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HvARAF BÖR DANMARKs SJÖFÖRsVAR BESTÅ.?

(Ur Tiddu·ift for Sövmsen).

från det öeonblick ångl!rarten användes för skeppsfarten
i så ut vid gad erad, att man kunde förutse det ingen gräns
lör dess vidare utveckling var möjlig att bestämmas, blef det
uppf' nba rt, att den ocl1så måste betydligt inverka på krigsmarinern a, och frågan hvaraf sjöförsvaret siwlie bestå, gjorde sig derföre flällande inom hVUI'je sjöstal j i alla sådana
state1' ble f frågan alltemellanåt upptagen, skärskådad och åter
lagd åsido . Hvarfö1·e '? derföre att, under det hvar och
en kände att en förändring förestod, ingen var i stånd att
silr,a hv3 ri den simlie bestå ; derföre att, ehuru hvar och en
kunde fö rut säg a att den tidpunkt simlie intraffa, då ångfartyg
måst e utg öra en flottas hufvudhestilndsde l, ingen var i stånd
alt säe a, när denna tidpunl!t komme att inträffa, och ännu
mindre, i hvi lken gestalt linekraften slutligen skulle komma
att använda s på fartyeen, alldenstund hjulfartye, de enda intill för få år sedan - som ännu begagnades, måste anses
såsom högst bristfälliga krit:~fartyg, under det man ännu famla de i mörker med hänseende till andra framdrifningsmedel
i förening med ångkraften, och man derföre icke ännu vagade förkasta segelfartyeen, samt slutligen, derföre att i hvarje
marin fanns ett större eller mindre antal seelaude krigsfartye, utgö raode en mycket dyr m•lteriel, och man ryggade
tillbak a för den dristiga, men derjemte nedstäende tanken,
att denna materiel blirvit eller skulle blifva onyttig, obegagnelig.
Frågan, hvaraf skall sjöförsvaret bestå, bar i vårt land
tDan mark) liksom annorslådes blifvit flere gånger fra~ståld
2

88
och med mer eller mintlre häftighet påyrkad alt h<rsvaras.
den är framliaslad och förslagsvis besvarad af dem s 0 m in-'
sågo ångkraftens inverkan på krigsföretagens natur; och otålige örver att se så betydii{:a penningesummor årligen användas på underhålland et och förnyaodet af en materiel, om.
h vars framtida on) tla de voro öfvertygade, påyrkade de
högljudt ett förändrad! användande af &latens medel; de
, sågo i hvarje ny utveclding af 5ngans användande ombor·d,
det högsta steget, eller åtminstone det steg, IJVarpi\ man med
trygghet kunde stanna såsom utgångspunl•t för det sjöförsvar, hvi ik et ensamt för· framtid en borde tagas i betraktande
som bidrag till landels försvar.
Frågan blef antingen arvisad eller u-ndanskjuten såsom.
tillhörande framtiden, dels af dem som visserligen insågo ån~
gans oemotståndliga frameång och deraf härllyt·and.e in.verhan
på sjölirigels föra nde, men hvillia förnH·nade att tidpunl1ten
ärlou icl1e var lwmmen, åfvunsom särde les af dem 1 hvillia.
icke ville tillerliånna hjulfartygen duglig het såsom hrigsfa rtyg1 emedan del'as masl.iuer och hjul voro allHör mycl1et utsatte fö~ fiendens eld. Då sliru fven påfans,. iusåg_ man väl
att dermed tagits elt bP!yd ligt steg framål; men man dröj d·e annu, och det med rätta, alldenstnnd mycken erfarenhet
äterstod att inhämta, innan man kunde inse hnru den ändamålsenligast borde begagnas, och erfarenhet är en dyr artikel alt anslwtfa på egen belwstnad af ett litet land. Ännu·
''ågade tnan derföre icke öfvergifva segetrartygen, dessa gamlu
vänner, hvill;a voro så virlbelwntu. Alt l;ånslau gjort sie eallande, då man snlunda uppfaltal sal1en, bör ej förnekas, Olll ·
den än låter försvara sig eller åtminstone l;an urskuldas.
Dl!t ligeer nfi~onting särdeles nedslående uti alt se den byegnad; . hvari man från sin tidigaste ung.dom bott, Jer man
känner hvarje spilira, hvatje spili, hvats förbättrande och
fulländande utgjort föremålet för ens slrafvan och verksamhet hela lirvet igenom, att se denna bygr:nad plötsligen
aedsatt till ett obrul1bart ting, och ens kunskaper, vinsten af
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111 ~ 1 q; å.ri{!a belllödanden, endast att anse . såsom mer eller
rnindr e förspildt arbete. Det bör icke förvåna, att den till
åren l;omne sjömannen med innerlig hiiur,ifvenhet fasthänger
~· id delta stolla sl;epp med sina höga resningar, utbredda
eg el, och herrliga, Iirartfulla batterier, på hvill<a han befari.t
6
ocean ens oäudiign yla och trotsat eterneolerna s våldsamma.ste vre d t>. Men allt detta <i r endast liäuslor och icke bevis;
del hj elper icke att tala poesi, då ångans prosaiska men
positiva V<'rlran gör sie gällande, den trycl1er med oemotståndlig lirart, och vi måste följa med den, såvida vi icke
vilja l;ro ssas af dess städse fram5t striifvande maet.
Uppfi nnaodd af sl;rnfven bringadt>, som 5agdt är, frågan
ett bet ydligt steg framåt. Fdin dd ögonblicl( det blef möjligt alt eifva slirufYen samma framdrifvande kraft med en lika
lirartig mastlin som hjulen, bortföll den ofvan antydda, synnerligt>n allvarsamma invandningen mot ångfartygens nieslutande bega_enande som lirigsfarty3. Numera 13g ma~liiueu
och den framdrifvande kraften djupt under vallnet, endast
stiOrst enen var utsatt för fiendens Pld _ Sidobestyckningen
kund e ånyo göras fullständi!~, och ett segel-system, lämpadt
eft er fartyeets storlel•, kunde anvåndas, i lwrthet sagdt, det
vat· det fordoa krigsslieppet med den ovärderliga förbättringen, att df'tsamma nu lillnde, då det behöfdes, röra sig i
hvarje rigtninr;, oberoende ~r vinden.
Emellertid återstod ännu mycket att afgöra, innan man
kund e anse dt!t problem~t löst: sl1all sl1rufven vara hufvudsak eller endast hjelpkrafl '? huru stort utrymme i fartyget
bör man afse föl' masl1ineriet med dertill hörande kolförråd'?
hnru mycl1et slwll man uppoffra af rummet för fartygets och
besätt ningens förnödenheter~ för att ernå större bastigbet '?
huru mycket af sitt oberoe~de a.r hamn, der man kan förnya sin a förråd'? - alla des-sa frågor måste ö[vervåg,as och
bestämd t besvaras, ill.tll!n man kun•de afgör(J · hvaraf sjöförsva>ret borde bestå .
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Det österländska kriget har makligt bidragit lil f frågan-s.
besvarande. Ett två-åri et krig har varit nog· för att alldeles
bannlysa· s~gelfartygen ur l;ri(lssk eppen s lede1·. Hela den engelska rroua, som 1856 var flinilad alt hem sö ka Östersjön
uch hvilken räl;nade llefe hundrade fartyg, stora och små '
hade slu·ufva1· ombord. l Franl;rike går Jn,1n med j:Htesteg'
fram åt i samma riktning. Numera är skrufven med dess maskin en vä sendtlig del af ett krigsfartyg, lika så oundgän glig som
fordom masler och s ep, el. SegelfartygeM dödsdom dr fälld r
Men krieet i Österland et har dessutom i betydlig man
tydlieejort begreppen om buru kraftig maskinen bör va1•a,
eller med andra ord, hvad varde man bör fästa vid snabbheten. Intilldess för etunnos harom de mest olika meninga 1-.
Mao ga[ skeppet hjelpskruf (auxiliärkraft ), nätt och jemt lillvä<cklig alt föra detsamma genom vattnet i lugnt väder med.
en fart ar 4 å 5 mil ; man inrällade eller byggde andra.
skepp med hall kraft (batiments mixtt•s) hvilken såhwda hade
förmåea att framdrifva dem med nåeot större fart, och man
förändrade eller nybyggde slulliuen skPpp till full kraft, hva rvid man anbrineade maskiner om 1000 till och med 1200.
håstkrafter, hvilka borde gifva den största möjliga snabbhet. Resultatet af alla dessa olilia ideer liaO häst s~s af förteckningen öfver engelska och franska flottorna.
185~ räknade fransl;a lloltan 19 skrulliniesliepp, neml. :
2 slwpp med l ~O l;an ., et t om 1200 och ett om 160 h:kr.
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Uti förteckningen öfl'er fr q :at! t och l;orl'etler, förefin·nes [lOilU större OIDVt>XIine i användandet af hä stkrafter.
Al behörige person PI' funnas icke ril, hvill;a voro böjda
·Wr den men.inr,, alt anspr5l; et p5 snabbhd borde stå i
omvändt fi:irhåUancle till fartyeets styrka och storlek, hvarvid
man utgick från den satsen, a·tr, jn mindre fartyget ägde för-

måga att försvara sig, ju mera borde dt't vara i stånd att
JJndvika strid, samt alt fllrhållandet hlelve omvänd! för större
sk•·pp. Det undeicl; visserliffen iclle ved t·rbörandes uppmårl!-t;nmhet, att, fastän ett sl<epp är i stån1l att gå m<'d mycl1en
snabhh<' t, är dd derföre icl\e ar nöd1·n, att dd alllid skall
anv;inda sin fulla !!rart ; det kan alltför väl gå så långsamt
som svarar mot iindaml\let undr•r r.tt girvet ögonblick, men
man ID!'nad e, alt om dd förra slitilet var riglip,t, Pl lt•r råttare
ar ölverv:"Jgande betydelsP, så bord" man iclil' heller bortslö-sa penningar och utrymme för alt åstadkomma en hastip,ln•tskrtlft, som icl!e slränet ta t:PI var nvdviindip, .
O•· tta skäl flr emellertid icke ar öfvPrväcanrle bdydel so.
Af österhindstia sjölirig'Pts historia framslår !dart, af h-l".ill;en
oåndlig vi~! snabbheten är, och hvillia stora följder blifvit
'(!!'llådda mede.lst kraftfulla ångfartyg . Jag tillåter mig att här
anföra hvad den franst;a författuen Xavier Raymond i detta
afset>nd e yttrat uli sina lettres sur la 1narine militaire oproSedan han utvecldadt en ide
IJOB de la revue de Spitheod.
'
som man af h ~ la brersamting en kan finna utgör hans älsklingstank{', att nemligen jemföra sjövapnet m_ed landtarmeeo, lik·nande lini es l1e ppet vid en bataljon, hvilll l' t, då det har stor
rhastighctsl!raft, äger den fördelen, alt tillika vara sitt ege.t
'kavalleri, säger hau:
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"Sedan frågan sålunda blifvit framställd i ultrycli, hvil"kas noggranhet icl;e lwn betviflas, l;ommer man liitt till lö"sandet af ett problem, som hos oss utt:jort ämne för ot~
"liga skrifler ocu uodersölilling ar. livad slags farlyp. bör man
11
antaga för bildandet af vår flotta '? Mfinne slwp p med t,j el p11skruf såsom Monteb ella 1 ) ? mflllne så dana s l, ~pp mr d ball
11
kraft som Jean Bart, Navarin eller Fleurus 2 ) <'le . '? ~ lie 1·
11
männe <'gentliga ån{:skepp såsom Napoleon 3 ) '? Jag tror
11
icke att man ett enda ögonblick bör belänlia sig att tag~
nNapoleon till mönster, m ed de förballrin gar som !,un na an11ses lämpliga. För den, som sett dt•lta pråliliga slit.'pp i
11
verksamhet, och hvilka försökt att utreda hvad tjenst det
ngjort 1 bör inget tvifvel ifrå g~ komrna. Jag var i Konslantino"pel är 1853, då de förenade nottorna beordrades alt eå
"uppför Dardanellerna, och jae erinrar mig t)·dligt J et dju"pa intrycl!, som delta herrli~a skepps idrott åstadlwrn hos
"på stället varaode sjömän af alla nationer. Det för elwm
11
JJåstao, som flade alla omständighet er förenat sig till afl;un"nande af slutlig dom emellan sliepp med hall' lirart och sii11dana, hvill;a hafva den största lirall som förnul'tiglvi s lian
»gifvas. Vid sidan af Napoleon lil1:o i den fransli-eng ~ l s lia
"flottan två halfluafts-sli epp, Chat'lemagne 4) och Sans pareil5 ),
"det förra franslit, dl'l sednare engelslil. Af dessa två lycll a"des det blott för det franska skPpp et att emot strömmen
"inlöpa i Dardanellerna, liliväl mfiste det då kasta loss Valmy,
"som det siwlie inbogsera. Del enp, elslin sliPppet lnwd P ej
lleneång ensamt reda sig, ulan top,s af strömmen, und er det
"Napoleon vid sidan deraf, helt stolt r, icli iee nom sund .. t,
11 slapande efter sig 120-f(anons-Arniralslieppf'l la Ville de Paris.
"Vi voro ganska stolta öfver denna srr,1'1'. Enp,elsrnänn en
Montebello, tredäckare om t 20 kanoner och HJO .hästkraft er.
Alla tre tvådäckare af l 00 kanoner och 650 hästkrafter.
lf) Tvådäckare af 90 kanoner och 900 hästkrafter.
2l) 90-kanons-skcpp, 450 häslkr~ft er.
") 10-kJnons-sket'P, 3jO bdsLkraftrr.

_1 )

'1)

"'erkände den npprik'tigt, oc h jag hörde dem sitlSemel la n
~förtrytel se sf1ga, att de hoppades Sans pareil mätte mo~ 
"svara sitt namn, och alt iclie flere slwpp af samma cert
"komme att finnas i engelsl;a tlollan. 'Vid ddla tillfälle va1·
·"liJ;vål frfiean af allvarsammare nalnr, än om sep,er vid en
"kappse gling eller om sårad egeoli:lrleli. f(rig et emellan HyssHvad lillfl.,..
'"lall~ o,ch Turfdet hade redan rasa t ro>ll månar!.
bPgagnat
Seb~stopol
i
flottan
"M ick e hafva intrillfat, om
"''samma nordliga vin<)ar, hvilli a .qva rll ii llo de förenad e nottor"oa i Med e lh af~et, och plö! siit:en visa t sie i Bospiloren med
"15 a 20,000 man landsti gnings tntpper om hord'? Till ~lcnnra
"Pfverfart hade de11 e nd as t behöft 3 daenr - och hade s ~~
""kerlieen ej låtit hintira sig ar de elfva lurldslia lini es liepl~,
"hvilka låeo und er Bujulideres rallar. livad hade väl blifvit
"af turid sila rili el, om en rysk lands!ieningshär, öfverförd på
»detta ,sått, hade bern :i ldi l;at sit; [(onslautinopel, und er det
.,den eng.e lska ilottnn p,jordt> fi\Uin!;a försöl; \III från Metj.el11hafvet inlöpa i Marmorasjön '~ om man haft alt eö ra med
.,en mera företaesam och djerf fiende, hvilket krig had (! då
"icke uppst ått i Europa~ Med hvad hitterhet hade jcliE' sty.·n.relsen kunnat förebrå sir, sj~lf, alt dt>n ic li <' försl1affa~ sir,
.,hela Ooltor ,af s!;epp, sådana som Napoleo n'? liVPill ha.tl·e
"1·äl då t:inl;t på, alt förevila dPIIa skepp dess större kost"nad för masldnPri el, i jPmför <" lse rnPd Sans pareil's '? Och
'"vidarP; rl il det blef nödviintligt att föröka Jen for enade
"här••ns styrlia på !(rim fr 5n GO till 250,000 man, då ma.n
'"till ch erson esislw högsl:ilt erna , livarest lwappast driclisvatten
'''fanns, mllste öfverföra det ofantliga förrådet af belä grings'"förnöd enheter, den otroliga HJ:inp,den fötloämnen, amm uni'"tion, beldädnader och läeer- utredning till en så talrik här,
"IJVem lwnde väl då tänl;a på de Il 0,000 ecus mera, som
''man uteifvit för Napoleons masldn er, än som åtg5tt för ett
"skepp med half kraft och med samma antal l;anoner ~ Der'' på täril1te man sannerligen icke, då man såe detta skepp
"•'släpa med sic-, fråo Bospilo ren och från Varoa till f(amiescl t,
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fjorton, ja, om jag ej missminner mip,, sexton transport.
"fartyg, lastade med trupper, lirsmedel och lirigsförnödeoheter
"Det var våra Inigaras lif, vi\ra fanors ära och krieets lyclili~
11
ga slut, som delta skepp rörde med sig öfver hafvet . Har
?något af vårot krigssllepp varit af större nytta'? eller betalat
sig baltre '? och oberäknad! landets moralisila intressen äf11vensom hvad våra krigares lif iiro vilrda, ty allt d1·tta kan
"icke uppskattas i penningar, vill jae blott frå~:a, om man
"icke har rått alt siiga, att Napoleon Inf'd sin kraft och sina
11 ypperliga egenskaper besparat oss mera iin tjugo gf111gt'r
11 värdet af ränta och amortering å den summa, som dess
11 maskineri-lwstnad öfverstiger den, hvilken !'rfordrats li\r ett
"skepp med hall kraft? Att utgirva penningar i rätt tid, är
"den stör-sta besparing; det nu slutade krit:et har dt>rpå lem·
11 nat oss hundratals exempeL Napoleon lir ett af dessa.''
"Dessutom må man iclie tro, att ett fullkraftigt ångsl;epps
"tjenstgöring nödvändigt kostar mera än ett annat med half
"kraft, derföre att dess maskin är· liraftigart>, och således un11der en gifven tid gör en större förbrukning af kol nödvän11dig. Tvertom, motsatsen kan ofta äga rum, då sl;rppet
"bandhafves af skicldige ofl1cerare, som rätt förstå att anväu·
"da den förträffliga uppflnningPn af expansionen. Sålunda
11 harva vi sett Napoleon, under en färd från Toulon till Algier,
"ocb från Algier till Krim, föra 3000 man trupper ombord
11 och hålla en medelfart nf 9,9 lwop, med en bränsleåtgång'
1'ar 50 tons 1101 i dygnet, under dd våra halfluafliga sliP(lp
11
af andra rangen, hvilka endast förde 2000 man ombord,
"skulle, för att ernå samma hastiehet, varit nödsallade a~1
"under lika tid förbrulia 72 a 75 tons kol, oelt Charlemacn~,
"äfven med f<irre trupper ombord, sliulle hafva lörlHukat ör"ver 60 tons. J få ord sagd!, hvern l1an brriiiilla det vigliGa
11
inflytandet ar hastigheten, bringad till sitt maximum?! Slif•p"p<>ts frälsning, framr,fingen ar titt slag kan hero df'rpå."-- Så vit~t jag förmår dömrna i d\~nna s~l;, föroliornmPr dd
mie, som vore des sa bn·is s!å,•ndc , och <Jit fOij;lidligen <t lb

.

hemö 11anden från denna stund böra gf1 ul på, alt gih·a skr·urkrigsskeppet kraft att göra den slörsta möjliga fart ; derigenom erhåller detsamma en örverlägst>nhet, hvaraf nyttan är
ober:ilillelig. Allting antyder alt man i Franluike och England kommit till denna öfvertygelse; nnderrältelserna för
tS56 adagal :igga - alt alla nybyggda fartie hafva s5 kraftfulla maskiner som möjligt. l Franl;rike byggas fregatter om
50 kanoner och SOO ·hästkrafter; det är endast åt det förnodrad e seeelskeppet man ger mindre krafti~t maskineri.
Har delta hos de större sjömagterna visat sig vara en
sanning, huru mycket mera bör det då icl1e göra sig gällande hos de små'?! Det slläl som ofvan år anförd!, erhåller
först här · sin rätta betydt>lse. De stora sjömagterna äro herrar på sjön, de kunna uppehålla sig der hu!'ll länge och "när
de ~ilja ; hafva de väl jagat tlPnden på Oyfilen, så behöfva
de icke skynda på sin fflrd ; för dem kan således möjlieen
besparing ar penningar tagas i betraktande, synnerligen då
de hafva så många fartyg att göra afseende på, och särdeles
hvad de stora sl.eppen angår; för dem kan måh:lnda utrymme ombord vara af örverv:igande vist. Men för de små staterna, nemligen för oss Danskar, bör snabbheten blifva det
allt annat öfvervägaude ögonmärket. Vi strida blott då vi
tvingas dertill; vi seela icke för att inlåta oss i strid, men
slåss endast för att iit:a rättighet alt SPp,la, och våra distanser äro så korta, att afseendet på utrymme ombord hortfaller.
Sasoro sli;il filr att vi Oansl,ar ide hilra öfvpr 1:a till det
största hastiehets-systemet, utan fästa oss vid auxiliår-kraften, har jag hört anföras, att, · alldenstund vi :iro beroende ar
utlandsk liollillförsel, vi böra elterstrilfva att hafva skt>pp,
som, då så erfordras, kunna nodvara kol och göra tjenst
som kraftfulla st>gr•lskPpp.
H:irl'id rnåsle jag anmärka, att
jag ingalunda kan medgifva, det ett shepp hlir mindre duglig seglar!', derröre alt det har Pit lm1ftfullare maskint>ri omhord , mt>n väl, att nlrymru<'l ombord blir miodre för skPp[J~>Is förnödenheter och manskapels förpl;igning, alll t),!>UJ ~~~~ -
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"$kiner och lwl u ppta{la mera rum. Oe mäst mås te j ag be-..
-stä md t utta la den mening, att jag icke lian tillerl; iinn a en
förmoJad brist på kol något ilJOytande på bn eandet af vå ra
skepp. Vi erhå lla kol från En~l a nd, och shulle, hvilliet Gud
förbjude, den olycllarl verl, ligen drabba oss, att vi blifva inveck lade i e tt lirig med England, så ilr jag riHld, att all verl'()ens kol iclie kunna rädda vårt lil la land från att inom kort
tid du lia under. På d<'lllH framtida tillfällighet bör vårt sjö-..
försva1· iclie grundas.
Vårt sjöförsvars problem lwn, efter
min åsit:;l, i få ord uttrycl;as sålunda ~
att i krigstid med försvarlig vf1pnad makt lwnna upp-rätthålla fö rbinde lsen mellan vår~ Ö31' och ·v årt ras ta land ;
lllt med möj li gaste has ti ghet kunna föril våra trupp er fr ån
-den ena delen ar land et till den andra, och att kunna blo ckera (iendll iga hamnar, medelst krartfu lb, vä lseglande farty g;
att i fredstid kunna beskydda våra ko lonier med eft er
omständigheterna passande 'fartyg, och 1lt till handelns he~kyddande lwnna visa vår nagga .på tle ·trakter, der så anses
lämplip,t j
i allmänhet, att vi, såsom en ~jt!lrsländ i g stat i nord en,
äga en lil;aså star!; marin som Sverige och No rrige, på dl' t
att ett förbund med dessa Yåra grannstater må vara lika önsli~ årdt

för dem, som deras för os s.
Innan jag går vidare, hö·r jag omnämna en ytterli gare
·vinst i erfareuht>L som öst erländsila krig et lemnat, nemli ge n
!Jnglianonbåtarne såsom integrerand e del af hvarje Ootta.
Nödvändigheten att äga små, föca djupgående fartyg, !örsed·da med en!1el bestydning af stor skottvidd, såsom hjelpme·
.del å t Oottor under krigsföretag, hade gjort sig gällaode un·der krig e t på ett så öfvertygande sätt, att man i Enel and
·vid rev yen på Spithead räknade iclle mindre åo 162 s§k alla,de gunboats. sak en var likväl så ny och så föga öfvertän l1l,
,a tt det rådd e den mest sällsamma olikh et mellan dessa rar;t yg, hvilka likvill alla up~!kommit från ett och samma behof,
iå·syr.t au de samma mål. Enligt Xavier Raymonds bref, fune

kan onb åtar om 20 hä siiii'<J[ter, 2 om 110, 11·9
om 60, l ll om 2110 och 6 om 3511 h<is ll;raft er, alla under
benäm nin3l'n lwnonbåtar. Otvifvelali!i ~ t må ste e n del af denna st ora mil ngd olikartade fartyg vara mer eliH mindre misslycl;;l d, men Eneland tonle nog finna utväg all använda dem,
och är dessutom ett land som har rfid att göra föJ'sÖII i
stor sk ala. l rranl1rili e har man arven bn:r,t ett betydlir,t antal kan onbåtar, men j~g har mig ide hel1 ant, huru många och
efter hvillw eruoder, dock torde man hiirvidla r, nnd er freden icke försumma all förskaffa sig erfarenh et och att bringa sak en i sys tem; l"raokril;e är sys tem r rnas land.
nos der 21

Ehuru J et sfil ~ d e s flon u icke är afp,jordt, hurniedes slirufåog-l,anonb ätarn e sl;o la vara bes li affadr , huru stora, hni' U små,
hurul edes bestycliadP 1 huru soahhp,åend e o. s. v., fll' det
derem ot fulll;om lip, en afp, jordt, alt deras nytta och nödvändighet bl ih'if erldinJ till och mt>cl såsom anf<JI Isvapen. llära(
följ er at t de blifl'a :innu mera nödvillldiaa som försv,a rsvapen
för de sjösla ter, hvill;ns farv all<'n lämp" ~ i g till d e ras användan de.
Alld enstund Danmarli s farvat! Pn, lilia mycl;et som
nå p,ot ann <;t lands, eena sig för ett så.dnut försvar; torde det
an ses som ett ane eläget probl em, att så snr.rt snm möj lip, t få
besv arad! : huruledes den danska ling-l;anonbåten ändamålsenligast bör vara besl;affad.
Såvida jag har rä tt i hvad ja g s51und a ul vrc lda t, hafva
vi här en fast och br ed p,r und alt hygr, a p:'l, och og onhli clwt
torde nu vara del rä!la fö1· all hesl i1mma, liva ra r Da n marks
sjö försvar för framtiden bör bestå . Vi antaga nPmlig en så som gifvd :
l:o att hvarj e liri gs fartyg, stort ell er lit et , hör harva
skr ur j 2:o alt rl enn a sl<rur bör drifvas ar ett ma sl,in eri, h vilket kan åstad komma den slörsta möjli ea far t som förnu ftsenligt kan up pnå s i fö rening med farl )' gets ä ndam å lsenli ~a
he ga~naode som kri gs farl l' g; 3:o nödl·ändi [{IJ et1·n all rn •le l
ar värt sj öförs var hr.' s1ii i' af å n~ - k<Hwn bfitar, o-ch slutlig"n
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&:o att del beslämmes hvad som påräknas aT 'flirt sjöföruar i sin hdhet, -under hrig och fred*).
frågan är PlllPI\Prtid af t>lt sådant omfång och af s~
mycllen vigt, att den endast l1an hosvaras fullkomligt genoru
-samverlwn nf mi\ng" och fl•-rartade krafter, samt med tillgång till en stor mfln,gd hjPip liällor. Det vore derföre Pit
orklöst arbetP, om j3g hå·r vi lle utveckla min mer eller· mindre valgrurlda~le menirrg om drnna r.räeas ändamålsenligast!!
lösn.int:. Dertill Prfordras mrra plats ån tids·kriften kan inrymlna, och måhända har jag redan missbruliat den. Me!l
det 1\r min afsigl att meddela en väckdse, så att saken mecJ
;livar må omfattas; ly om jag rnedcirvit, att h!tlills iclie nä'f:O'I ändamålsenl igt svar kunnat gif1·as på den framsläl 'da frå'Ean, l1vilket är min lwslämda mPning, så måste jarr 5 anclra
sidan eftNtrycllli·gt framhåll:!, att nu, då det ic lie länere sy•) 1 afseende på ett möjligen framtida bli'fvande skandinaviskt rikes
försvar, erfordras ett betydligt sjövMrn, ej al'lenast för att hastigt
·0ch säkert föra armeerne W! rikets gränsar, der fara k8n hota, ocl<~
som kan i.frugakomrna \'.id .Eiben, "'id Bottniska viken, eller vid
Lappland, - och ej endast för att försvara rikets .ofantliga kust-sträckningar, i allmänhet taget, utan äfven och i synnerhet derföre,
.att igenom ett så beskaffadt skandioavi~kt rike skull e komma att
sträcka sig en bred, mili tärisk stråkväg till sjös, hvilkcn enligt folkriatten är tillgänglig för alla sjöfärunde nationer, och som leder ånda in till de .förer,ade rikenas bjertan. DennJ anmärkn ing framstä1'l,es icke fö.r att tjena såsom be\'.i.S antingen för eller emot förverkligandet eif den skandinaviska ideen, ty detta är en fråg~, hvars behandlande icke utgör mitt syftemål ·; men den är framst:i ll d till öfvervägande för dem, hvilka önska att grunda vårt fiiderneslands
lycka på en sådan de tre rikenas förening under en krona. Ett
skandinaviskt rike måste äga ett ganska betydligt sjöförsvar; utan
l'tt sådant, kan dess sjelfsttindighet icke upprätthållas, och de ~om
vilja skandina,ismen ,praktisk, böra också änska att Danmark i ti1l
förbereder sig på, att icke allenast kunna inträda i förbundet på
Jlka viikor, men äfven att kunna bära sin del ar de nya skylldig,betcr, hvilka vid upprättandet af en sådan förenad stat m5sl 6
t!.:ommu att hvila på hvarje af de förenade länderna.

665 va ra något hinder i vågen, saken_ hör ko mtna- l'nrlet'
allvarl ig behand ling, ty den ttll ej att längre uppskjutas. Trvärr ar det en betlröflig sannin[!, att ''år llotl;~, långt ifrån
att mo tsvara sin bestämmelsP, i sitt narvarande tillstånd blott
är en börda för staten, och under ett möjligen blirvande
kri g e ndast kan skänka oss föga nyltJ, men deremot s-anno-likt to rde bereda oss stor förlust och djupa förödmjukelser.
Jag vill derföre slutligen j, ett kort utliasl framställa min åsigt
öfver hvad som bör göras.

En liOrnite bör förordnas, med uppdrag att afgifva ett
moti verad! b~tankande öfver dans.l'a sjöförsvart>ts framtida
beskaffen het.
De nn a komile bör åläggas att oafbrutet fortgä med sina arbeten, för att så snart som möj ligt åstadliOmrna en
plan, e fter hvilken utförandet kan gå framåt. Den bör vid
sitt fö rordnande erhålla rr•geringeus meddeL1nde öfve1· hvad
SO'rn fo rdras af sjöförsvaret.
Vidare böra för dPnsamma bestämda hufvutlpunl;ter, till
dess efterrättelse, uppställas ; hartill kunna hänföraso:
a) att, då vårt fö rnånBia varf ar i Köpenhamn, så böra
våra skepp af filrsla rangen vara beeransade af djupet i
Drogdeu, emedan tlet vore en o.rimlig,h.e t alt ha.fva skepp,
hvilka, för att inkomrna i Östersjön, måste eå norr mn. se-.
land .
b) att det bör finnas så få klasser af skepp som möjlig t, och att dessa böra ut::;öras af likarlade fartyg,, med lika
best yclwing och lilw kraftfulla maskiner, proportione-rade sålun da, att de alla erhålla den möjligaste lika hastiehetskrart_
Vid samma lid bör· den på stapel stående jernkaoonbåten så sl1yndsamt som möjligt färdi~byggas och försökas,
på det att ett rPsultat må erhållas, huruledes våra blifvaode
kanon båtar böra vara hes lialfadf'.
Vidare bör det åtaggas komilen att skyndsamligan inkom ma med speciell förslag öfver, hvilka ar våra nuvara nde skepp lampa sie för anbringande ar skruf, och hvilka
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icl\e. Regeringen bör då med möjligaste första taga sitt beslu t, oc!J från detta öp,onblick böl' icke t>ll enda sldlling ytterlioare användas till unrlerhåll af rle andra Sli<'ppen och
u
o
fartygen, hvillia man bör försölia afyttra, pa annat salt an vanda eller drap,a nytta af.
slutligen bör komiteen afcifva förslag öfver, huru stort
antal lansportfa rt H: erfordras för marinens och armeens samfäida behof, och hvarest dessa fartyg böra ändamålsenligast
uppläggas.
!{oruiteens betänl;and e bör åtföljas af en plan hnru l!'des,
inom liOrtaste tid or.h med förnuftig hushållning, dd låt er si[:
cöra att utföra förslaget, flfvensom ar_ en beräl;ning ~fver
huru stor summa årligen ~;rfordras hf1rtdl 1 utöfver mannens
ordinarie behof.
stödd på ett sådant betftnl;antle, bör då regerince n före.
"d t tt laoförsl ·1g som hemvndig ar till en b~ståmtl
lagga R'k
1 sra e e
.,
· '
·
.
årlig extraordin är utgift för att, inom en begränsad lldryrud,
bringa sjöförsvar<'! i planmessigt stånd.
Alt angifva någon summa hvartill ett dylikt extraordinärt tillsl;olt kan uppgi1, [\r alldeles omöjligt j hvarje tal som
kunde nppslållas, siwile vara taget nr luftc>n, innan m~n äglie kännedom om det resultat hvartill lwmiteen kommJl, och
inom hvad tid förslaget siwile utföras j men det får ic~;e
döl'as det lwn med visshet sägas, alt den blefve betydlig,
ä[v!n:oru all, då ångfartyc ens antal lwmme att mychet förökas omkostna dorne för Oottans underhåll ocl;så skulle blifva
stö~re, och således ordinarie statsanslaget förökadt.
Vill tmsrådet bevilja en sådan summa'? vill man fästa
så mycken vigt vid state.ns sjöförsvar, att man anser ett så stort
offer nödvändi gt? dessa frågor kunna först finna svar då
sal;en löreliOmmer till afgörande.
sl.ulle Riksrådet afslå ett sädant anslag, skulle man fit~
na ~tt så brsl1affadt sjöförsv-ar för dyrt, då - ja då bar

Riksråde t ansvaret för att t1afva ulpl'ånat Danmark LTr sjöstaternas. rat.! t

Steen Bille,
Konter-Amiral.

tJt i en så !;allad ,E'ftersl;rifl" besvarar förfallaren af ofvanstående artike-l åtsldlliea anmärlmi ngar mot nuvarand e
Danska !lottas besliaffenhet, hvill;a stått att l äsa i Tidningen
Fredreland et liedan han till Red. inlemnat sin uppsats. I afseendtJ på förl;astelsedoruen öfver de nuvarand e linieslieppen.
yttrar han:
n,~ag llårer drt säkra hopp, att det icl;e är möjligt, men
nbellnnes utförbart och ändam51senli~l alt till silruffartyg iitnminstone förandra två af våra liniesl1~pp, och två, eller åtmin,stone en af våra fregatter . Att de icke blifva så kraftfulla skruf,fartyg, som jag, enligt IJVnd jag förut yttrat, önskar, är sänkert; fråga är likväl om det icke vore rättare· att hellre·
nanl aga det uärmare varande ofullkomliga, men dock nyttiga.,.
'tframför d,et mera a.fiiigsna och fulikomliga, tllldenstund ingen
,.kan vda när öconbl.icket kommer, då man behöfver be,gagna det. För de två iJ,Idre liniesl;eppen, hvillia efte1· ruin
,ta nke ej lwnna ifrågalwmrua att ombyp,eas, alldenstun d de
11 nylig en·
erhå,llit en mycl<et kostsam reparation , har jag liknväl ett båltre användan.de an föreslå, än att bränna upp
»dem , ty det ena kan ändamålse nligt begagnas till. ex.ercisnskepp och det an~·ra kan inrättas till inkaserne ring,. sålunda,
nsoru man i En,~lan.d brukar., - - - - - - - Mot ett framkasta Jt förslag att anskaffa 12. små, !att bestycllade ängbålart för, alt bogsera roddbåtar ne, invänder Cör.fatt aren:

nvåra roddkano nbåtar åro nuförtiden det allra rarlizast:e~
nmest otjenliga och kostsamm a förs-varsmedel, som vi kuoo~
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'hafva på vattnet- del farlicaste och mest otjcnliga, dorfiire att
'~~det rör sig med högst 4 a 5 mils fart, tlå deremot dess
1 o, och det dyrasto
"blilvande motståndare rör sil: med 9
11 emedan det erfordrar menniskokra!t till sin rörelse, och be"höfver 64 Iirartfuiia rutin för hvarje båt, det vill sftg:t för

a

11

hvarje kanon som skall begagnas." -

DET STORA

JERNSKEPPET.

En mängd uppgirter halva i lidoingarue återgifvits, rörande det oerhördt stora ångfartyg, som bygges ' af ett
sällskap i England, kallad t 11 Il; e eastera slearnn~vigation
company.» Men som åtskilliga sädana uppeirter dels varit
oriktiga, dels ofullständiga, rörande de ovanliga inrättningar ddta jftltesl>t·pp silall erhålla, torde det vara desto intressantare att på ett ställe samla deröfver erhållna notiser ur engP.lslla tidskrifirn Artizan och andra källor, enår
detta fartyg snart larer vara färdigt oc.h så alt säga kommer
att göra epok i både skeppsbyegnadskonsten och navigerandl't, genom sina ovanliga dimensioner, sitt hell egna byggnadssätt, medlen för framdrifvandet af dt>n väldiga kolossen
och de egna utvägar, som måst uppfinnas för att bygga, låta aflöpa, lasta, handlera och inreda ett skepp, hvars like
förut icl1e !Jiifvit sedd eller försökt.
Det påstås att konstruktören hart afseende på de dimensioner eller förhållanden mellan längd, bredd och höjd, som i
1
5:te kap . 1:sta Mose bok förekomma om Noaks ark :' Treb undra alnar skall vara längden, remtio alnar bredden och
trettio alnar höjden" 1 ehur·u han räknat något olika al01nått

och ta{lit sin bredd Ofver J,julhusen blott i deHa
förhållande.
Den utmärkte civilingeniöreo lsam!Jard [{ingdom Brune!,
5 oo till byggmåstaren för tunneln under Thames, är den soJlll
egentligen uttänkt detaljProa och sammansattniogen af jättesJieppe.t, hvilket från början blifvit före~lap,et ar Joho Scott
Russel, invi d hvars machinverl1stad, på stranden af Thames 1
soedt emot Greenwich, sjelfva skrofvet bygges. Denna scott
Russel förfärdigar sjelf hjulmaskinerna till fartyget, och har·
bedrifvit saken så, att ett bolag bildat sig, hvarieenom den ofantliga kostnaden littUllat bestridas, och arbetet fortgå, sedan
det en tid afsladnat. under all Pilanda oförutsedda svårigheter.
Kapitalet bildades fräu början af 20 lotlet· af 60,00 0 L. sterling
hva.rdera, men ansågs böra efter han d öl1as, docl1 icke utöf'er 2 millioner L.
Det år nu 20 år sedan ofvanu:imnde llrnnel lwnstrneraue det för sin tid så högst mårllvärdiga ungskeppet
nGreat Western" för fart öfver atlantisl;a oceanen, trots det
af lärde män bevisades, att sådan resa rued ånga omöjligen
låt verkstalla sir,. Del ansärrs då djerft att bygga denna
ångare 50 fot längre och 8 fot bredare än något förut befintligt 5ngfartyg, som r,icl1 på öppna sjön. Efter liVad man
snart erfor, lycllatles docl1 detta fartyg så fulllwrnligt, att det
oupphörligt fortsatte sina transatlantiska resor utan någon
svårighet, och gaf anlt>dniug till byp,gande af en mängd andra
ångare, med efter hnnd allt större öl,ande af dimensionerna,
så att jätten af år 1838 !Jiifvit en obetydlighet år 1856.
Ty Great Western är 236 fot lång och 35 ~e. fot bred .. (1837).
dito (t S4 ).
51
,,
322
Great Britain
(1853).
43l dito
,
370
Himalaya
dito (l 855).
45
,
390
Persia
!pen Brunels stora skepp ar 680 fot långt, 83 e. fot bredt och
60 fo.l. högt.
Detta storarlade förtlag blir ett försöl;, huruvida ångare
~unna på resor oml~rinG jorden bibeltålla den öfverlägsenhet
111 åhända,

:l *
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såd:111

lång- OCh

skol:t

Si\d~na

alJ,J årO af-

dessutom 2 j<'rnv:i:~!:ar, Bli Iot fllsl,ilda, lii'P'Ii::an•le från sluor-

skott 1\·arsöll·er, hvariet'nom fttshiltig .• fart l rr hlilvit raddade.

~roppat·. .

del

s(ilJrllil ar hl':ll'jfo 15n~sgå<'nde liirsliirl.ning, hl'ilkd sednare sä-

si:;tigln•tsmåi1PI1 alt förse liinBa iir,t:hfitar mod ll•>ra ~all~'nt:i!a

djurr·ns

Pil

räcka end -1st lvärsöfver hollen al S~Pppsl\ropfH'n, andra 11ppemot

bliiver mf•ngduldH·It sliirrP odt ll)rl•ararP flll dPn nfq:ot Hnnat

ci~tt•rn,.r,

afdt·las af lii~t:ar tvårsöfver, .

iifvt··n

satt af afst.iljda cisl<'nlPr, sii all dl'! i och !ör sig ulp,iir en

uilt:on hittills h'!'Wd doel;a och mi\sl•! tl .. slo mer:t

låta

33 lasta förhindni11G11r lilnxskepps,

löp;J

afstånd

stort farllfl J,all n•·mli::Pn i·d!l

på sin e::<·ll sllrl,a och säi;HhP! 1 som t!Pss last
fo•·~>J,affa.

hvillia

på l'issa

däck\'! tluhhell, orh på lilia s:ill som sllPJipssidorna samman-

bPrii~nas

~lllltlat

m•·llan

h1ilka

öf-

inkomma

sliepp

man 1'1111\a si:: fart)·get

besiii af tl't"IIO•' i~'rnlwtaclinin::ar, 3 Iot atsliild:t från hvaran-

n 111 J.,r
resan för att fylla J,ollliniidd, på orl<'l' 1lil sl•·nl.ol me,J stor

forllwmsl och har.HI•·Is1inst, att de miislt.• upp•·hi\11,,

lian

och aflöpning.

680 fot,

83 ,

Djupgliendet bcralloas. komma all variera mellan 20 och 2S
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Invändiga höji!Jen från inre kladseln till IHra däck ,
&O fot.
(Der finnas 4 däck med minst 8 fots höjd mellan hvarje).
Kajnterna upplaga en längd af
400 11
Deplacemente t af skrofvel motsvara•· 22,500 tons.
(Ett vanligt endast seglande 74-lianons-lin ieskepp rfiknade 1.
vara föga öfver 2000lons).
Af bränsle och fralilgo(ls rymmes 18,000 lons.
Jernet, hvaraf fartyt;Pt ilr sammansall, väger 10,000 lons-.
Utrymme fi.nnes för fiOO passagerare af 1 :a klassen .
dito
, 2·:a dito
" 1800
l 0,000 man trupper.
Farten berål\llas alt i alla väder blifva minst 15 knop; hvarigenom en resa från Engl~nd till Ostindien lwromer att räcka
30
33, oclt till Australien 33 till 36 dagar.
De ångmaskiner, hvaraf dett.a jällesliepp skall frarndrifvas, blifva af 2 sbg, nemlip,en de af Russel förfärdigade hjulmastiinerna om 13:50 hiisllirafter, och af bolaget .J:s Watt fL
Comp. propelle·rmast doer om 1700 hä~tkrafter, hvardera bes-t å-ende af 4: ånp,cylindrar. Men pfi fartyget kommer alt anbrin r,as tillsammans 22 ångmastdnf'r, neml. 2 st. att drirva gångspel,.
lialta ankarn r, pumpa läns m. m. tillsammans om 60 hästkrafter;.
2 st. för all fiira omlirint: prop~IIHn, då den är afkopplad
(dessa hafva e1p1a pannor} om 40 hästlirarter j lO si. arbdsmasldnrr, för att fylla och mata de stora åogpannorDll
1
om 100 hästkrafter.
IJ,t'ssutom äro de stora proprlle:rmasl dnerna försedda med
en sersHid 5ogcylindcr, ff••nom hvillien tless stora, rl\rligu
delar slit}la s[1tlas i eång oeh haclias med liilthel och säkerhel, hvaF!Ul mennisliokraft.en så föga siwlie förslå. nvardcra
c~liorl~rn för proprll.erns drifvandl' har, s~ tums diametl'r
och 4 fots slag, samt är uerfll;nad göra 45 slap, i minuten,
hvill1et Bifver en nominel l•ralt af l 'ZOO. hf1star; men merl
25 sl,ålp. ångtrycl! b-öra 50 slag rrhilllas, hvillid motsvarar
2000 hästl,rafter. [}essa. masliine; vaga 5"0' tons (om~rin(!
30,00 Sliepp)_. Trenne be å11gpannor lillhöra 1L·m. Hvarje

"

a

" och

;;t~'ll

elll"r 'lag hu 1680 mdu lltuhe1· 0111 3 tums diameter
.och 5 J fots längd, samt va~ er l 00 to1-JS utom 90 tons
,att en .

.Propellern ar 24 fot i diamder, haf fyra blad och 37
fots stignins. Oess axel är 2~ tum i diameter, 48 fot lån~:
och väger 35 lons. Alilra ax ellat;n·t t;an p,un om Pn sinnritt
inrättning, lil>nanrlc eu slaf;s tlll;are l.lo cl;a t!Pr Julten inpumpas,
blifva lillgangli ;! t för masliini sle n, som ål' istånd all. sålunda
{)IIJSe Ud och denid utföra nötli~a arbeten.
Propellerns masl;iner o ch frng1Jannor

ligga naturligtvis
alld elt'S skiltla fr ån de
machiner, som drifva sliolv•·lhjul•·n . Ångbildninp,en till båda
'5ker i 5 ställ ånv,pa11nor·, hvarje ställ å!sl;ildt frän de andra
genom liOirum, samt liirsedt med 20 eltlsl<ider, IPdan<le till
-en skorsten . Som hvarje st:ill npptagPr 411 fJt i längden af
fartyget och har ttt 20' liin gl J;olrum , så s!:\ sl>orslenaroe
fiO fot från hvarandra . De 3 st~ll, heråldtade all drifva pro,peltermasliinerna, blifva pft fauriliant er nas förestililning något
<Jiika d~: ui\tla ställ, som Scott nuss el gjort till lljnlmasl;iner tla: Lilivftl lwmma alla pannorna att sta i två rader, å öm'!le sidor· om Pli uteftPr ltiilen löpande gån:;, och hafva eld'Siåderna IVåi'SiiPpps, b5Jt~ frf111 denna {;fi113 OCh från en anilliln 15ngsl;eppsgånp, bordvarls, b!otl si\ l~ll l! som l,var panna.
!E id stnderna äro 5 på hv ard•-ra sidan ar hva rje panna, och
-de midt för livarandra ntritas vid t:>n P,P IIl PI1s am ~· lds!adsbro ,
-der Jå~:an fr ån ömse sidor upp ~ år i ett lånes pannans rnidt
•ledande eldrör, hvarifriin elden vidare inciir uenom de öf'Ver eldstäderna lit:gande metalltuberna och dt·reftel' i ett
eldrör långs hvardera sidan, öfvcr tldst<iderna, till skorslensllppp,ången.
Ett st;ill pannor lit:t)er förom hjulax eln, och
btirver såled es sa mycket mera sliiljdt från de andra,
-sorn maskinrumm els
längd.
Detta
rum äJ' sft bredt
Som heJa afståndet meJlan farlyflPIS båtla förstärl!Oillgsskott Derulaf upplaga hvardera af de oscillerade maskiner-

d långt alitHligt som möj lit;L, och

<1r
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na 101 9 11 i brf'ddeu af fartyget, och m~llanrumrm·t IU<'IIao
de inre lagrrhoclwrnes mrdrl-linier år 12! fot.
Sl;ofvt>lhjul~n äro 51i' i tli:tm<'l•·r, sl.oii ;II'IJrs läng,J 13'
a arma·, ulp,å .. n,Je
och d"ras hretld 3', hvarje slilll:td
i ett lauer,
hl'artl•··ra
h1ila
hjul
från hjulc<'nlra. Dessa stora

ar

uthyg.ll fr å n sidan af fart)gd så rn)ckd all la::rP!s jllerliant
lit:t:~>r 5 fot dt·rifrån, och tl•·lla rnm IJIPIIan l:q:r••t och stiOflarne är U~'f!ilP,natlt till uppeilu1:strappor mPII .•n de 2 iifre
däclirn hl'illia trappor sflle•l"s äro anbragta inuti hjulhu sen.
1

A:.:P.In lit:::er så hii[!l öfvPr tid af l'allt>llt.'ila cisiPr ut>r konstruerade Ulldra d:Jcl.d, att Pil Jllall '-an p~ delta tf:iCJi {!å
rak under hjulaxeln. HjulhusPil rilcl.a IIO[!<'Iår 5-l' hö::t i\fver vai!Pnlini•·n och Mo till stor dtl hel.l:i•l•la nH·tl j•·rnplåt,
men S)llas min•lre iin på attdra änghålar upp•liga öll'er relingPll. Sl.ollarne J,omma doel., ll~r filrl)'[!d ar tljup .•sttrydt,

att llPdgå 12 Iot nnd•·r l'ai!Pnlini,n.
Orn man anta~t·r a tt slwppP! lwmmer all lir.r.a 2S fot
djupt, så hlifv•·r arPall af d P ss slörsta genom~~ar ni r: t: ll'flrSl.ulle man rlå filrulsirlta att
2111111 qvadratfol.
skt·pps
å"gmasl.ill('flla tilbammans utalla
som
J,raft•·n,
den v..rl.lit:a
vecldad" f<ir· frarndrilvande, molsl'arar 111,11110 ha>t~raftn (•·ller 3 1:år1c•·r d"n nomin•·la l.rallrn, hl'ill,d afi'PII för smärre

=

masJ,in••r· tir r:ansl.a vanli::t), så hortl<• hasli:;hi'IPII llf'fll!fl till
)7 enet'lsl.a landtmil i lillllllPfl. Ell e r dJiik b•·ral.nint: s~ulle
hjulPli l'rnsamt tlrifva sliPppd till 12 ·~ mils fart, och prope!IP.I'Il till 14. DPila docil allt utan all beri1kna d t! t motstårHI, som prop•·ll··rn i ena f.dl..t och hjul•·n i dl.'! an,J ra
sliUtle förorsalia 1 om de l'ore nllwppladP, l\1Pn pr·op•·llerns
hintlL·r· har man velat unth·il;a genom de ser~kilta rnasldn Pr·,
som lwnna sälla liP.n i noa rörelse nit följa med \'id den
fart,

50111

SfiOfl'efhjuf•· ll

J,unn~

gif\'11 farlyp,eJ.

fart IJ(ir dl'SS hPfdre IJ!'f'IJåS 2 S011l SkrofVPt fif
senides skarpt för och aldPr, der serskilda j"rnrläck b!ifvit
anbragta till sidornas förstfirlining, för att molslå silväl del
sfor;~ valt e nlr ~• ckP f 1 som •föi Jr af mötande mindre förent iil.
[)eflltil

li~sorn alla lll<·llanl'i\r,earne nediiii ar
tum stjock plåt, oeh tie hftd:r hd.Ja.Jnad~rna af lwla sl.rofvet
aro hl',trd• ·.ra ~ lum tjnda .
UP! har id.o VHit ltlan,J de Iiiilasie npp;:iftPr, ntt tilf

J)essa j erndlrrk bl'stå

ofarrtlixa ~!;rof uttiwl.a t'll lnnqdi}! tai.Jin(!, 111!' 11 flrunel
tl•·tiuilil'! fa,l.<hJ IIJ i! PH si\lnnda 1 alt fiirom lrvarje
skorslt•u lwurm•·r 1·n i•·r11masl rnPd nmdhult af jnnpliit och
f<t~lin t: ar j ·· rulros<, så ansatt , al'! hvarjP ,.,1111 \id IH·Ituf lwn
hasti gt lo,sliastas. 0Pn G:l•· llli1SIPII 1 <·1-lt·r nwsanma,l•·n, blif-

della

~1ar

1111

ver ar tr:i, för t.ompass(•()s sJ.ull. Olwt~· dliga SOIII dL· torde
se ut, d;'\ •·nda,t d•·n 2:dra och a:dj t• filritrån homma alt föra
rfir, m•·n alla löriifrit:l galf•·!sP::~'I, s:\ hlilva do'C11 dessa af
,)e ~·törsta, lrrlli lls SPdda proportior:•'l', ll P IIlli ~;<•n slåPntlP lik••Bs l;in::d IIH·JI,tn .
:g<~tfelli.lit' ll

·.v,f1 1era rn t~ llan

undra lil,"n
oc h al.tt·a dito

44 och 58 "'i!l•·lsl;a fot,
dito,
57
40 ,

dito

48

,

liS

dito

70

,

80

dito,

11ito.
De största maskrna hlifva l !10 fot J, ö:: a öfvPr l'il ltnet och
föra lll·ar.ll'ra . ;~ riir af 76 till !IIi lots Lingd.
);an man
N:ir man hth' liJ'P::ifvas l'O m:in:;d m iitJ,
e-ndast e•·rwm j•·mf!ird;e 1:ora ;.ig 1'11 f<lr•·sLrllnin:; om dr· ras

sa

"H'· I~·.•Jf'ls•·; sål1111da miiste man si\ka j•·mlöra hela ~~"J>JH'I nH•d
anrl·ra l:ör•·mi\1, orn man tl•·rorn rill hafva •·Il fisl,:ltlli::t he·~ lan hör d;\ lanl.a sie tre ar viira litlif'slll'f'l' lie::antle

.er·epp.

då d t• ras sl.riil sl.ullt' j.·rnt horlsl.ymmas ar
det stora j~>rnsl ... ppf'\ 1 så vid i l:rn;pl som i höjd . ÖfVl'r dl'! ta
liln~a sk•·pp, sorn iclie liar rrfl::ot spr5nt!, in :: en slap,s galjoo

~ftt>r

hvarandra,

och intet hogsprol, uppsticliil sl>orst,.narna hlo!t 20 fot t'ller,
så m)'ci.PI som hPiröfvt•s, att l:or·a rök<'n fri för hjulhusrn ,
~hurn hl'arje stwrs!l'll dock lrar 60 rots ltin::•f öfl'er sin pan·
na, ocj1 lrjtllhusPn uppsli::a 1 O fot ltö;;r·e ä u n · l ingen.
Hvardera si•fan har 60 portar, 2 ~ fot i fyrkant och ett
.r-i.kligt · antal vf'ntiler, men näura ar portarue på und ra batteriet ·blifva så stora, att jernv:igsvagnar kunna dorip,enom in-

sa,

för

att ombord dir·e ktc all e mna kol och frakt gods.

Äf~

tiO
ven blifva de rymli~.:a nog [ör vagnar och skrymman(le fra~t
gods att derieenom inlat:as på en hö jU af l O fot öfve 1· vat-~tenlioien .

På fördåd blifvG 12 hyttor uppförda i ett slags hus,
som tjenar till rum för befälet; något af dt'lta hus kom-

mer äfven att synas något öfver relinearoa. Inredniogen under däcl! lil1nar ett talt bebyp,dt qvartor i en stad ,
eller kanske snarare en hel stad, ty der sliall ju kunna rymmas en hefollwing, lilw med hr la ant;llet af ear-Iskronas innevånare; eller om sl1eppet sli!"llle användas att transporter·a
Gottlands hela befollwing, simlie det blott behöfva göra a
resor för delta ändamål.
Det år silledes en hel flytande
stad, som i händelse af olycka sliulle förorsalw sildana fasor
och föl'iuster som en jordbäfnio~, t·n lavin ellt·r öfversvämningen ar en provins. Ocl;så äro utomordentliga medel använda
för att förel~tJmma olycl!shändelser. Sl1rofvet är byggdt på ett sätt
och af eo styr~a, som man förut aldrig ansett behöllig. Akterstärven år t. ex. hopsatt som en cylinder af I f tums tjoclw
jernpl5tar, · hvilken fästes till liölen medelst svåra fyllningar
och jernarmar·, dels gjutna, dels smidda. Mot eldsvåda har
man flfven sök't förvara si~ genom de invändig~ jernslwtten,
som bilda en slar,s brandmurar, samt genom tillfålle alt genom sprutor och åBf!<l qväfva vådeld.
I l.ajuterna nigöres mellersta delen af stora salonger,
bland hvil11a en kornmer att räcka genom 2 däck eller blifva
8 ~ alnar hög, och på halfva denna höjd hafva en Jaktare
(ör musil!. Vid dessa nlla hörn komma stora fyrliantiga lurttrummor, ofvan taclita med glas, att genomlöpa alla diiclwn,
så att både lurtvrxling och dager derigenom kan erhållas.
På ömse sidor om saloneerna leda rymliga gångar eller gator, upplysta af nämnde trumm?r, och från dessa långs gående gångar leda andra tvärskepps till erupper af hl'ltor,
tavorar bvarje grupp rilolsvarar en liten vånin.g .

De'fl som vill be;;a(;na l~eenhcten mod detta fartm mi
Anstralie lt·, hehöfver blott vandra omlirinB och utsölul åt sig
eller sitt sållsl1ap en liten bonin[; af 4 hyttor·, ell<>r en som
består af fyra hyttor och salong, eller· två närbelägna sådana,
roellah hvillia en liten liorsgånt: bildar sambandet, och der
såvM en stor luftig port flnrJ"es som rum för en domestik.
Med ett ord, man trätfar der· allehanda lwr'nbinationer af trefliga bost äder·, der man vål l<an bo en månad, under det
man i1ar· tillfälle besöiHI de allm;inna mat- och samtalssalarila, samt alt under vandring ~ring öfra däcl! en enda gång
tillryggalägp, 'a mera än en qvart eneelsk mil.
Uppfinningarna vid alla hittills nämnda inrättningar äro

snillrilw, lyc'l!ade och förtjenstfulla, men vid sjelfva företaget's
börjaA fötelwm ett nmne af ·äi1nu mera svårlöst och vigtig
beskaffenhet, llPmliBen hvarest ett så stort fartyg ~lmlle lwnna byegas på lanu; helst invid London der h varje alnsbredd
jord lyckes berälwad och begaenad, samt derefter huru den
digra massan siwlie sättas i sjön. :Vlan inser lätt, att om
kölen till ett fartyg om 6 a 700 fots längd strftclites på en
lutande biidd, livarifrån det siwlie linona på vanlit:t sätt löpa
af stapeln, så simile den från sjön mest alliir:sna ändan ar
slapPibädden få en sådan höjd öfvet rnarlien, att det ielie blott
vore höu&t besvarlit:l dit uppfordra alla materiaiier, ula'n
sjelfva bådderis byggnad betydlit;l tilltaea i liDstilad med
hvarje famn den öliades i l<inf:d; och dessutom fanns icke
rum för ett så långt fartyg alt löpa ut i Thames-iloden.
Således förJwslades dt-t VilDliGa sättet för fartygshl'Cf:IHlden,
och m11A utsag ~n laeländt d PI af nisle or dogs'\ der Thain'es
gör· en böjning mellan TUnneln och Blacliwall, så att en st-or
udde bildas på dess norra strand, livarest iifven Scott Hus-,
sels factori är beläeet. Pi\ denna plats ville man er:ifva en
docka, deruti hyega det stora sli<'ppet, och så ul:ln all fara
göra det flott genom vattens insläppande rid liör, (Jod. Ern~llertid lärer delta iclie liell!'l" befunnits utförhart ui<Jn bt·-e
l· ydlir,~ Hfiriulld er och bo otnadcr aH anlft~g~ ~jPif"a dodaf\
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cOf mer än vanliga dimensioner, rå rast grund dernli, hålla
den torr, neMöra alla materialierna och slutlit:cn mudtlra
bort dl'n strand, som sknllt! hiltla utloppet. flrunf'l filrPslog
drdört>, all nära samma st;iJit·, h1·ar<'sl strar~tlhätltlen år ovanligt hård, anl;ip,ga slapt-ln längs efter floden, och i111 att:. aflålmingen så, alt farlygd kom med hr•·dsidan i sjön . Såhmda l!ar arbeld hlifvil ulfört pf1 el! sl:ille, d··r antlra fartyp, på \'anlip,t såll hlifvit_ byur,•la, och innan clessa iinnu voro
färdiga, hade det stora jPrnskPppcts hottPil här och der hörjat hn,:gas, då <Id såg hell besynnnlit;t ut, all se 1:'11 par
vanlig<l f.trlyg und<'r hy[;r,nad tvärsöfver ellt•r näslan inuti
jilllens hå.t<l. PlanPring och grund!äg:;ninp, af de häda ~lädariJeS h:ltldar har redan hlif1il förP!ag.,n, och huru litlundt>rligt det l;an synas all l;igp,a l:'n så ofantlig lyr1goi som
delta stora sliror på endast lv•·nne sl:idar under aOopnin•:~'n ,
så hysPr liOmlru~lörPn dock intet tvifvel om d•·ss lycliandt•.
~ll·cktot h~r hlifl•it ortladt om anviindandet af ett så stort
fart m. Man har före~lat:il alt d··rrn .. d ntlii[!!!a ,),.n el•·lil riska
teJPgraftråden tnPIIan Europa och AmPrika, att sedan använda
den till alt löra emit:ranter till Nl'a V"rld<'n o. s. v. Men
som Austntlien frnn hörj<lll hlifvit ulsPdt till v:indpunkl
för dess resor, är det \ål trolit;asl, att ht>l<q;d åtminstone
försöker llf'lllla fart, der dl'! icli" torde liOJUflla att f~la rral.lcods, hlll'll mflnp,a Sep,lantff' klippPr>'kt>pp OCh ån::arP t!Pr än
användas. Måhända sl;all en df'l passap,Prare m••d misstru .. nde betrakta d•·t oPrltiirtlt stora skPppt>l, och n~~::ra lydatie
rörsök Prfor<fras, innan lllilll:illhPit•ll med fullt för!rOPII!]t• 010falt:lr fiirrlap,d. Men om det litl alla dPiar ll'ckas, torde det
framkalla en helt ny klass af fartyg på oceanen.

1\INAS FoLKMÄNGD.

()5 ({inesiska llriget utgör en vietiu ltiindrlse för nårva•
rantle lid, torde de npp::ifll·r ieke vara ulan vär1lr> 1 som ~un
na Prhållas IÖI'allde del birnlllPJSiia riket, hvarom mfinga sl,iljakli{{il ll(lpgifter blifvi! {{iflla af {.!901.:1'llfPr OCh f!•ShPsl,rifvare.
Rörande foll>m:inp,den i l<ina halva mfmt:a forskningar hlifvit r,jortla, nian att man tierom ~U1111at Iii någon visshr!, då olflciPI folt;rälillinp, der icke blifvit gjord Pller iilrninslone allmänp,jor•l på 45 år. Mjt:k••n lvrl;an har e1:t rum
angåPntle lilll'öriitlighell'll af då erld\IIPn uppf]ifl, Pnliet hvilken Kinas hela hefoll.ning s~ulle ur•p:;å till 362 ,447,183.
M••n ju mera man lärer l>unna af dP!h land, tiesto troligare
blifver denna uppeilt, sil alt man nH·d tf•mlit: visshet numera
!;an a11lap,a follilnäng•l<'n il10m Kinesiska v;ildPt att vara t·m•dlan 350 och 400 millioner mPnnisliOr. Rii>PIS strafffag afser
åfn·n 11ppt;iffpl) till foliii'äKilillp, 1 OCh lirOJl(>S!ralf, \'anlif{l'll fast•
Sfålldt till 100 slag af hamho)\iipp, aläg{!PS dPJU SOJU fijr~Um111<1 afgifl'a ril.tir,a upp:;ifll'r.
Dessas inl•·mnande fllip,ger förestånd<~ ro e för hvarj·e distril.t, oeh r:ikninr, slwll årlit:"n aft:ifvas, m<'n det år knappt lroliet alt föreskriften åtlydes, eller
alt försummelsen heslralfas.
Uti t'll på Pngelsl;a öfversalt historia öfvt>r Kina ar Pater Alvart•z SemPdo 1655 fiirekomm1·r följande strof:
"Delta rilw år sa ulomonlen!lit:l foiiHikt, all jap,, som
lefvat der i 22 år, var iclie mindre förvånad vid min afresa
ån i början öfver mäneden af mennislior. · Sanninr,en öfver·lrfllfar verkli~t'n alla iifl'erdrirtPr. lclie blott i hufvndstäder,
stader och allmanna platser, utan också på \·ägarna är der
~3 ~lort till opp som i Eu r opa år l'an!igl vid stora hö t: ti<llig ·h,tAr ; och om m:111 vill l,;invisa ti ll all111ilnna s k ~ >il s~ ri f ning ~-
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boken, hvari end;tst karlar äro Upptagns, med uteslutande ~f
q1·inno1·, barn, euucl1er, lärda och fälllmästare, så raknas de
alt vara 68,055, t 80.n
Den noggranna uppgiften synes utvi sa, att nl\got officielt dolwment af patern blifvit
begagnad t.

Uti tvenne tabeller i en al' dt• bästa böcker om l(ina upptages fallimängden vid olilw tillfällen emellan f11·en 1393 och 181 2 .
Det l1all utan tveliiln bestyrlias, att befallmingen i distrikterDa kring de 5 hamnar, som fö1· europeer blifvit öppnade,
är så talrik, som om hela follimångden i riliet skulle vida
öfverstiga hvad som i de ofliciella uppeiftema angifves. Dessa
orter kunna dock icke antaeas såsom sanna exempel, ty naturligtTis har den öl1ade handelsv e rlisamheten framhragt en
mängd nybyggilr e, od1 det år intet tvifvel, att ju de gamla
JJandelsorterna förlorat en del af sin befolkninn på samma
11ång m-ed sin handel; men med sliål ifrågasättes, om orsakerna till förfall på en del ställen hafva koncentrerat liinesislla racen på andra. Ehuru t. ex. Ningpo iclie kan Ilalias
för en framiit[{5ende plats, och säkert år den sämsta af de
ä handclsharnnarn~, befanns d~r den årliga uppeiflen öfver
folliräkoingen betydliet öf\'erstiaa de officiella beräkninearne.
Om man antager rymden a:f Kinas l S provinser att ut,göra ) 13<t8,870 engelska qvadratmil, så simlie 1812 års räkning gifva 260 personer p5 ln·ar· m<il, hvill1et är mycliet rnin·dre än i de tätt hefolliade ländPrna i Europa.
Efter Ul'[;<llllmal h:\fd är folket i [(ina ldassificeradt under·
4 titlar: l. Larda, 2. Jordbrulwre, 3. Uandtverkare och ~ .
Köpmän, men det 11ns en talrik ld ass, som nästan anses utom
'lagen, såsom alilörer, spelare, tiegare, förbrytare, försvarslö :sa och andra, hvilka troligtvis icl1e inp,å i uppp,iftema om
'folknurumero. l de atlägsnaste distrikten är det troligt, att
.den räknande embetsmannen åtnöjer sig med att taga medium
ar de mera lilleängliga och befoll1ade orterna.
Kineserna hafva egna namn rör hvarje tiotal af åldersår:
• O:de liret kallas nöppnande eradenl'l, det 20;de "ungdomen s
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rrut,, , 30:de ,.,styrka oc1l giftermål", 40:de ~tjenstpassa nde• ,
:;o:de nfelinseenden, fiO:de "l•retsslutande", 70:de ,.,sällsynt fåuel11, SO:de nskl'ynklig", 90:de ,.,fördröjd" och det IOO:de "i\1~erns
ylterlip,h et."
Hos f(ineserna tilltauer
vördnaden med
w
,,
årens anta l:. En hundraårig prest brsiililes af fiirmli"HJH föl'
erhållande af autografer, l11illia han sl;rcf ratt hra. Åldern
berättiga!' ti.ll allt slap,s understöd oclr mildra1· straff. Enligt
en förordning af 1783 slitllle hvJrje person öfi'Pr 60 år få
5 spann ris och ett styclie l'ärft, öfvrr 80 år dubh~lt, öfver
!JO erhålla 30 spann ris och 2 stycken sidt-ntyg oeh de öfver
JOO är 50 spann ri'. Vid nibning l1efnnnos 3000. s,fidana.
l>erätti.gade till kPjserlit:a sl;itfllier.
Denna uppgift på. åldriga utgör docli intet matt på
befollmineen, men hvad som tydliaen utvisar tilltagande folkmängd är den alltmera tryclwnde otillriicHip,hf'!~·n af lif~medel,
hvar~f på sednare tiderna en ofantlip, införsel eg t rum. Likväl
har hunp,l?rn anställt Cödllrlig rörödPisP, eniir de mest frulitbara
provinserna varit alldeles otiiJ.räclilip,a att förs e allrnåona behofvet. Visserligen har jonlbrullf't lidit c •·nom öfversvåmninear, t>lrlsvådor och andra tillfälliga olyckor, men det oaliladt
är tillv•·xten af nH-nnisl;omassan docli större :in öl,ningen af
metllen till dl'SS underhit ll., och m~n lian ielie insr·, huru den
sPdnarr> kan fort:;5 myeliet, SP<·Ian jordens odlande öfvergåtl
snarar P till triir1~5rdssl<ötsel än jordbruli ,

D•·n hPstånd'i!P lli'tl'yHBcinr, , n: från. J{ina, jemfiird med!
fullkömlit~ frånvaro af inllytt.andP, i.iJ' rJ.t slående bel'is på
folliöl<uinrr. Ehuru dr-· nna ulllyttnin~ et;enHir;en ut3år från de
2 provinsl:'rna l(wanelnng och rokie.n, med' en sammanlaggd
befolkning ar 34 a 35 millioner, så torde dock n:irmare 3
million er af dessa provinsers innevånare hafva bosatt sig i
f.rflmmande land. l Siam t. ex. finnes minst J ~ million Kineser, hvaraf 200,000 i lrufvurlstaden Banglwlr. Dt> öfverSVämm a hPia iodi.s l;a :HI.ipelap,en, och r,enom rälillina vet mar1
aH det linnes p:\ Java l 36,000. En mnoerl (;år till Auslra.-
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lien, Kalifornien, Philippinerna, Sandviks-öarue och till vesira t.usl<'rna af m~lh·rsla och södra Ameril,a. Äf1en till Pncplst.a oslindien och vestintlisha iiarno n\ Ila miinga o~h
ärligen räl.nas l O tusen l{inesPr anliomma till Sin8apor. MPn
icke bloll sjöledes utnylta de, utan Mven till Mautlsehuriet

(Jvad som visar landets fullpackande af menniskor, år
ntl en så ofautli:: mångrl af tlt>nl lofva Pndast pli hiitar, der
de föda~, upploslras, t~irta sig, sl.iila sin alkomma och dö.
Med l'll ort!, de hörj•• och shrla siu v;~r lse _på vattnet, utan
att eg:1 l'llt·r länka på annat skydd än tid de hafva i sin

och Thihd, oeh på liarne Formosa och llainan halva till stor
del urinnevånarne blifvil urHiantranwta af t.inPsiska emit:ranlrr,
MPll alla tl t'ssa äro blott l;arlar·, iclie Pil qvinna mol 10,000
mftn, hvaraf dt>l ringa anseende! af qvinlig allwmma i stals-

farkosl, och sällan sättande fot<•n dPruLnlför_ Ensamt i 1\anton ral.u;•s alt 31111 tusen mennisbor bo på (Joden, d<'r ända till

el;onomisl.l hiinsPt•ndP lord!' hiirlf'da sir,. lclie f·ll bland lio
Pmi::ranlt·r 5terl.ommH docli niit;onsin, ty de förgås g(•nom
sjut,dom, dålit:a anslalt.,r, sli"PP>brolt och andra olyckor.
Den mängt! full; som i l{ina lelver af fiske lemnar intyp,
om, såval alt landel i1r till högsta 1:rad odlad!, som alt det
flr otillrftcl.ligt alt förse den öfverllödande bt-foll.nint:on med
näringo;ämu•·n, ty jordho·uk et sl~r· der i stort anso>ntle, så
alt äkerhrnliJI'en rfll,nas nf•rma>t de lflrda i ranp,. Lil;vtil
torde omkring en tiondPI af folk et föda si~ {!"110111 liskeri~ r
na. Tusentals båtar ses l•ring l;m!Prna clels lis~ande i förening, J<'l> på (•r,en hand . Alla miljlit:a slar:s farlwst<'r hPt:ar.nas dertill j hvarje slags nät från de stora notar som omfalla mil, till den minsta hår som handleras af el! harn. De
liska om naltt•n, om clagPn, vid nd\nsi;Pn, vid bloss och i
fullkomli{:t mört.er· j de fiska i öll• slorlel;ar af båtar, från
klippor vid slr:inderna, undl>r ht>la veckors frånvaro i viitia
hafvet, me<lelst CorrnoruiiPr (t>ll sl,rgs d)·l;anrle fiiglar), gt>nom
dykan<IP, m .. ,( lino•·, lll'-'d ryssjor och genom hvarje annat
upplflllkli~t pflfnntl.

!)pr finnes inp,<'ll sjö, in::•·n gill, som icke
iHH' rfl<itlar ml'd fi,l;, En rymd vall•·n flr n:hlan Jj(,a \·ärde•
rad som Pit st yel; e hruk.r•ll lan t!, Vi<l tLq:ninp, ... n uppfliks
hvarje stad af !isks:iljare, ltvill.a h~ra fi,l;<·n i \'alt•·u3mharu._
och återföra i snmp all lisk som iclie s:iljes, för att nflltra
den en annan dag j och de J,iaesisl•a dammamo frami.Jrint:a
icke blott fisk, utan äf\•en ätbara riitter och frut,tl'r, sont
ymoiet förli1ras al allmogen.

a 30 l'ilt!<•r bit(ill' lit:t!il flHa mil i JangtJ. !Jessa (å sina
förnötl<·uloeter ~:enom l.rint:slrilfvantl;! sflljarP, som tränca sig
fram på hvarje til!g:in(!ligt st :ille. Af d ~ nna stora lwfulkning
bo nä::ra i t:ranna llodlartn:, IH'gap,nade till allehanda tillslålluirq,:ar, som
till lhralrar,
l.onsPrter, fester, spel,
ftlrlush·lsH !!llrr l'iir ensl.ilda och sållsl.apli::a nöjen.
En del
far kos !t· r anl'iindas att föra gods tlch passap,rrarP, och hf1U as
i slåndig rört•lse. Andra ligg.t förtöjda med"" deras egare anvåndas såsom tj .. nare eller arbetare i land.
Den stora
omvexlinw·n af håt:1r i KinPsiska fanaltnPn har aldrit: hlifvit
fullstandip,t besl,rifvt•n. So111lip,a äro ofaulli;:t stora och b{'~0

g:'l:nas såsom magasin l' r för ris rllrr s all j an.Jr·a äro hrqvämt
inr .. tlda och anvfl!ldas vid hela hushålls lllllninp, från Pil ort
till en an'lan j nåt:ra kallas centipeder, t>JU<>da11 dl! antagas
hafva hundrade rodtlarP, och fortsl;a(!'d JnPd tnarllig hastip,het
dj'rh:ora l:tster från map,azirwr till lartn: i hamnen. Alla dPssa,
ifråH
tlt>n l.lumpit,:a junkt>l·l som, t:enom sin urgamla och p,rofva sammansättning, påminner om Noaks ark,
linda trll dt>n hråcl.!ip,a planka, p~ h\·iH!••n rlen spf'!,.lsl;e Pilsam tll'aljes skild frftn samlo;.lll..t; alla dessa båtar, af hl·arjt'lrantla st;apnail och till aii;J slar,s hrul;, lq·sa en olwrflknelig
lnfln:;d

ll1Pilllisli0r1 ltvil~a
om icke till ~jödjuren.

s~ulle

(,unna räknas till amfibierna

Mt·n icke hlott land och \'altrn ·å r rullsatt med f{in~sr·rt
Ulan somlip,a :tf dt·m ho på konslt:jortla ilar, hvill.a med träd·
cfirdar och hus llflpförda på nätar, flyta oml;ring på insjöarna ocb förse sina e(;are med de daglica förnödruJ1elr·rn~ ,
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såsom urii.nsal1er och fjiiderf<i, samt ar o äfven ut st yrtl'a llle 1l
blomster och afgudatempel.
Såsom prof på huru omsorgsfulll hvarje jordlläc;l; användes till odline, s!C'r man branta lillllar afscdda i terrasser,
med hvarje fotsbredd jord nor,n upplagen och pft alla vis
gjord frul1lhar.
I släderna möter man beständigt fol~, som
förer flytaode gödningsämnen till ålirar och trädg årdar. DPt
anses som en skyldit;het mol land och stal att icl;e IJI1,\t
görd hvarje jordhit frulilhar, utarl alt låta den frambrinea så
mycket som möjligt. Det förljenar sflledes alt studera kinesernas siilt alt dilia och vallon, ~Il: förvara, bereda och anvftnda gödningsämnena i alla former, all p,öra friln gifvande,
och på det hela alla deras detalj f• r ar ållerbrull<'l.
Kineserna hafva inua fördomar mot födoämnen, ulan äta
hvad som helst som l1an nara mennislian. Ilnndar och isynnerhet hvalpar säljas Yaniit:rn >Will föda, lilia vfd som uetter
och svin. Äfven råttor förald<JS khr, ej ht• ll er apor och ormar. snäc.liOr . och fi\grlbon f1ro förn:un mat, och oldftckta
anlwr eller l1ycldinr,ar utgör;1 en omtyclll rätt. lclie heller
utgör början till nflt:nn förrnllll l' lse n5p,on afsmali; sl,ftmda
ilgg försmås för ineen d~l, och li sli, som lulltar starld, anses
r,ifl'a dPsto båltre smal; !\t risnilt er.
Lil1som 1leras mal f1r till ~!i\rre delPil t;rof och billig, så äro ftfVI'n Jeras drycl1er stalida på s<'rdeles sparsamhet. Dryckensköp är sällsynt och spirituösa drycllet· äro
sällan har,agnade. The l;an sflgas vara den allm)innaste dryck
i landet, och ehuru clet som m[HJgd en nyttjar hiotl kostar
20.
50 öre pr skålpund, sft hP.eagnas ändå dc,l;okt på mindre drrhara blad, isynnerhet i de tralllc'r ,\er tllE\t•t icke
\'åXer.
Foll1~t är mållliet i både mat och drycli, samt har
nog af 2 d<Jp,liga måltider: frulwst-ris Id. l O och afton-ris
omkring bl. 5 e. m. LJol enda ldneserne hafva en besynnerlig afsmali för ftr mjölk, och man får aldrig se smör, gradde,
mjölk eller vassla på bordet hos rn infödd Kines..
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Men under det att allting är anvlindt för mennis~ornas
förökning och underhåll, torde det i hela verlden icke finnas
nåeot land, hvarest dödli[!lleten är så härjande som i Kina,
så att deraf upplwmma lucl1or·, hvilka icke på vanligt sätt
kunna fyllas.
En stor mängd folk omkommer verkligen af
brist på födoämnen; genom äfversvämningar förstöras hela
byar och städer med hela deras befolkning; under stormar
och orkaner förolycl1as flera rueuniskor än man kan beräkna,
i det farlwster under sådana hemsöl<elser förgås i hundrade-,
ja i tusental. Det sista inbördes krieet torde hafva förorsakal en förlust af milJoner mennislwlif. Endast genom afr<iltningar uppoiTras en [örfårlig mängd, så all man beräknar all 4 a 500 dagligen falla tör skarprättarue ensamt i provinsen Qwang-tung. 1\lan har icke minsta afseende på menniskolif, enär ö!verllöd derpå likväl finnes. Ell Iii< är en så
likgi:tig sal1, all det stundom ide anses värdt att bortskaffa,
ulan l1an påträtfas under spelares bord, vid tröskeln till ett
hus o. s. v. Här och der:. i landet finnas. äfven torn af
sten, hvaruti späda barn, isynnPrhet flickor, inkastas af sina
föräldrar . Intet tvifvel finnes att icke barnamord !öröfvas
helt allmänt i många provinser. Deremot hafva väl sllriftställare uppträd!, men vaulit:en inskränkt sig att föriiiara det
oratta i att förr,öra barn, som föräldrarne möjlieen lmnna hafva
råd att uppföda,
PatPr !lipa omla·lar, att ensamt i Peking
döpte jesuilerna årligen 3,000 öfver~::ifna barn.
Det är· icl1e heller ovanligt att kraftlösa sjulllingar utföras till ell från staden allri(!Sd ställe och lemnas der med
en kruka ris, efter hvars förtärande de få förhungra. Deremot efterstrarvas afkom!ingar genom urgammal häfd, genom
de lärdas inpräglande och af landets sed. En barnlös man
är ansedd som olycklig, att icl1e säga vanhedrad. Moralisterne angifva säsom lag, alt en ofrul1tsam hustru är förbunden 3tt befordr·a afkomlingar af mannen med andra qvinnor.
- Också sl1atfar hon mannen ofta så många konlwbiner, som
han lwn undl'rh ålla, men utöfvar ett oeftcrgiflict välde öfver
3
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dessa, och deras barn skola visa hustrun större al;!ning än
sina egna mödrar. Uti kinesernas sålt alt uttryclia sig med
bilder liknas mannen vid solen, hustrun vid månen, men öfriga medlemmar ar hushållrt vid planeter och stjernor.
Deras gudalära upptager lil;vfll ingen gntlomlighet för
vällusten såsom i andra österlilodska mylhologier. Icke heller förekomma berättelser om deras gudars l;ärleksMventyr·.
Qvinnorna i [(ina !;lada sig och uppföra sig blygsamt, och
hela inrättningen af samhället lian anses befordra foll;ölminFöräldrar ;iro van ligen stolta öfver sina barn, och dessa
~-en.
nndersifna sina föra ldrar. Ordning är deras förnämsta laff,
ech hela samhällsbngnad en grundar sig på myndit:het och
lydnad.
Barns bortgiftande är en af familjens vigtigasie angeläg.enheter. sil snart Pit barn är födt inom de högr·e lilasserna, sysselsätter man sig ofta med förs lap,er till dess framlida
giftermål. Dd finnes (!(t yr·l1e alt bringa dessa förslag till
utförande, alt sälta underhand lingar derom i gång, alt bestämma giftorätt, att bilnega siridieheter derom och att framSom der icl;e
föra den ena och andra partens fordringar·.
finnes någon kastsldllnad eller flrflliea företräden, så kan en
man af huru · låg hårlwmst som helst, om han utmärl1t sir.
genom studier, anses passande mal;e för dt>n mest rika och
ansedda qvinna . Strärraa lat:ar hindra docil förbindelser inom vi.ssa släetled, och inga blodsförvanter af samma släglnamn llnnna ineå M;tensl;np. Men detta stadp,ande har afseende på att erhålla en lalriliare och l!raftfullare afkomma .
Ehuru soldaler och sjömån inualunda förhindras att gifta sig,
så finnes dock en nog stor sldlload mellan antalet män och
q,vinnor, att nedsätta de sednart>s värde. Detta förhållaode
l1an väl icke med sifferuppgifter angifvas, men lwn inses derigenom oH u!flylt ningar slie nästan endast af karlar, alt sådana mest gå förlonrde genom olyckshändelser m. m. Likvål är antalet o.eifta ganska litet mot de gifta, och en hvar
synes benugen för giftermål. Brölloppet är i f\ina den vigtieaste

händ elsen i sllväl mannens som ciVinnans !if, och föregås af
fl era underhandlingar, högtidligheter och öfverenslwmmelser,
ån i någon annan del af verlden.
Om man kan antaga de 19 provinsernas arealinnehåll
att ut göra 1,297,999 enp,elslia qvadratmil, så biHver den beräknade medelbefollwingen lika med 268 personer på hvarje
sådan mil, lrvill•et motsvarar ungefär 13,000 menoislwr på
en svensil qv. mil. Folkmängtlen var enligt räkning före
är 171 O 1711 I H3 1753
1765 1792 1812 -

-

27 ! millioner.
dito.
28 ~
dito.
150 t
103
dito.
198 4 dito.
333
dito.
dito.
362 ~

LISTE OVER 0FFICIERERNE I DEN I{ONGELIGE NORSKE 1\'IARINE
Offi- l Sidste

Navne.

1

l A van -~
l CJer
fra cemen t
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Anmrnrkning.

1

Contread EnirH' l er.

H. K. H. Prinds Oscar F!'edril! .
G. I-Jesselberrr, R. St. O. O. ; H. S. 0.; H. D. O.; R. St. St.
O. 2:a kl •.
H. S. flag-emp .

18451 2 ! 56
1809
·1824

2

~ 54

~

561 Stadsraad ; Chef for Marine-Departementet.

Hontnn:t udöt•cr.

A. Willoch, R. S. O. ; .

1808

h

1808

i

1809
1809

3!

!lt.oJnma ndur·IIii apitaiuea ·.

C. A. Ilendz, H. St. O. O; R. S. O.; B. H. St. St. O. 2:a Id.
C. F. Klinck, R. S. O. ; R. D. O.; R. H. St. W. O. 3:e Iii.;
. . . 1• • •
R. Pr. H. Ö. O. 3:e kl.
L. Ryberg, R. St. O O. ; H. S. O. ; R. F. lE. O.
Kapitai uer.

Th. Konow, R. St. O. O. ; H. S. O.; R. D. O.
J. E. Meyer, R. s. O.
H. L. Knap • •

C. Budde .
C. Grönn.

C. H. Albrechtsen, R. R. St. St. O. 2:a kl.
C. H. Waleur, R. St. O. 0.; R. S. O ; R. F. JE. 0.; R. D. O.
W. Haffner, H. St. O. 0, ; H. D. O. ; R. R. St. A. O. 2:a kl.
G. A. Diriks, ll. F. lE. O. .
C. J. Fasting, R. F. lE. O.
H. Fries
re T. Fabricius .
F. F. Krogh
C. F. Pröet

2i
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411 Chef for Sömilitrere-f{orpset.
54
56

{Chef for Carl Johansvrerns Vrerft; Kommandant; Chef for Haandvrerks-Korpset.
18f 3 1l! 40
1
fo1· Frederiksvrerns Vrerft.
Chef
l 18 ·13 t 41/
18 •16 h H

·1816
1822
1822
1822
1824
1823
1824
1824
1825
•1825

fo
l~

H

u a la

suite. In d l'ulle rings-chef.
Navigations-Examinator.
2~ 52 Takkel mester; Chef for Matros.. Kompagniet.
)~ 53 1:s te Adjutant ved Marine-Kommandoen.
': 55 Chef for Bergens Vrerft; Navig-ations-Examinator.
2f 56 a la suite. Indru llerings-chef.
12
f 56 Navigations-Examinator.
-~ 56 Chef for Christiansands Vrerft.
i~ 56 Chef for Sökadet-Jnstitutet.
ns-Exa1826 2 5- 57 {Chef for Twndt1jems Vanft; Navigatio
minator.

z 45

Hapitain ·.I.Öitua nter.

A. H. l.lull
B. L. Fleischer, R. f . !E. O. ; R. R. St. St. O. 3:e kl.

C. Fredriksen

18281 i' 52
1829, 23~ 52
·1829 l ~ 53

Lrerer ved Sökadet-Jnslitutet.
suite. Consul i Arkangel.

a la

Norrska flottan, har originalspråket blifvit bide få uppgifter, bvilka utom namn ocb
om
som
förstå,
att
t
lät
lika
låsare
behållet såsom troligen för hv:irje svensk
som vid naJ)lnen hlifvit begagna de, iiro äfenstecken,
ord
e
rörand
ar
årtal förekomma, hade blifvit försven sknde. De förkortning
j B. Pr. R. ö. O. 3:e kl.= Riddar e af Preusvenledes lika de i Sverge bruklige, såsom R. D. O.= Riddare af Dannebrogs-Ord en
j o. s. v, Arven har norrska myntsiska Röda Örns-Ordens 3.e kl j R. F. M. O. = Rid dare Hf Franska Hed t: rs-Legions-Orden
ten, enär dess Speciedaler kan anses lika !ned den svenska specieriksdalern eller 4 rdr
so rten blifvit bibehållen uti Marinbudge
riksmynt och skillingarne motsvara 1 skilling svenskt bko.
norrska och svenska marinerna, samt
Det är Red:s afsigt att hvart eller hvartannat år lernoa sådana uppgifter öfver både
Redakt.
tidskriftens läsare.
intressera
kunna
som
notiser,
tillförlitliga
sig
förskaffa
flottor
länders
andra
att äfven öfver

Ii:
*) I de uppgifter som här lemoas på såväl personalen som farty gen vid

""""
w

f,D

. . • • . • . .. . • • . • 18311 'i ä 54
H. A. Falsen
fl. 1". W. E. Baron af rVedei-Jarlsberg, R. R. St. St. O.
'183·1 ~ 541 Chef for Artilleri-1\ompagniet.
3:e Id. . •
183 ·1 h: 54
E. Tirlemand
1833 J 55
H. R. Smith •
{Equipagemester ved Cari-Joha_ns-vrerns Vrerft
1833 1 { 55
C. L. Lorange
Chef for Haandvrerkskompagmet.
2
56
1833
J. H. Hvidt •
1833 2 ~ 56 Inspektions-Officer ved Korpsskolen.
C. H. Gottvaldt
.g 56
1831
.
Lous
C. C.
1834 N 56
E. Hagerup, R. D. O.•
'18341 2 ~ 57
J. E. Diesen . . • •

......

~
~-

1

P.render·L öitnanter.

,,835
1836
1836
1836
1837
1837
r ·1839
1839
·1839
1 1840

F. F. W. Baron af Wedei-Jarlsberg, R. D. O. ; D. M.
C. F. Il. Gulmuyden
H. J. k Hjol'th .
E. T. Bosenqvist
A. W. Muller
L. A. Hiis
R. il.. linap . .
D. D. Durchard .
J.. L. Johansen •
B. J. VVille
.1. F. Baron af Wedel-Jarlsberg, R. F. JE. 0.; H. p. P. O ;
• ••.
R. P. F. M. . • • . . • • .

1

n
2

~

h
lg
l

g

h

47
48
48
49
50
51

Assistent ved det Mel;aniske Vrerksted.
Navigations- Exa mi nato r.

'i1 5~ .
3 2 52
2
1

~ 52

t

1

Töimester.

53

lof840h53

53
1840 30
12
1840 2~ 54
1840 2~
1840 i 54
1842 io 54
184'21h 54
1842 ~ 551
18431 1 ~ 55
1844 12 1 56
1844 3 3! 56
1844 2~ 56
'1844 271i 56
1845 i~ 56'
1·184 5 2 ~ 57

J. F. 11/lfe
Heyerdahl .
Muller •
Smith . •
Lysholm . .
Wedel-Jarlsberg 1 R. D. O. ; R. F. JE. O• •
B. Lous
N. Ihlen .
H. Olsen • .
J. Kjelland
D. C, Bodom, R. F. JE . O. .
N. B. D. Smith, R. F. JE. O.
O. Waleur
T. Lund, R. F'. !E. O. . .

S. A.
H. J.
K. G.
D. C.
F. J.
H. F.

MI

Kadetofficer og Lrerer ved Sökadet-Institutet.
.
•
a la smte.
Assistent ved Constructionen.

!!leknnti·I,ö itnanter.

•
C. O. Petersen, R. F. JE . O.
M. A. F. Ciasen
H. F. Knagenhjelm
B. E. R. Knap .
B. J. R. Koren •
J. H. H. K!öcker
S. G. Otto
H. B. Ravn • .
J. H. van Kervel

,

•

l

I:t9 45
~ 5 46
2

,. a la

snite.

g 46

·h·

H

46
47
47

!

481

!-

Ii ~~
9

Assistent ved Constructionen.

ta

\J(

C. Ihlen . • . • ,
C. W. Bergh. •
C. G. Puntervold
J. Kock
C. T. Petersen •
T. E. Smith .
H. A. Gade • •
C. W. Wisbecb
C. F. Wille .
J. F. Jsaachsen . .
A. S. Christie
•
D. H. Rye
J. Kröpelien .
T. lVIathisen •
C. F. Rode .
T. S. Brodtkorb
F. ,V. G. Sverdrup
R. M. filingenberg • · .

~
~

•
3

49
49
t 49

Assistent ved Fyrvresendet.

bo?
""'"
'O)

%50

~
3
~
3

•

50
50
2
~ 51
,2~ 52
~ff 52
2 -fr 53
53
2
~ 53
2
~ 53
2
t 53
l
2
~ 53
, 2 % 56
2 ~ 56
9
56

Kadetofficer og Lrerer ved Sökadet-Institutet.
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Surnumerail·.
Dito

2i

LYsTE OVER SKIBE t DEN KoNGELIGE NonsKE MARINE.

l

Fregatter.

l Heste-l
kraft.

l

150

-

Skrue

80

-

dito

200

-

-

---

st. Olaf.

.

.

{~s

dito
Seil
dito

·j Skruel400
-

1

Aar

1 . paa

1 Vandet.
Batteri. l
An t. J Kali b, i An t. J l\alib. i

Drek.

60
30
60
26 60 'il!
{.1 30
24 60 'il! 16 30
26 24 'il 10 18

l(ong Sverre
Desideria
Freia •

Armering.

1 32 60 'il

'fl

'il
'[l
'[l

- l

under bygning

1856

'El 1851
tl 1828

Korvetter.

.

Nornen .
Nidaros .
Nordstjernen
Eliida
Örnen

.
Slwnerter.

Nordkap .
ft.:ger

.
.

-

Seil

-

-

dito
dito

--

-

-

-

-

Hjul / 120
80
dito

-

--

-

-

{1~

60
30
6 60
60
24
10 t8
16 18

{1~

'ill1855

'il!
'il! 1851

'il! 1841
'fl
'fl ·18~8
'fl 18491

2 60 71 4840
2 18 'il 1852

l

~

...l

Vidar
Gyller
Gleer

dito
Skrue
dito

Airen

ditO

l

80
80
80

2

2
2

n

20
1

Sleipner.

Seil

Uller

dito

Vale

l

dito

2
{4
fi

1=1

l -

18
18
18
60
18
60
18
60
12

"""

'lll 1853
'll 1847
'il •1849

t~

(f)

u

'il

under bygning.

'll! 1839
'il

'll l 1843
'll

ld't 4

1 rli tn

2

60 'il

2
2
2

u
u

Antal

p-Kanonbaade

K

T
K
l•

Sl1rue

m-Skonne rter
>n-Chalupper nye
()
dito
äldre .
>n-Joller större nye
@
dito mindre dito
o dito äldro
1sportfartöier
mandofartöier
~efartöier .

.

MARI~EBUDGET

1\ Lönninger

for Marinens Officiere1·
2\
Dito
for Marin-Komm~ndo e ns Stnb
31 Dito for Söl;adet-lnstitutet
~·
Dito
for Marinens faste Mandskaher
l) 1
Dito
for Vmdlerne s Embedsm rc nd og Betjente
l Dito
for ~larinons Lmger . •
.
(i
Dito
for lndrulleringsetaten • .
• •
7
Dito
for Gen erai-Auditeuren, Gagetillrct;
8 Til Personer af Hrcdersmedaillen af 2 April •180 ·l
9 Ti l Udrustninx er ov, Övelser
. .
stipendier for Ofli cierer i fremmed Örlogstjenesto
1O Udgivter ved Sessionsv re sen et .
•
1 ·l l(onturud eivter ved Kommando-Expeditionorne
Chri,tiania og i Stocldwlm
121 ~la rin e ns Materiell e, Krigssidbene
1

l

dito
dito

u

-

-

-

-

-

-

-

FOR HUDGETTERMINEN

. ..,

Dito

18
60
60 'tf,
l 60 'll
1 24 'fl
1 24

Se:t
dito \

IleviigeL Ltt

lJ i t o

-

-

~~)f

.

NORSKF.

60

Land- og Vandhygninger •
Bel'mstninger • .

l

Sp:d

l l
sk.

-2

under bygnine.

2
47
33

5
16
2t

-

3

-

2
2

-

!

1857-6 0.
Anmrerkniog.

-

Nye Lönninger er bevilget til: 2 Kapiteiner ,
37320
{ 3 l{apitein-Löitnanter og 1 Seli.-Löitnant.
•13\2
2260
63112 1 8'2
•1,1273 48
Endnu ei afgjort; antages til r.irka ·135(} Sp:<L

l

5859 2 '1
184 22
12
30000
1600
2000
400
202000
78000
15000

--

{ Er 32,000 Sp:d me re end sidste l3evillint;
for 189.4.
f>7l
dito.
dito
di lo
Er 38000 Sp:d

~

c
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SAMMANDRAG AF ÅTSKILL IGA f{ONGL.

BREF, FöRORD NINGAR, GENER AL-ORD ER J.\1. M., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR
SVARS- DEPART EMENT ET.

(Kon.gl. llref.)

Den 3 Mars. Under-Löjtnanten vid Flottans ExpeclanceStat, P. J. Åberg, bar på begäran erhållit arsked med pension.

~l
o
..,..o
O> o
O>

00 (N

m

l

s.

d. Efternämnde persone r hafva btifvit Widelade eratifillationer till följaode belopp.
Förre Flagg-Junkaren vid [. d. Armeens Flotta, Lots-Åldermannen Niklas Holm
• . • •
180:
Flagg-skepparen Isa k Holmberg .
1 frO:
r. Styck-Junllaren vid f. d. Armeens Flotta Johan Sandberg .
,
50:
f. Öfver-Styrmanneo P"eter And. Svanberg
33: 16.
f. Lots-Åldermannen Johan Rönnblom .
33: 16·.
r. Uoder-Siwpparcn Jolt. Fredr. Söderdahr
20:
f. UåtsmaruJeo vid l :a Norrlands 2~a Comp. Abraham Rotvik
18:
samt f. d. förhyrde Matrosen vid notlan A. P.
Olsson
• 2~:
tillsammans llko Hdr

~58:

32.

Den 13 Mars. IL M. har bifallit, att de för Cred~tivmedlen i och för
neutrali tetens uppehållande, anskalfade proviantartiklar i
första rummet användas å de på expedition från Carlskro-

132
118

i år utr,f1enue fartyg, emot ersältning dter npphand-

133

s.

d. K. M. l1ar bifallit att ;)tsl•illiea Lolsar må anst;illas j
[{ongelf, samt att Lotspersonaleo i Gölheborp, får tillölws.

s.

d. K. M.
station J.
Juni samt
till helsan s

s.

d. K. M. har förordnat Sjömiliiiw-Kommissarien vid Flottans Carlskrona slati·o·n m. m. Cimmerclahl samt Förste
Bataljons-Liil•arerl de1·sM.dcs 1 Doctor Björlinp,sson, att den
förre, såsom Gcneral-mönstri ngs- liOmmis sarie, den sednare,
såsom Genera l-män strines-läliare, hitriula [(ontre-Amirafen
Grefve F. Pulie vid innevarande års Generalmönstrin gar med
Flottans Marin-RegemPnle samt Mntros- och Sl;eppsgossellårer.

s.

d. Att p,odlgörelse ar kostnaden för 1855 verl;stflllde expeditioner med Ånefartyeet V<1ll1yrian för hor;serande af
Preussi slia fregatten Thelis och Ånt:fartyeet von Sydov,
för bogsering ar Frnns~a l{orvei!Pn le Pelican, sllilll utp,å
af behållningarne på 5:1e hull'udlitt>lns anslag till. exercis
med Flottans brmanni11g.

linespris.

s.
s.

d. IL M. har beviljat Premier-Löjtnan ten vid Fiollan c.
P. Vir·gin 3 års tjenstledit;hd från den 15 innev. för att
ingå i I\ongl. Stor-Brittannisk Örlop,stjenst.
d. Gratifikationer beviljade fltsl.illiga Embels- och TjPnstemåns vid Flottan efterlemnnt.le enlwr och barn.

s.

d. Under-skeppare- enkan Adamsson beviljad hatrt gratial.
Den 20 Mars . r. Marin-SoltlatPn Jonas Peter Ericsson lilld.e lad för innevarande år en gratifilwtion af 2~ Rdr Blio.
s. d. Beviljad! ett års I'I'SP.StipPndium till helopp ar 75 L.
Sterling åt_ Premier-Löjtnan t Virgin i och för hans vistelse
i Stor-Brittnnnisll ÖrlogsljPnst.

s.

d. l{ongl. Maj:ts nåtliga proposition till Rikets Slånder om
grunder för· utgörandel af de till Båtsmans-indeln io gen i
llleldnge Lån anslagna s. 11. Öfv('l'SiiOI.ts- och Reserv-räntor.

Den 27.

Gratifikation af l O Hdr Blw tilllielad förre Landtvärns-karlen C. Carlsson Fager.

Den 23 April. Angående åtshilliga lnlressenlers i Hoten N:r
56 vid 2:a Norrlands l :a Båtsmans-Komp. underd. besvär,
i fråga om Båtsmannf'n F. M. Röös rätt till vedbrand.
s. d. Angående Rothållarnes för N:r· 46 llurliv, ar 2:a Gottlanus Båtsmans-l{orupaoi underd. besvär, i fråua om iståndsättande af Båtsmannens torp.

s. u. r<.

M. har beviljat J(ammarsllrirvaren \•id Stockholrns
stati on af flottan A. Beckman i och för bestridande af
Ma!Nialförvaltar e-tjensten under ~ månader, en gratifikation, svarande emot dt'l arvode, han numera f&r samma

tjenst eöring åtnjuter.

s.

d. K. l\1. har beviljat Rogements-Läl1aren vid Flottans
Carlskrona station, Doctor C. A. Westring tjenstledigh et
till innevarande lirs slut, för att vårda sin helsa .

har bevitjat Kassören vid Flottans Carlsl;rona
L. Östergren ett års tjens!lediehet från den 1
tillåtit honom under dt'nna tid få vislas nlrikes
vårdande.

S. d. l{. M. har förordnat l{arumarshifvarr n vid Flottans
Carlskrona station C. E.. L\önström, alt tWd<'r 1\assiin·n J.
L. Östercren bel'iljad tjenslledip,hf'! nndrr ett 5r friln den
l Juni, l(assörsljenst Pn \\id stationen bPslrida, do ck utarl
all l{ronan derföre vidlif1nnes nåeorl s•·rsl.ild lwslnad.
S. d. K. M. har bel'iljat Bdjening('ll vid Flotians Sjnldllls j
Carlskrona, en tillölwing af 2 siL Bl;o i deras dagliga aflöning, att sf1som gratiOiwtion uteå nf 5:1e hufvudtiteln$!
anslag till Sjnli\lårdskoslnau er.
(General'- Ord'e r.}
Den 3 April. K. 1\L har i nåder beviljat Premier-l.öjtnan trl1
vid rless Floila Fr. And'r rsson s· månaders tjenslledighe t:
att resa utrilies och från England hemföra ett derstädes.
byegdt fartye.
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Den 6. I{. M. har i nåder tillåtit, att Kaptenen vid f{on 1
Sardinska Artilleriet Rosset får bese Flottans härvaran~~
Var r.

s.

Den 7. K. M. har i nåder befallt, :rtt Sf:knnd-Löjtnanten J.
c. Osterman skall från och med den 15 dennes och tillsvidare under Premier-Löjtnanten och Riddaren fljelmstjernas sjökommendering ljenstgöra i Sjöförsvars-Departementets Kommando-Expedition.

oen 24. !C M. har, uppå Befålhafvande Amiralens gjorda
hemställan, i nåder tillåtit, att Ångsl10nerten Orädds bomblwnoner må qvarlemnas i Carlslirona under den tid ÄngKorvetten användes att transportera Båtsmän.

Den 14. 1{. M. har i nåder befallt, att Premier-Löjtnanten
Claes Fischerström skall, efter aOidne Kapten-Löjtnanten
och 1\iddaren J. Rosengren, vara Informations-OfCicor i
Talding i Carlsl1rona.
Den 15. IL M. har i nåder beviljat [{apten-Löjtnanten vid
dess Flotta A. J. Rosengren tillstånd, att under nu pågående semester resa utrilws och från England hemföra ett
Ångfartyg.
Den 17. R. M. har nppå hemställan af Gnvernörs-Embetet
vid [{. !{rigs-Akademien i nåder tillåtit, att Ångfartyget
Balder får den l O Maj i Dalarö afhernla och derifrån till
Carlskrona nedföra !(rir,s-Aiwdemiens Sjökadetter jemte
medföljande 3:ne Oflicerare.
Den 21. !{. M. har i nådt'r tillåtit, att Ynglingen Gustaf I-I en·man von Celsing får placeras på Linieskeppet Stocld10lm,
för att såsom extra [(adatt medfölja unde1· dess förestående
expedition.
Den 24. IL M. har undt>r denna dag i nåder behagat utnåmna till Ordonancc-Officer hos Il. [(.H. llertigen af Östercöthland, Premier-Löjtnanten och Riddaren A. J. Afzelius;
och har Kong!. Maj:t i nåder befallt, att Premier-Löjtnant
Arzelius skall såsom Ordonancc-Officer till Flottans uniform
nyttja aiguillette af CUid, hvilken dock iCiiC får begagnas
under tjenstgöring vid Flottan .

,J. I<. M. har i nåtler tillåtit att Ynclingen Albert Julius
Bromao får placeras på Liuieslwppet Stockholm, för alt
såsom extra Kadett medfölja under dess expedition.

o~n 28.

K. M. bar i nåder till åtit att Sekun'd-Löjtnant Grefve Moltke-flvitfeldt får på egen bekostnad och i egenskap
af den grad han innehar, placeras ä slieppet Stockbolm
under dess i nåder anbefallda expedition.

s.

d. Proviantmästaren m. m. Arnoldson har blifvit tilldelad
den uti nådige General-ordres af den 20 Juli 18!15 omnämnda medalj.
!
'

s.

d. K. M. har i nåder tillåtit, att något vid Carlskrona
station befintligt Ångfartyg får användas, att till Ystad nedbogsera ett för Hamndirektionens derslädes räkning i Carlskrona byggdt Mudderverk, emot ersättning, som framdeles

l

beslutas.
Den 29. IL M. har tillåtit, att något af Sloci!IJOims stations
större Ångfartyg får heeaenas till undersökning af prickarne vid Finn- och Grundlwne-grunden, emot ersättning af
de i Lolsverl;ets stat för nämnde ändamål anslagne medel.
,S. d. !{. M. h3r i nfHle1· tillåtit, att Ångfartyget Valkyrian
får beengnus att hemtransportera vid bärvaraode station
uppfordr ade Norra Hoslap,s Första och Första Norrlaods
l :a Båtsmanslwmpanier, sam t dereftel' afgå till Umeå och
derifrån till Fiollans station i Carlsilrona nedföra åtskilliga
· · i närheten af Umeå upplagde, för Flottans räkning behu egne storverl1träd.
Den 1 Maj. Att de fartyt;", som äro anbefallde, att vid Slockholms station rustas, för att den 4 Juni inmönstra under
!(ommt'ndör-Kapteu Egers tröms befäl, skola i Stocld10lms
4
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Sltärgård · utföra exercis, enligt af Stationsbefålhafvaren i
Stockbolm upprättall instrnll!ion.
Den 5. · Kommendör-Kaptenen m. m. Löwenborg har erhållit 4 månaders tjenstledighet från den 15 dennes, för att
på utrikes eller inrikes ort sköta sin helsa och besörja
nå.gr:a vigti.ga enskildta angelägenheter.
s. d. Komm~ndör-Kaptenen m. m. Ahleren har erhållit befallning, att öfvertaga befälet å Liniesl>eppet Carl XIV Job~n efter Kommeodör-Kapten Löwenborg, som erhållit
tjenstledighet.
Den 12. Kapten-Löjtnant C. J. Melaoder bar erhållit 6 må~aders förlängning å den honom beviljade tjenstl edighet
till den l instundaode Juni, för att sl1öta sin hetsa ; och
Kapten-Löjtnant Elers 3 månaders tjenstledighet från den
3 instundande Juni, med rättiehet att under tiden vistas
utrikes, för att sl1öta sin hetsa.
s. d. Premier-Löjtnant Björksten har erhållit tjenslledi p,hcl
·till innevar.a nde års slut, för att, såsom befålhafvare ä
Sv:enskt Ångfartyg, idl1a in- och utrikes sjöfart.
Den H. H. K. H. Prins Oscar 11af' blirvit utnämnd till högste befälhufvare öfver de på Traverniinde redd, omkriqg den
JO Juni sammanträffaode Svensila och Norsl'a Örlogsfartyg.
~-· d. K. M. har befallt, att Ångfartyget Balder skall a fgå till
Ltibeck och inträffa der den I O Juni samt ställas till n.
K. H. Hertigens af Östergöthland disposition.
S. d. Från Korvetten Lagerbjelke skall, sedan den underg5tt
karantänsbehandling i l{änsö, Selwnd-Löjtnanlerne C. E.
Lagercrantz, SchybPrg och Arrhenius afpolelteras, samt
beordras att skyndsamligen afrcsa till Stoclillolm och Skeppsholmen, der ·de erhålla vidare order af Stationsbef:ilhafvaron.
S. d. ({orvelten Lagerbjelke skall, efter dess återlwmst från
S. Amerika och Vest-Indien till Carlsl!rona, aftaklas, uppläggas och afmönstrJs.
S. d. IL M. har bf!fallt, att Befal hafv ando Amiralt·n i Carls Ilrona slwll autaca 12 Mu sil! an!Pr, företrädesvis af Marin -

H~~ementets Musili-liorps, alt åtfölja Liniesi;C'ppcl Slocl>holm
under dess f01·estående <'xpetlition, samt .att rninsl>a Slu~p
, pets besattningslista med lil>a många Båtsman.
S. 4· ,o\lt · en pålitlig lots från Landsort slwll beordras nfresa till Carlskrona, för att intråffa der den 2. Juni och
cmharquera 5 Slwppet Stocl!holm samt åtfölja Sl;eppet till
St.ocllil·Oim.
0 ~'~ 15. Selwnd-Löjtnanten vid flottans Konstruktions-liorps
Q. Toll, har erhallit tjenslledighet (rån den 17 .till den 27
.innevara.nde månad, för att i egna angelägen.heler afn•s.a
iill Helsingfors i Finland.
.
oeu 19. F. d. Kontre-Amiralen, l\amn)3rherren m. m. m. m.
c. A. Virgio., har erhållit tillåtelse att bara IL M. Flotta.s
n,u va,r a.!Jde [(ootre-Amirals-uniform.
s. d. Selillnd-Löjtnant K. E. !loos har erhållit 2 5rs förlängoing å honom beviljad tjenstledit::het af den 8 Sopt.
.. , 18,5'5 ·: till idliaQde af utrikes sjö.(art ,å Svensiw ocb N.or.slia

Ilandelsf.artyg.
d. Seliulld-Liijtnant C. A. Falkenberg har ,erhållit 6 månad .ers tjenstledighet från den 25 dennes, för .att i a.rfsan!lPiågenheter vistas i S,ödcrmanland.
Dw 25. Premier-Löjtnant C. C. Enzström har erhållit 6
månaders förlängning å honom beviljad ljenstledighel till
den J instundande Juni, .för alt i egna aogelägen.heter vislas utril>es.
Den 26. Krigsk9mrnissarieu J. F. Tllorssell har erh&llit ~en uti
nådige General-order af den 20 Juli 1855 omnämnda med i! lj.
s. d. Kapten-Löjtnanten och Ridd.aren Ny~tröm har .erhåljit
3 månaders tjenstledighet, från den 12 instundande Juni,
fö.r att vistas in- och utril1rs i ocb för helsans vf1rdqnd e ;
och l(aplel.J-Löjlnant Ehrenpohl har erhållit 3 mäna~ers
tjenslledi p,het för alt sl1ilta sin hetsa.
Den 28. 1\. ~1. har tillåtit, alt No1·stw l'rcmier-LöjtnantL•rne
Johansen och Ihkn, dl'll förr e Marine .. Tycmäslare och den
se tlna rc Assistent hos Slw ppshyegeri-lnsprl•lörcn, mfl fä

s.
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öfvervara de med Ånel1anonsluparne "lloglnntl'' och
nsvonsk~
sundn anbefallde rörsök.
s. d. Premi er-Lö jtnant Gadelius har erhållit
3 månaders
tjenstledighet från den l Juni, rör att i vetPnskaplig
a ändamål vistas i Tyskland, Franlirike och England .

Förändt·ingar inom Ron gl. Maj:ts Flotta.
Befor dring ar:
Den 23 April. Till Kapten-Löjtnant: Premie•·-Lö
jtnanten
Frih. C. J. A. Skogman; till Premi er-Lö jtnant :
Sekund-Löjt··
nanten Grefve G. Wachtmeister.
Den 12 Maj : Till Sekun d-Löj tnant: utexaminerad
e f{adett-K orpor alen A. P. Lilli~höölt. Vid Marin-Rege
mentet, till
Under -Löjtn ant: Fanjunkaren Th. N. H. C. M.
W. Psilanderslljöld.
Den 23 Maj . Till Sellllnd-LöjttJanter : utexam
inerade
Kadett-Korporalerue Ch. E. de Champs och L.
L. von Horn.
Den 22 Juni. Till Kommendör- Rapten : Raptenen
J. E.
Warb erg; till Kapte n: Kapten-Löjtnanten J. L.
Melander; till
Kapte n-Löj tnant: Premi er-Lö jtnant en A. Holm er;
till Prem. Löjtu ant: sekun d-Löj tnanten W. Eneqvist.
Föror dnand e:
Den 24 April. Till Ordortance-Officer hos B. IL
Il . HortigPil af Östereöthland : Premi er-Lö jtnant en A.
J. Afzelius.
A{slwd:
Den 3 Mars. Under-Löjtnånten vid Extra och
Expectanc~e-staten P. F. Åbeq:.
Don 12 Maj.
KontreLAmiralen, Kommendören af 1{.
Sväl'<ls-Orden m. m. Ch. A. Virgin, mell rätt till
pension.
Den 23 Juni . l(aplen-Löjluanten å Flottans Reser
v-stat ,
Ritld. af [{. Svärd s-Ord en C. G. llagge.
Död :
!(ammarslirifvaren C. E. Djurherg, den 28 April.

