de omsider 

under sommaren 186ft. jagades derifrån. En oöfrerskådlig 

mängd ruiner vittnar nu på sarmna gång om hvad denna 

stad varit före upproret och hvad den lidit deraf. 

Hiulriang, beläget pä flodens högra strand ~80 engelska 

mil från dess utlopp och H mil fr ån Poyang-sjöns utlopp i 

floden, eger ett för handel högst fördelaktigt läge, för så 

vidt Poyang-sjön kan anses vara centralpunkten af Chinas 

kanalsystem, och eger en särdeles stor trafik. Dessutom är 

Kiukiang förnämsta utskeppningsorten för grönt the. Denna 

stad har likasom Chiul,iang lidit oerhördt af upproret. Ifrån 

1853 till 1858 var den uti Taepingarnes händer och blef 

alldeles ödelagd under det sistnämnda året. 

Sedan 1861, då utiandningar började alt bosätta sig der, 

har staden betydligen gått framåt och en rätt ansenlig han

del uppsåt!. År 1863 uppgick Kiukiangs export till ett Yär

de af omkring 38~ millioner rdr rmt och import till omkring 

28 ~ millioner r dr rrn t. 
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B!aud exportarli\darne star, solll redan är autytlt, i friim· 
sta rummet grönt the, af hvilket samma år exporterade;; 
1;:i: millioner engelska skålp, Ileräknade till ett värde af 

omkring 2:1,21G,OOO rdr rmt. Nära 10,000,000 skålp. brunt 
the exporterades, afven till en värde af omkring 11,732,000 

rdr rrnt. Den öfriga exporten är obetydlig och heslår ar 
papper för 2,200,000, porslin för 550,000, tobak l'ör 37 tl.,ooo 
och ris för 290,000 rdr rmt. Bland importartiklarne före
kommer opinm tiil ett värde af 5,B ·13,000 rdr; vidare, ut
ländska varor, bestående mest af bomulls- och yllemanu
fakturvaror, hvilka importerades till ett Yärde af omkring 
9, 771,0 00 r dr r m t. Chinesiska och Corea varor, beslående 
mest af sjöväxter, socker, ärter, svalbon, hajfenor etc. in
fördes till ett värde af nära 8,000,000 rdr. 

llan!ww, på Yanglzekiangs venstra strand, 600 engelska 
mil från hafvet oc.h vid floden Hans ullopp i Yangtzekiang, 
anses för mellersta Chinas förnämsta handelsstad. Hankow 
och de två invid liggande släderna 1-bnyang oc.h Wochang 
beräknas hafva egt en befolkning af omkring 3,000,000, 

men 3:ne gånger har den under upproret blifvit ödelagd af 
Tacpingarne, sista gången 1856; icke destomindre, och det
ta till bevis för stadens resurser och vigt som handelsplats, 
befanns tvänne år senare, 1858, då lord El gin, ål följd af 
en engelsk escader, besökte Hankow, handeln derstädes va
ra blomstrande och befolkningen omkring 1,000,000. 

Yangtzekiang varierar vid Hankow i djup af från 7 till 11 

famnar i December, men under sommaren är den från 5 

till 6 famnar djupare. Till följd af de då rådande f,tarka 
strömmarne är det fördelaktigare att ankra uti floden Han, 
der djupet 'isserligen är 18 famnar, men strömmen ej på 
långt när så stark. Utländningar började att bosätta sig i 
Hankow, för idkande af handel, år ,1861. Förnämsta ex
porlat tiklama iiw tht\, silke, bomull, indigo, olja, insekt
och vegetabiliskt yax, hampa, metaller, deribland bly, tenn, 
och jern af utmärkt beskaffenhet, som gällde 1858 omkring 

i f 

n L. = 24:) rdr rmt per lon 1\ul finnes också i slur 

qnwti.tet, men ej så godt som engelskt; det gällde ·18;:i8 

från 2 L. 5 s. t i Il 2 L. Hi s. per ton (från 39, a s till 48, 1 , 

rdr rmt), men har sedermera betydligen stigit. import
artiklarne äro desamma, 'som på andra platser 

En stor qvantilet yllemanufakturvaror lärer importeras 
öfver land fr.ån Hyssland. 

År 186 ·1 uppgick Hankows import till omluing 32 

millioner och export till nära 23~ millioner riksdaler riks
mynt. 

År 4862 uppgic.k Hanlwws import till omkrinri r-;-1 , o .._ :d 

millioner och export till nära 50z millioner rdr rmt Bland 
importeffekter 1862 förekommer silf\·er och guld till el t värde 
af 18,798,000 rdr rmt. 

År ,1861 inlwmmo till Hankow: 
7[, Brittiska fartyg ar 2 ·1, ~i 5·1 tons dräglighet. 
62 Amerikanska 

" 
., Hl,-178 ,, d.o. 

8 Franska 
" " 

634 
" 

d:o. 
2 Ryska 

" " 
920 ,. d:o. 

3 Portugisiska ,. 834 ,. d:o. 
~ Danskt 

" " 
2:H ,, d:o. 

1 Holländskt 
" ,. 285 , d:o. 

Samma år 186 '1 h~mnade följande antal fartyg 
Hankow: 

465 Brittiska af 2.i,316 tons dräglighet. 
4 27 Amerikanska ., 22,388 , d:o. 

~ 5 Franska , f ,054. , d:o. 
2 Hyska , 9'20 , d:o . 
3 Portugisiska , 83 q, , d:o. 
i Holländskt , 285 , d:o. 

Den stora skillnaden uti antalet af afgangne engelska, ameri~ 
kanska och franska fartyg, mot det af de inlwmna, ligger 
deruti, att flera junl\ar köptes eller befraktades uti Han
kow för alt under dessa flaggor navigera på floden . 



År 11862 inkommD till Hankow: 
lj!88 Brilliska fart y g af G8, 2 3 'l tons d riigt ighet. 
187 Amerikansim , , 79,882 , d:o. 

:J7 Franska , , 2,04.0 , d:o. 
2 Ryslw , , 920 , d:o. 

Samma år 1862 lcmnade Hankow: 
5~1 7 Brittiska fartyg af 65,647 tons dräglighet. 
3 1 ~1 Amerikanska , , 81,542 , d:o. 
d · ~l8 Franska , , G,754. , d:o. 

2 Ryska ,, , 920 , d:o. 
1 Danskt , , 234 , d:o. 

Samma orsak som föregående året i afseende på skill
naden emellan inkomna och afgångna fartyg. 

~'raktpriset mellan Hankow och Shanghai år 1862 va
rierade från 4 Taels = 22 rdr rmt (i början af året) till 
1 o Ta els = 55 rdr rmt (mot slutet af året) per ton. 

Vidare hamnarne på kusten norr om Yangtzekiang

floden : 

Chefoo, har, lill följd af sin b~ittre hamn, blifvit anta
gen till fördragshamn i stället för Tangohow, som der
emot har en öppen redd. Uti Chefoo fmnes en ganska god 
ankarplats på fem famnars vatten, skyddad för alla vindar. 
Chefoos förnämsta exportartiklar äro: ärter, bönor samt bön
kakor, torkade frukter, vermiceller, medicinalier och tobak. 
Importen består af opium, manufakturvaror och socker. År 
~ 8G2 uppgick Englands handel med Chefoo till L. sterling 
336,485, hvaraf L. sterling 23~1,328 import och L. 105, 157 

export. 
Samma år besöktes Chefoo af följande fartyg: 

69 Brittiska. 24 Danska. 20 Siamesiska. 
,19 Bamburgska. 18 Amerikanska. H Bremiska. 
6 Holländska Ii Preussiska. 3 Svenska och 
2 Franska. ·l Ryskt. 1 Chilenskt. 

Summa 178 fartyg. 

Tiensin , fiirdragshamn sedan ·1860, beläget vid l'eiho
tloden, omkring tiG engelska mil från dess utlopp vid Taku, 

och vid den stora kanalen. I följd af dess belägenhet i.ir 

Tiensin att anse som den vigtigaste handelsplatsen i norra 
China, på samma gång som det är Pekins hamn. Olyckligt
vis gör Peiho-flodens mindre djup äfvensom en utanför dess 
utlopp belägen bank platsen alldeles olämplig för större 
fartyg, enär sådana af mera än 11 '' ~ fots djupgående icke 
kunna. pa~sera banken, äfven vid högt vatten; vidare kunna, 
då kusten utanför Peiho är ovanligt långgrund, fartyg af 
15 till 16 fots djupgående ej finna ankarplats på närmare 
än sex mil från land, hvilket från Tiensin beräknadt slml!e 
förorsaka en lasttransport af öfver 60 engelska mi!. Dessutom 
blifver det ofta, när vid blåst från sjön en särdeles krabb 
och obehaglig sjö sätter in i viken, en omöjlighet att under 
flera dagar lossa eller lasta. Troligen kommer uti en nära 
belägen framtid några mått och steg att vidlagas för att 
fördjupa farleden; men intilldess äro mindre fartyg af ej 
mera än 11 fots djupgående de enda lämpliga för handeln 
på -Tiensin, och ibland dem stå små ångbåtar i främsta 
rummet. 

Tiensins import år 1862 uppgick till 38i million rdr 
och ~1863 till 40! million. Exporlen 1862 uppgick till 

nära 21 million och 1863 till omkring 2 millioner rdr. -
Fö~;nämsta imporlartiklarne voro, 11862, opium, hvaraf im
porterades för 13 t million svenskt riksmynt, bomulls
manufakturvaror, indigo, olja, papper; plantor, utterhudar, 
silke, socker, the, tobak, metaller, bland hvilka förekommer 
svenskt stål till värde af 33,900 riksdaler riksmynt. 

Exportartiklarne bestodo förnämligast af bönor, ärter och 
andra grönsaker, frukter, medicinalier, flintor , tvål , arbetad 
tobak samt pelsverk. 



År ,186 '1 bcsöl{le följande antal fartyg Tiensin : 

39 Engelska af 'l 0,671 tons dräglighet. 

18 Amerikanska , 4,1~ 36 , d:o. 

___ 51 _af andra natione.!_y~ 11,1~54 , d:o. 

S:a ~111 fanyg af 26,56 ,, tons dräglighe t. 

1 År ~1862 besöktes Tiensin af följande fartyg: 

45 Engelska af 11,1-tH tons dräglighet. 

17 Amerikanska , 5,458 , d:o. 

24 af andra nationer , 4,652 , d:o. 
-·---

S:a 86 fartyg a f 21 ,ö G'' tons dräglighet. 

År 1863 besöktes Tiensin af följande fartyg: 

69 Engelska af 19,108 tons dräglighet. 

20 Amerikanska , 6,558 , d:o. 

4[1 af andra nationer , 10,61 O , d: o. 
----

f.l:a 134 fartyg af 36,,176 tons dräglighet. 

Häraf synes alt en betydlig ökning egl rum uti engel

ska fartygens antal. Det kommer förnämligast deraf, att 

flera mindre ångbåtar börjat sedan ~1862 användas såsom 

de lämpligaste fartyg för Tiensins handel. Dessa ångbåtar 

äro nästan alla under engelsk flagg. De utländska fartygen 

äro till större delen befraktade af Chinesiska köpmän, hvilka 

föredraga dem framför sina junkar, också har en stor minsk

ning uti dessas antal egt rum. 

År 1862 besöktes Tiensin af -l'il7 junkar och år 1863 

af endast 80, - de flesta med endast i :dels last inne. -

Peiho-floden är vanligen frusen från medlet af December 

till början af Mars. 
Newchiwang, beläget uti l\'Janchoriet på floden Lianko, 

nära 30 eng. mil från dennas ullopp uti Liantungviken, är 

fördragshamn sedan 1860; men som floden derinvid ej eger 

tillräckligt djup har Tinkow, beläget ungefärligen 15 eng. 

mil närmare flodens utlopp, och till följd deraf lämpligare 

för handel, blifyit antaget som affärsplatsen under namnet 
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Pot'l of Newchiwang. Ulanför lJudens utlopp finnes en Lank 

af rätt stor utsträckning, som ej kan passeras, vid högt 

vatten, af fartyg af mera än 16 till 18 fots djupgående. 

Uppför floden finnes upp till hamnen ej mindre än 18 fot 
' 

och vid staden har den ett djup af från 7 till 9 famnar tätt 

vid land. Denna hamn bör i en framtid få en ganska 

vidsträckt handel med l\fanchoriet och en del af l\fonrrofiet· 
o ' 

ty i följd af dess sydligare läge bör den med fördel rivali-

sera med Nicolajewski vid Amoor-floden. Hamnen är dock 

särdeles farlig att angöra, i fullkomlig brist som den är på 

sjömärken, bojar och dugliga lotsar; - i följd hvaraf ett 

jemförelsevis stort antal sjöskador hafva timat ulanför dess 

utlopp. Den är stängd af is under 4~ månad af året. -

Ar 1861 besöktes Newchiwang af 34 fartyg och år 1862 af 

26. -- Förnämsta exportartiklarne äro bönor, ärter, medicina

Her och talg. Importen består af bomullsmanufakturvaror 
och opium. 

Ar 1861 uppgick importen till 2,430,500 rdr nnt. 

, , , exporlen , '1,966,000 , 

Orvanstående statistiska uppgifter, angående de olika 

hamnames handel, äro hemlade ur engelska consulers rap

porter. - Några få anmärkningar angående Svensk-Norska 

handeln i dessa farvatten torde kanske här vara på sin plats. 

Vår handel och sjöfart på China-kusten tycks ej mot

svara den ställning, som de ega uti andra verldsdelar. Högst 

få svenskar finnas etablerade der och ingen, mig veterligen, 

som eger någon firma af anseende. Flera svensila och 

några norska fartyg finnas visserligen på kusten, men ofta 

äro dessa gamla) illa försedda och utrustade, och kmma der

för icke med fördel täfla med andra länders fartyg. Att 

Chinas handelsförhållanden till en stor del äro af våra hand

lande och skeppsredare förbisedda, kan ej nekas. Skälen 

bärtill äro mångahanda; det hufvudsakligasfe är troligen det, 

att man här hemma sällan erhåller några p<llitliga uppgifter 

angående handels- och sjöfartskonjunkturerna i dessa nejder. 
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i\anske också llafva dc fil skeppsredare som i dessa vatten 

försökt drifva fraktfart funnit denna handel mindre lönande 

än de aJ· ort sia förhOIJIJninrr om eller ha f va de tiiläl\enlyrs in-
o o o ' 

tagils af harm då de erfarit alt deras fartyg, befraktade uti 

Europa på 3 år, vi.d framkomsten till China funnit sin be

fraktning fö rsåld till dubbla priset. Etl exempel härpå gafs 

just under milt vistande i China. 
Ulan alt Yiija uttala en afgjord förkastelsedom öf,1Cl' det 

s~il t hvarpå våra handelsintressen i China b~;vakas, ka;n del 

likväl ej nekas, alt på en kust af så mycken \igt och fram

tid, det vore fördelaktigt alt hafva till cunsuler och agenter 

personer, som både ansåge sig och rättsligen vore förbund

na att Li dt och ofta allemna rapporter, påpekande sättet och 

orten der någo n fördel kunde tillskyndas vår haralet och sjö

fart. Sakna vi för närvaTancle så beskafi'ade meddelanden, så 

ii r anledningen den, alt våra consularagenter alla äro ut

ländningar : - amerikanare och lyskar - som utan någon 

kännedom om v~1ra svenska förhållanden, ocll å andra sidan 

utan allt traktamente, hvarken kunna eller vilja använda 

någon lid alt .vara vårt land till annan eller större nytta än 

hvad deras omedelbara tj cnst som consuler i den hamn, der 

de finnas, fordrar af dem; - och deFöfver 1\:an man svår

ligen undra, då de alla äro afiärsmän, som alltfönäl behöf

va sin tid för skötandel af egna angelägenheter. Då 

dessutom allvarsamma missförstånd mellan kaptener · o.ch 

deras besättningar ofta förekomma på denna kust, och af

ståndet dervid ej medg ifver alt från hemlandet hemta för

hållningsordres, medför det ofta stora vädor att f~l sådana 

saker uppgjorda af en, om svenska förhållanden alldeles obe

kant . person. Att åtminstone ega en svensk eller norrs k 

infödd man till genera!-consul för hela kusten, bosatt i Shang

hai, med fast lön och utan rättighet att sjelf handla samt 

med skyldighet all emellanåt besöka hela sitt consulardistrikt, 

tror jag skulle vara af slörsta uytla. Det. skulle vis~erligen 

fHl raga stalsverket en dryg årlig utgift, men denna lwmmc 

y; 

troligen all snart betilekas af den an senliga trCstrtickning en 

dylik med nit och skicklighet utrustad embetsmans råd skulle 

g~fva åt vår skeppsfart oeh handel. (Forts.) 

Sammandrag af Kongl. Brer, F,örordninga1·, 
Generalorde1· m. m., utgångne från Sjö

försvai·s dcpartemen l el. 

(Kong!. llref.) 

J,au. 16. T. f. ingeniören vid marin-ingeniör-staten J. 

, 

Fryl\holm tilldelas1 under den Lid af 3 månader 

som han är beordrad att vistas i England för 

inhemtandet af underrättelser rci raijde tillverknin

gen af krigsfartygs-ma-teriel, ett stipendium af 
900 rdr för månad i ett för allt. 

16. I\aptenen vid K. 1\'I:ts Hotlas u ya reservstal grefve 

C. G. von Hosen tillåtes att under sin nu inne

hafvande tjenstledighet tills vidare. bibehålla sina 

tjenstgöringspenningar i anseende till att han, un

der denna sin tjenstledighet, för sjöförsvars-de

partementets räkning verkställt åtskilliga honom 
lemnade u11pdrag. 

,, 24. Stations-befäl·hafvare bemyndigas att lillsvidare, 

dä behofvet det oundgängligen fordrar, använda 

maskiniEter OCh mästare af flaggunderofficers 

rang vid sådane förrällningar, som, enligt 232 § 

af reglementet för styrelsen och ekonomien vid 

sjövapnets stationer, tillkommer marin-ingeniör-
staLert 
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Jan. 24. 

" 3t. 

}j'ebr. 5. 

" 21 . 

" 25. 

Kommendören å K. M:ts flottas nya reservstat och 
kommendören af K. S. O. C. G. von Diedericlls 
förordnas att förrätta generalmönstring med båts
manshållet inom 3:dje distriktet. 
K. M:t fastställer interimsstat för kongl. flottans, 
kong!. skärgårdsartilleriets, K. M:ts flottas nya 
reservstats samt K. M:ts flottas indragnings-stats 
officerare och underofficerare, att följas under år 

1868. 
Följande sjömätnings- och undersöknings-expe
dil.ioner skola innevarande år ega rum, nem
ligen: 

I Stockholms skärgård samt vid Bollniska ''i
kens kust, jernte undersökningar å Sveriges ku
ster i och för en tillämnad förbättrad upplaga af 
seglings-beskrifningen "Svenska Lotsen", h vartill 
allt kommenderas 9 officerare, och användes, för
utom de sjökartekontoret tillhöriga ång- och se
gelfartyg, kanonångslupen Carlsund och mörsare
fartyget Eolus. 

(Generalorder.) 

K. l\U fastställer uniform för marin-ingeniör
staten. 
Kommendörkaptenen vid flottan och riddaren 
grefve A. R. Cronstedt skall, i stället för kom
mendörkaptenen vid K . .M:ts flottas nya reserv
stat och riddaren friherre T. Cederström som på 
egen begäran blil\it enlledigad, tillsvidare vara 
kommendant i Carlskrona. 
Nedannämnde k. flottans fartyg skola rustas, 
nemligen : 

Ångkorvetten Thor att vara klar vid första 
öppet vatten; kanonångbåten Ingegerd för att i 
slutet ar A pr il kunna utlöpa; samt skeppsgosse-

I<ebr. 25. 

" 28. 

" 29. 

" 29. 
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briggame Snappopp, Sliirner och af Wh·sen till 
hvilkas chef beordras kommendörkaptenen och 
riddaren frih.erre C. G. von Otter. 

Besättningslistan för ängkorvetten Tlwr uppta
ger: chef: kommendörkaptenen af 2:a kl. O. La
gerberg; second: kapten F. T. Thörn; officerare 
2; civile 2; underofficerare och öfrig besättning 
1 ·15; summa 12·1 . 

Uesättningslistan för kanonångslupen Ingegerd 
upptager: chef: kapten G. af Klercker; officer 1; 
underofficerare och öfrig besättning 29; summa 31. 

Nedannämnde fartyg skola rustas vid kong!. 
skärgårdsartilleriets ~tation i Stockholm, nem !igen: 

Ångfartyget Valkyrian att i slutet af April 
kunna gå till sjös, samt kanonångsluparne Al{
hild och Sigrid att vara klara vid första öppet 
vatten. 
Majoren vid k. skärgårds-artilleriet och riddaren 
O. F. Kreuger beviljas .i veckors tjenstledighet 
räknad från den 1 nästkommande April, att vi
stas utrikes. 
Löjtnanten Yid k. flottan F. Nordström beviljas 1 
manads tjenstledighet, räknad från och med den 
1 nästkommande April, för att vistas utrikes. 
K. M:t fastställer ny uniform för extra kadetter. 
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För·ändringar iuom Sjöförsvarets kårer 

och stater. 

Befordring: 

Den, 24 lVIars. Til:l konteramiral och chef vid k. flottan : 

kommendören m. m. Chr. A. Sundin. 

Förordnade: 

Den 24 .1\iars. Till befälharvare vid flottans station 

Car!skrona: 'konteramiralen m. m. Chr. A. Sundin. 

Utnämning : 

Den 24 JUars. Till förste adjutant hos H. M. lwnungen: 

konteramiralen m. m. Chr. A. Sundin. 

Transport: 

Den 6 Mars. Till förste bataljonsläl\are vid lifregementets 

dragon kår, L f. förste bataljonsläkaren vid skärgårdsartilleriet 

C. J. Holmström. 

A{slwd: 

Den 24 Mars. F. d. statsrådet, lwnteramiralen och 

chefen vid k. flottan, befälharvaren vid flottans station i 

Carlskrona, kommendören med st. korset af k. Svärds· orden, 

m. m. C. M. Ehnemarlr, ur krigstjensten med pension. 

Dödsfall : 

Den 20 Mars. Kaptenlöjtnanten vid flottans nya reserv

stat, riddaren af k. Svärds-orden B. JV. Söderhjelm . 



Sammandrag af till Lotsdireklören inkomne uppgifter om strandnings- och olyckshändelser, som trätfat fartyg 

på och iuvid Svcrgcs kuster år·en 1866 och 1867. 

.Antal strandnings och olyclrs

händelser. 
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lLolsfördelningj 

På olilra ltustdela1'. --- -'-----

Norra Lotsdistriktet: l t~~l 2 st. 
5 

.. Sundsvalls 
kusten af Norrl~_nd, Uppland, Sodcr- Öregrunds 

manland och Ostergötland. Stockholms 
, Norrkopings 

Södra Lotsdistriktet: Calmar 

{ 

W esterviks 

kusten af Småla_~d, Blekinge, Skåne, Gottlands 
Gottland och Oland. Carlskrona 

Vestra Lotsdistriktet: 
kusten af Halland och Bohuslän. 
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Marstrands 
ttrömstads 
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1866. 
Fartyg der alla (antalet obekant) ombordvarande omkommit: 4 st. 
Vid strandningshändelser, enligt hvad kändt är omkomne: 'l man. 
Fartyg till ankars, som drifvit på grund • • . . . . 6 st. 
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*) Då några af de fartyg, som förlideh höst strandade ännu qvarstå på 
grund, är uppgiften om antal som blifvit betydligt skadade eller vrak i()ke 
fullt tillförlitlig. Sammandrag af 

C. B. L. 




