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Anteckningar af löjlnanlen vid K. Flottan 
A. Ekelöf rörande navigeringen m. m. vid 
passagen genom Magelians sund samt hamnar 
vid §tilia Hafvet besökta med H. §tor Br. 
1\f:s pansarfl'egatt Zealous ' oeh ångkorvett 

Ale r L 

(Forts från föreg. häfte.) 
Den här liggande Chilenska es\\adern bestod af 18 st. Chiles esb

mindre fartyg, hvariblancl tvenne bepansrade kanonslupar. der. 

Dessa fartyg äro hufvudsakligen armerade med 40 pundiga 
reJflade Armstrong, samt de båda lmnonsluparne och en 
korvett med 6 tons Blakely-kanoner. 

Oa.Hao. 
Callao hamn bildas af CaJlao udde (Pampa del char), Hanutl'n. 

samt det långa ref, som sträcker sig derifrån emot Lorenzo-
Ön. En del af detta ref, som i engelska kort kallas "the 
Whales back", ligger i vattenbrynet och sjön bryter våld-
samt derpå. Callao udde är en lång landtunga bildad af 
en bank af kiselsten, samt bryter, tillsammans med det nyss
nämnda refvet, samt San Lorenzo-Ön, den långa ocean
dyningen, som eljest skulle kännas besvärlig för fartygen 
inne i hamnen. Gynnad af klimatet, såväl som af de städse 
här rådande sydliga vindarne, är Callao hamn en af de bä-
sta på Vestkusten. 

Staden Callao är belägen på den låga stranden vid Sinclen. 

det inre af hamnen, samt har ungefär en mils utsträckning 
längs densamma. Staden, hvars byggnader Imfvudsakligen 
bestå af adobehus i den vanliga syd-Amerikanska stilen, 

H · 
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är utlagd i fyrkant iga qvadrater, skiljda af breda gator 
men är yllerst va:nårdad och osund, lHatföre dess utseend~ 
gifver föga begrepp om dess anseende i kornmercie lt afscen
de. Alla slags förråds- och proviantarlikhr kunna erhålla• ' ,, 
men blot t emot dryga pri~er. Valten fylles beqvi\mligt uti 
~j o lfva båthamnen, der rör utmynna och h,·arest bålar 1\un
na fylla e fler anmälan i tullllu sc!, (la aduana }. VaU e11 brin
gas äfvcn ombord med ho lk för omlu. 2 do!hrs per ton. Trä 
är sällsynt samt måste importeras och är följ;Jl\t !igen myc
lwt dyr t. "Tlle Pacific Slcam i\aviga!ion Company", som 
har en af ~ina stationer härstädes, sam t förrådsskepp, varf 
och lwlupp!ag, är dock nmligen 1illigt alt af dess eget 
förråd afyt!ra ti ll örlogsmiin, hvad dessa ej kunna få i land. 
Till rcpnratiun finnes en flytande duck<1 af, samma dimen
sioner, som den af Valparaiso's dockor hvilken jag be
skril'vit. 

Förnöm~ta exporlarl1keln är guano från Chinchas
Öarne. Dc flera hundrade skepp som numer årligen lasta 
der, mäs!e alla komma till Callao att ldarera. 1860 expor
terades 8G,O:.l0 tons guano, och mera än 2

/ 3 af hela lagret 
på öarnc siiges ännu vnra oriir.dt. 4808 besöktes Callao af 
·1,296 fartyg och ungefi\r farnma antal utklarera ännu år
ligen . ~nmma år importerades för ett 1ärde af L. '1 , 750,~00 
och exporlerades för L. H1,4.3L Voltunängden i Callao 
uppskallas till l ·t,OOO. 

Temperaluren är angenäm, samt varierar emellan 23° 
Cels. om vi u tern och 31° Cels. om sommaren. Under vin
tern, d. v. s. från April till Ocluber, hänger en tjock mi.; t 
Iwllad "ganr1a" öfver slhden mo;·gon och afton, men regn 
och tjocka äro okända. Jord bäfnin;1;ar inlräff<t ofla, men 
Eedan 1'i 4 6 har ingen dylik af starkare natur erfarits. 

San Loren,zo, ön är beltigea 11 mil från Solar udde. 
Den. är ~ 1 /!l mil lång i N V. och S.O, en mil bred samt 
Ilar en bergs·· v il\ af l ,'28.\. fuls höjd öl' v er hafvet Ulanl'ör 
dess.. s)',d~stra. h:ö!n ~ger c.u ii, ten 'ö, kalla.d. l!'ronton, nä-

stan förenad med ~an lorenzo genom ett ref, och i SV. 
derom ligga ldipporna Palominus. Öns norra udde, eller 
Cap San Lorenzo, hvarpå fyren är beliigen, är Idar och 
all männa farleden liil Callau ankarplats lctler rund den-

samma. 
Fyren å S'an Lorenzo är c!t å!lk;' nl ig t triitorn af ·60 rn1iw r)l". 

fols höjd. Det sl år på toppen af den nämnda ud den, samt ln sec,l'n:~ 
Yisar ett h vill, Slil l a~i å ende sken, 980 ful öfY CI" \1ö rr t YUIIC11, och '"

1 
af ~ u·J!,; ·q••)IJ's 

samt sålunda synligt i klart ' 'iider på en disl<ms af 18 mil. · -
1 

· • · 

Tillfölje af dess höga läge är den doek ej al ll id synlig 
utan är ofla skymd <tf tj ocka, eller mi~ l som ht. nge r ul\er 
landet. Emellan bi:iringar:Ja i'i.Y. ~ N. och V. Iii! N.~ N är 

-fyren skymd af öns topp, och just öppen på den sis la blirin
gen leder densamma in genom Boquerra-sunr!et i 41

/ 2 fam
nar. Sedan man rundat om San l.orenzo kan man an
kra näslan hvarsomheldst i ha mnen. 13iista ankarpla!sw 
säges vara på 7 till 5 famnars yalten med pirhufvudel i 
syd-ost och Cap Saa Lorenz) i V. ti •l S. Man är dock 
der utsatt för en slröm, som drifl'er all oreniighet från Eladen 
åt skeppet, h varföre örlogsmän bmka !"öre il raga an karplatsen 
längre ut, t. ex. med de yliersla uddarna af Lorcnzo
ön i S.t.V. l V. och V. t.S, sam t södra udden af Fronton i 
S.! O, der såväl vattnet som lurten äro friskare. 

Högt vallen i Boqueron-kanalen inträffar vid !ull och Tid. 

nedan kl. 4.t 47m. Floden stiger 4. fot. 

C 
\\lis,ris-

ompassens missvisning var '1860: ,l 0° 50' ostlig. nin3. 

CaJlao iir med elst jcrnväg förenad meJ. Lima, som C:n:n:ll'mi-

ligger 7 mil in i land,; t vid foten af Cordilleran, samt ge- k., :i'"' nL''' 

nomflytes af Hio Bimac, hvilken flod ulfalle r 2 mil norr Lim~ etc. 

om Callao . Lima li!!trer 500 fot höiTre än CaJlao samt '-' '- o ' 

synes vid klar luft fn1n redden Bland de balwmiiggande 
från hamnen ~ynliga bergen, miirkes tvenne pikar, den 
ena 3,000 fot hög, samt 3 mil nordvardl, orh den andra 
3,WO -fot bög, 8 mil S.O. om Lima. Saväl i Ca1lao . 
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som i Lima finnas större hospilaler der sjöfolk em ollaO""s MO.. • 

Det i Cullao anses vara det bästa vid Stiila Hafyet. 
Försrm- I Cailao vidlages, liksom i Valparaiso, efter spa nska 

n·: L e~1wdcrns attack H.;Gä, åtgärder till förbättrande af siadens 
fursvarsverk. ne gamla bntierierna på "vampa del mar" 
och nvrr om staden iiro l'ill'liingda, ~am t !'örsedda med rör
liga punsurturn. V id spanslia eskaderns besök bestod dessa 
yerks armering af 6 st. 500 pundiga Blakely, samt 4 st. :300 
pundiga Armstrong-kanoner. .!lessa sednare pjeser, som Yoro 
af ·lO-tums- kaliber, med mynningsladdning, samt refi'lade 
enligt den s. k. shunt-principeu, voro placerade uti tvenne 
l'må pansartorn, som varit ämnade ltll bruk i gamla peru
anska trä- fartyg, då brist på tid förantedde till tornens upp
sliiHaHde på land. 1'ornen voro af 5 tum jernplåt utanpå 
ornkr. 1 o tum trä, samt kanonerna deri, liksom på de öfriga 
batlericraa, place rade "en barbette". Förutom dessa ofvan
niimutla gröfre pje:oer funnos några och 30 gamla 32 pundiga 
kanoner, som dock mmtera bllfvit ersatta at' Armstrong, 
sumt t\00 pundiga Blakely-J\ anoner, till hvi!ka sednare de 
peruansl\a myndigheterna tyckas fallat stort förtroende, till
fö lje af den verkan de åstadkomma å några af de spanska 
fartygen. Dessa Blakely-lwnoner ~ro helt och hållet af 
stål_. med uhdantag af tapparne, som äro smidda af jern. 
Deras vigt är l 5 tons, kaliber '11 tum, den solida stålprojek
tilen v5ger 500 sll.ålp. och bomben, äfvenledes af stål, 4.00 
~kii.lp. l\ru tladdningarne 40, 50 och 60 sl1ålp. Utanpå en 
inre, solid slätcylinder är krängd en "ståltröja". Öfver den
na "tröja" kommer en annan cylinder och derutanpå en se
rie af lwrtare stairingar, samt en jernring, till hvilken tap
parue ärtl lödda. 

Till hamnens försvar äro dessutom stationerade tvenne 
mindre, bepansrade fartyg, armerade med 68 pund. slätbor
rade lwuoner. Dessa äro ej försedda med machin, samt 
ämnade att bogseras. De sades hafva tagit en verksam del 
uli stadens försvar under bombarderingen, samt, trots de-
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ras sn;ga bepansring af jernvägs-skenor, ej licl it nf1gon skada 
af de måuga 30 pund. projektiler, llvaraf de triillades från 

de ~panska rartygcn. 

San Francisco. 
HJ mil vesler om inloppet till San Francisco hamn lig- Farallow);; 

ger en grupp af små klippöar, kallade Farallones, som och dess 

vanligen först angöras innan man söker baren. P<"t den syd- f)"· 

ligaste af dessa är en blinkfyr med en minuts blink. Dess 
höjd är 366 fot och synvidd 26 mil. Dessa kl ippor äro ar 
ett brutet och otillgängligt utseende, samt ar eu ljns stenart 
De äro iilven stundom svi\ra att urskilja under den här på 

kusten oftast rådande tjockan. Tidigt på morgonen iir luf-
ten dock vanligen klar, och bästa angöringstiden af fyren 
på Farallonos är under natten, då baren redan kan tagas 
i dagningen innan land skymmes ar tjockan. 

Baren, som slräeker sig tv;·rs för hela inloppet, har 30 Baren. 

fots vatten vid lågt vatten. Yaltensllillnad 8 fot. Lots er
hålles, om sådan önskas, från ulanföre eller på baren statio
nerade slwnare, utom i hårdt väder, då baren ej hei!er kan 
passeras. Denna erbjuder dock god hållbotten, och fartyg 
hafva ofta nödgats ankra utanföre densamrna på ·12 ram nars 
djup, då hög sjö omöjliggjort dess passerande. 

På ömse sidor af det till San Francisco hamn ledande Golden 

sundet., det s. l•. Golden Gate, finnas ytterligare på Norra Gute. 

sidan, ,·id Punta Bonila en stillaslående fyr, 360 fot hög 
och af 20 mils synvidd, samt med en mistklocka och, på sö-
dra stranden midt emot, på Lobos Point en annan mist
klocka. 

Strömmen är ofta stark i Golden Gate, samt beroende 
af ebb och flod. Vissa årstider stiger vattnet i hamnen be
tydligt af .de deruti utfallande strömmarna, och bi l dar då en 
u till 6 knops yesll. ström under ebben i sundet. 
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Cio1drn 
På södra sidan af Golden Gate ligger vid Fort Point, 

längre in åt hamnen, en annan stillastående fyr med m·1st-
Gat.. orh • 
hamnen. klocka. Fyren är 137 fut hög, samt al' 17' synvidd. Uti 

Anbr
jl!nts, 

Vinda:·. 

den rymliga hamnen finnes yllerligare en fyr med mistkloc
ka på den mirlt för Golden Gate belägna Alealr<1z-ön. 

Den af örlogsmiin vanligast begngnade ankarplatsen är 
emellan Alcatraz och Yerba Buena, en annan derinnan
före belägen ö. Man ankrar der pft ·l't tiil '18 famnar dy, 
samt ligger Li llriickl igt långt från hanrlelsfa rl ygen och staden 
alt meJ nödig uppsig t ombord förelwmma rymningar, som 
eljest bruka nödga örlogsmän att ankra i den midt emot 
~an Francisco belägna Saucelito bay. 

Om vintern n'\da N V estliga och Nordliga vindar, och 
om sommaren S.Veslliga, som stundom blåsa hårdt inne i 
hamnen. 

Eompassens missvisning 1867: 16° ostlig. 
ninn. 

SL"kn. San Francisco iir i kommercielt afseende den förnäm-
sta pla ls på denna kust, och dess !!andel, som sträeker sig 
till tm:rjc lwlonisernd ort vid Stiila hafvet, har vid detta 
farvatten numera blo'l sin riral i Sidney. J<örsla huset 
byggdes der •183?l. '18-16 var befolkningen omkring fiOO 

och '1848 omkring 1,000 då guldfebern bröt ut.. •1860 ha
de stadeu rediill 70,000 innevånare och dess folkmängd upp
skatias na till öl'ver 100,000. 1860 anlände 1,686 fartyg 
af 500.0 00 lons dräglighet i hamnen och antalet har sedan 
cess tillvuxit ungefär i samma mån, som dess folkmängd. 
Dessa sifl'ror tiilsammans med ~an Francisco's läge vid en 
punkt, der det ril<a Caiiforniens produkter måsle passera, 
dessa sednares mån:.;fald, godhet och synbara oullörnlighet, 
guldminurnas ännu sliindigt tillräxande antal, den ännu med 
fiiga minskning påg{lCndc emigrationen dit, ett sundt och 
ge 11om sin tempererade mildhet för alla nationer passande 
klimal, samt Eluliigen hamnens läge nära gränsen af såväl 
N.O. passaden som de veslliga vindarna, tala tillräckligt 

för San Francisco, hvad det är och måste blifva i en 

framtid . o o • • • 

Re!!uliera Jini er af angare underhal!a I\Omrnumkalwnen limr:mum· 

med nitslan hnnje annan betydande ort vid Siilla hafvet. kulionu. 

En lini e gi\r nordvarrit till YancoUI'er Island, en annan till 
N<ingaski or.h Shanghni öfver Honolulu, !Yenne ti ll lm-
sten af l'tlexieo och Panama. samt en öfver Södcrhafs-
Öarne ti ll Sidoey, fCrulom ett slort anlal af irre5uliera 
ångnre och segclfarlygen, hvaraf flera underhålla person-
trafik, samt impo;·t af Chine~er, lnilken, trols den Amerikan-
ska Ja gen deremot, påg~1r i stor skala. Ålla, eller tio större 
ångare trafikera emellan San Francisco och orter vid ham-
nen, Sacramento· floden och dess bifloder. Jernväg är aulagel 
Jilngs kusten till San J o se och JVIonterey, och ett eller an-
nat år hiireflcr slwll antagligen se trafiken öppen öfvcr 
land till Öslra kusten, genom den under byggnad varande 
s. Je Centra!-Pacific-jernvägen. 

Siadcn San Francisco är belägen på södra stranden 
af viken rnidt emot Alcatras-ön, samt dels byggd uti sjelf
va hamnen och dels på de närmaste kullarne. Breda ga
tor och avenyer, byggnader i modern och lwslbar stil, in
stituter, skolor, thealrar, 56 st. kyrkor för olika trosbekän
nare, samt en mångfald af fabriker och f11ktoricr vittna för

öfrigt fördelaktigt om stadens framålsl\ridande i i nduslriol~ 

afseend e. 
För såväl handels- som örlogsfartyg kan hvarjc för- Dockor. 

råds- och provianlartikel med läithct erhållas. Tiil dock-
ning af fartyg finnes en mindre, flytande reparationsdocka, 
men en ny, större doc:w är under arbete, samt näslan fär-
dig, beliigcn 'i mil från staden vid San Francisco-,·il\en. 
Denna fasta docka är 700 fot lång. samt. kommer att lmn-
na intaga fartyg af 37 fots djupgående, och blifver sålunda 
af slörsta behöfliga dimensioner. 

Några mil längre upp vid Sacramento-floden ligger lllarc

Mare-Island, bvarest Förenta Staternas regering har elt Island, 
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rnarin-etablissement och tvenne dockor. Uti dessa lågo r. 
t. de tvenne monitorerna Monadnoc och Comanehe. Til
låtelse måste erhållas af reg~ringen i Washington för ·frum
mande örlogsmän att begagna dessa dockor. 

Förutom de vid ]1"ort Point anlagde kassematterade 
niii!jsref'k, l!asernerna finnas på Alcatras-ön tvenne batterier, llVaraf 

det ena är bepansradt, samt bevärad t med 19 tons Dahlgren
kanoner. Några ofvanföre Fort Point under arbete Yarande 

StruJ..oi. 

jordverk armer:J.s äfven med dylilw kanoner. 
De i Californien brutna Jwlen äro af sämre beslwffen-

het, innehålla mycket svafyeJ, bränna eldstäder och 
pannor, och alstra rök i hög grad. De begagnas dock å 
alla flodbåtarna, samt för landtmaehiner härstädes. Eljest 
kunna allehanda kol erhållas, livaribland de från Nanaimo 
å Vancouver-Island brukas mest. 

Vanoouver-island. 
Storl ck Denna ö, som är '270 mil lång samt 4-0 till 70 mil 

och hciä- bred, sträcker sig i N. V. och S.O. langs kusten af Brittiska 
ff"nhd. Columbia, samt skiljes såväl derifrån, som från det Ameri

kanska territoriet, genom Juan de Fucas sund. Detta är 
i sin norra del uppfylldt af öar samt derstädes svårt att 
passera för större fartyg, men det södra inloppet, som le
der mellan Vancon v er- Island och Washington-territoriet, 
är !•lart och erbjuder enkel navigering. 

c"P Fla!le- Vid närmandet af Cape FJattery får man botten med 
ry och 90 famnars lina på omkr. ,l i:i mit från land. Inlopprt till 
Juan de Juan de Fucas sund är 113 mil bredt och lian, äfven på 
Fw~e~s 

sund. 
lång distans tydligt urskiijas emellan de hög& stränderna å 
ömse sidor. Södra stranden är den högsta och längs den-
samma löper en bergskedja, "the Olympian Bange", som har 
toppar af 6,000 fots höjd. Öns berg äro deremot af mindre 
höjd, samt höljda af basrrkog. Sundet är näslan ful\komligt 
rakt, samt djupt och utan fara ända intill stränderna. Dess 
bredd varierar sedermera emellan 8 och 11 mil, och det 

erbjuder samma l!araktär ända igenom. Niira Cap Flatrery 
finnes en liten hamn, Port San Juan, som är beqväm och 
säl\er i alla väder. Den besökes ofta som nödhamn. 

Fyren vid Cap Flattery ligger på en klippa utanför Fy 1·ar ri,J 

udden. Tornels höjd är '160 fot, synvidd 20 mil. 50 mil sundet. 

längre upp ligger en annan fyr utanföre Hace Point. Den-
na visar en blink hvar 10 sekund, af '18 mils synvidd. En 
mistklocka ringes i tjocka. Så snart man rundat om denna 
fyr, som ej bör nallws på närmare än 1 ~ mil, synes shäl 
den vid inloppet till Esquimalt hamn belägne Fisgard fyr> 
som den 5 mil ostligare belägne l1amnfyren till VIctoria. 

Esquirnalt är öns örlogshamn. Den är en ar de Esqui-

bästa på kusten~ rymlig och säker, med 5 till 12 famnars malt. 

djup på ankarplatserna, sam t kan angöras under alla för
hållanden, natt som dag. Engelsl1a regeringen har härstä-
des ett mindre varf med en rnekanisl\ verkstad, ett stort 
antal förrådshus samt ett hospital. Ehuru en mängd Jwnoner 
äro hitförda, hafva inga ålgärder vidtagits alt befästa hamnen. 
F.n garnison af 40 man rnariHsoldater hålles dock på den 
25 mil härifrån belägne San Juan-ön, der äfven den ame
rikanska gräns-garnisonen af motsvarande styrka artilleri 
hålles. Förslag äro nyligen uppgjorda till byggande af en 
torrdocka i ·det inre ar hamnen, men några arbeten ännu 
icke började. 

3 mil öster om Esquirnalt ligger staden Vicloria, Victoria. 

den lwrnrnerciela hufvudorlen på ön, samt säte för guvernö-
ren och styrelsen öfver Brittiska Columbia. Inloppet dit har 
blott 17 fots vallen, så att mera djupgående fartyg måste 
gå till E~quimalt att lossa, och den allmänna tanken är, 
att staden borde hafva varit anlagd på detta sednare 
ställe. 

Blott några få sträckor längs kusten af Vancouver- Colonisr-r 

Island äro lwloniserade, och nära ! af ön är ännu oupptäckt. rinff, pro· 

Lika hastigt, som befolkningen ökades för 6 år sedan, då dukter 
m. m. 

de upptäckta guldlagren drogo tusen hit, har densamrna åter 



Proviant 
el c. 

aflagit, sedan guldet tog slut, och Victoria, som till sin ut
sträckning motsvarar en stad på 8 a '1 0,000 innevånare, 
har nu föga mer än 1,'200. Antalet hvita på hela ön öf
verstiger ej 3,000, och indianernas antal uppskattas till 
16,000. ' 

Såväl i Vancouver-Island som i Brit. Columbia ar
betas ännu med guldgräfning, men vinsten !yckes vara obe
tydiig, och bolag efterträda bolag i besittning af minorna. 
En hufvndsaldig tramportartikel är deremot stenkol, som 
numera arbetas i stor skala vid Nanaimo. Dessa kol äro 
näst Sidney-kolen de bästa som brytas vid Stilla hafl'et, 
samt brulws allmänt såväl af handelsfurtyg som örlogsmän. 
Dernäst iir exporten af trävaror och pelsverk den vigliga
ste. Jordbruk och boskapsskölsel clrifves äfven, ehuru i 
mindre skala, men gynnas af klimatet, som är mildare än 
del i Newyork. I allmänhel faltas bioll arbetande händer, 
alt göra iifYen denna näring,gren fruktbärande, men ännu 
exporleras blott föga af dess produkter. 

Proviantartiklar af de flesta slag lwnna erhållas så väl 
i Victoria, som i 1\ew 
det landfasta Columbia. 
flera upphalningsbäddar, 
parera. 

Westminster, residens-staden i 
Äfvenledes finnes längs kusten 
der mindre fartyg ku.nna re-

Hono.Julu. 
Dinmon<l Vid angöring af Honolulu N.O. ifråli erbjuder Diamond 

Hill. Hill det bästa igenkänningsmärkeL Denna är en utbrunnen 
Aneörinff. kraler, belägen nära sjöstranden, och dess form af en s_lym

pad kon kan ej misstagas, då deremot de högre bergs
topparne i det inre af ön oftast äro höljda af moln och 
svära att urskilja. q mil S.S.V. derom ligger Hmwlulu 
nära foten af en annan kraler, Punch-Bowl, Hill och vid 
angöring söderifrån tjenar den bakom Honoluln belägne 
Nun-Anu-dalen till' ledning. Denna da'l dela:r den· längs 
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oahtl löpande bergkedjan, samt synes på betydlig,t af

stånd. 
Vattnet kring ön är !dart från grund, men rund ön, lnsre-linp; 

och på ett afslånd af 1 till 5 kabellängder från land löper och. ~nl;-
ll f J bl lt f , .. . L'll l . r·· rmrr 1 

ett !w ra re , me o. a oppiii ng ar 1 agunen w n an or. hamnen. 

Ett dylil\1 , af omk r. ~ lwbellängds bredd och med 22 fots 
vatten, erbjuder det enda tillträdet till Honolulu hamn. Bojar 
äto utlagda på ömse sidor af in loppet och lots fås utanföre 
om nödigl. Hamnen innanföre är ej rymlig, men erbjuder 
i allmiinhet svajrum, utom. de årstider, då hvalskeppen an-
lända, dä densamma är fylld till trängsel och man måste 
förtöja med ankare för och akter, eller vid förtöj n mg s-
' bojar. 

Norrl-ost passad är den rådande vinden härstädes, men Hndandc 

tmder vintern, (November-Mars) inträffar ofta stiltje, samt vindar. 

stundom hårda V estl iga och S. V estliga vindar. Fartyg af 
större djupgående än 'i2 fot ankra utanföre refvet. 

Honolulu har redan vuxit till en betydande siad och Stadcn. 

besökes af en mängd fartyg, hvaribland hvalfångarne i norra 
Stilla hafvet, som en gäng om året lossa sina produkter 
härstädes. Dvss läge halfvägs mellan Californien och China 
gör densamma äfvcn till en slags mellansta!ion för trafiken 
erneilan ·dessa båda länder, oeh ett stort antal fartyg lwm-
ma hit att reparera eller proviantera. 

Honolulu är säte för regeringen och de utländska 
kommissionärerna. Der finnes ett mindre varf med meka
niska verkstäder, samt en kaj der fartyg li.unna kölhala. 
Kol, vallen och alla slags proviantartiklar kunna erhällas. 
Af härboende hvita äro nästan alla nationer representerade, 
ehuru amerikanare äro de talrikaste. llen infödda befolk
ningen uppskaltas lill omkring 800,000 på alla öarne. En 
af Sandwich-öarnes förnämsta exportartiklar är socker. 
Dernäst li.alo-rot och säd. Hawai är den fruktbaraste 
af öarne, och dess hufvudort, Hilo, vid ]{ealakaluJa Bay, 
drifver betydlig handel. Regulier förbindelse underhålles 



.. med San Franf;isco, så.viil som med Japan oc.h 
China. 

s,''ffl·i'~G till Under resan till Tahili uLi I-1. l\1. S. Alert, fiugo vi 
1ah!l! och d 29 D b . ( f lr .. .. . en • ecem er s1g e a uusenslern-on, en af dc vest-
anfforuw· af - o 

Låns~ ligaste af dc Laga eller Pumotu-öarne. Denna är eu 
öurne. s. ·k. lagun-ö, samt ligger blolt nugra fot öfver vattenbry

net. Den är tätt bevuxen med palmskog, som tillsammans 
med den hela ön omringande bränningen, syntes på ett af
stånd af 1 O till '12 mil från däclc. Vid närmandet till öu 
sökte vi förgäfves att uppläcka någon öppning genom ref
ven, men en till utseendet i lagunen ankrad skonare lät oss 
antaga, att en sådan måste finnas. Samma dag på aftonen 
fingo vi en annan lagun-ö i sigte i O.S.O., på omluing '1'2 

Cecil-ön. 

Tabili , 

Eimeo 

och 

Teluarou. 

till H mils distans. Denna var betydligt mindre än Km-
senstern, samt antogs vara den i l\1. Yincendon Dumoulins 
kort i Lat. 15° 30' S. och Long. 148° 20' V. utlagda Cecil
ön, eller Roggeveins Vesper, ehuru, enligt vår räkning, 
dess läge skulle blifva Lat. H\ 0 34.' S, Long. 148° 28' V. 
Följande dag fingo vi Tahili i sigte, och snart derpå den 
vesler om Tahiti liggande Eimeo·ön, samt sedermera de 
norr om denna liggande lagun-öarne Tetuaroa. Dessa 
sednare hafva samma utseende som J(rusenstern och äro 
af betydlig utsträckning i nord och syd. Någon · öppning 
syntes ej heller här uti korall-refvet, som sammanbinder 
öarne till en ring, samt sträcker sig 4. mil till sjös i S.Ostl. 
riglning från den sydligaste af öarne. Tahiti och Eimeo 
äro båda höga och bergiga. Den förra liknar på afstånd 
tvenne öar, hvaraf den vestligaste är den högsta. 

Tahiti. 
P:t Venus Ön är synlig på 4.8 mils distans, och vid närmande till 

och dess fyr. densamma norrifrån brukar Venus udde angöras. Den på 

nämnde udde, som är den nordligaste af Tahiti, belägna 
fyren, angifves i seglingsbeskrifningen hafva 14 mils syn
vidd. Densamma var dock ej tänd under vår vistelse på 

.. 
0 

~amt stod antarrligen under reparation. Om dagen är 
o ' ' o 
fyrtornet 5Vårt att urskilja, men en bakom Venus udde djupt 
ingående dalsänkning synes pu långt afstånd, och utvisar till 
en början vid angöring fyrens ungefärliga läge. 

Det ön omgifvancle korallrefvet erbjuder på flera ställen 1\orallrcf

genomgång till innanföre belägna hamnar, 11Varibland den ye( och 

vid Papiti ames vara den bästa. Inloppet till Papiti hamn ·. Papi li 
hum11. 

är af 53 famnars bredd, samt har en bar med 4! famn 
vatten. Strömmen sätter stundom starkt utåt genom denna 
öppning, och under hård SV est!. ' 'ind bryter sjön på baren. 
tots erhålles i vackert väder, men vill man gå in ulan lots, 
rekommenderas alt ankra en båt i midten af rännan, ty 
goda märlten salwas. Håll omkring 20 famnar från vestra Rev,el för 

pynten af två klippor, som ligga 40 famnar från den torra insrp;linp;. 

delen af det östra refvet. Det är b!utL 9 fots vatten på 
dessa klippor och sjön bryter vanligen på desamma. En 
annan klippa ligger 30 famnar norr om del östra refvet, 
men denna ligger på sidan om inloppet till rännan. I vestra 
delen af rännan ligger ett grund med 1 O fot vatten, h vilket 

l 

sträcker sig till halfvägs emellan de torra refven. Sedan 
inloppet passerats, styr rättv. S.t O. till dess den förstnämnda 
ldippan, som ligger i rättv. S.O.t.S. från det östra torra 
refvet, är passerad. Styr derpå upp emot missionskyrkan, 
samt ankra inom ~ kabellängd från land, med refvet från 
1\lotu-Uta, den i hamnen liggande lilla ön, i S.Y. 

E!t annat inlopp till Papili leder genom Toanoa, hvil
ket., rekommenderas såsom enklare, men denna väg är be
t y d ii g t längre. 

Tidvattnet Yid dessa öar är högst obetydligt och högsta Tid. 

stigningen vid springtid är blott 12 tum. 
I afseende på de rådande vädren och vindame brukar Yindar och 

året delas i tre årstider. Den 1 :ta, Maj-Augusti, med årstider. 

S.Ostlig vind; den 2:dra, September--December är den 
vackraste, h varunder Ostliga vindar äro rådande; den 3:dje, 
ifrån medlet \' af December till slutet af April, kallas den 



regniga och derunder råda ves!liga vindar. S O. passaden 
delas, då den når ön, uti två grenar af halfon Taiarapa 
och bergen, hvaraf den grenen som går åt N.O. blåser re
guliert, men den som går ål S. V. och stoppas af öarne 
Eirneo och lVIoorea, återstudsas af dessa öar, samt träffar 
Ta hit i såsom S. V., vesllig, eller N V. vind, allt beroende ar 
passadens styrka. Sti lljcn, som förorsakad af bergen ofla 
råder under öns veslra kust, \arierar till sin ulsträckninO' 
under olika lider af dagen enligt vindens styrka. "'' 

r~pili. Papiti är en lJeqväm och säker hamn, men uncler-
hstad mycken stiltje och varmt viider. Sladen, om den kan 
kallas så, säte för -regeringen ör\'er Sällskapsöarne, samt 
station för 1\ejserl. franska e:;kadern i Stilia Hafvef., som 
härstädes har ett varf, med kolförråd och en s. k. gridiron 
för upphalning och reparation af fartyg. Hamnen är be
fästad genom batterier söder och öster derom, samt har en 
ständig garnison af infödda och fransmän. Hela antalet af 
här på ön Eiemo boende lnita uppgår knappast till ;)00, 
hvaraf de flesta bo i l'apili. Öns förnämsia export-artik lar 
äro lwkoolja, bomull och socker. Den förstnämnda Yaran 
produceras hufvdsakligen på några af de närliggande lngun
öame, samt transporteras hit i småfartyg, till vidare export. 
~umullsplanlagerna arbetas af "coolies", hvaraf en mängd äro 
Importerade för della ändami1l. 

Ilol . och 1\ol och proviantartiklar lnmna er hällas, men äro dyrare 
}Jl'OI'IUllt. ;· o j k o Dn pa <ans e nagon annan ort vid Stilla 1-lafret. Vatten 

af bästa beskaffenhet kan fyllas beqvämt vid ~jelfva land
ningsplatsen i hamnen. 

Upgift på orter vid Stilla Hafvet, der ångare 
kunna erhålla kol. 

San Carlos de Ancud. (Chiloe). Chilenska kol kunna 
:vanligen erhållas, likasom en liten qvantilet Sidnev-lwl 
do J ' 
a ett upplag af dylil\a alltid hålles här för P. S. N. C:os 

ångare. 

!!l 

Lota är en plats, hvarest kol nlltid kan fås. !Co!en, 

5001 
här brytas, äro dock mycket svafvelhallig:a, förbränna 

pannor och eldstäder, samt äro. farliga för sj~lfantändi1ing 
och duga ej för längre ' reso:-. Btandade m~d Engelska eller 
Siclney- kol äro de goda, men användas i nödfall oblandade. 
De sä ljas fUr omkring 4 dollars per ton. Minorna ligga nära 
sjön och fartygen förtöja längs en pier, hvarest kolning 
verkställes fort och beqvämt. 

Vafparaiso. Engelska, Sidney och Chilensl<a lwl. Bäst 
är att imänta något lwlfartyg, då ackord kan göras med 
dess befä!hafvare, och goda, engelska kol kunna fas för J •. 2 

per ton. 
1 Coquimbo och Ca!dera lwfva P.S.N.C. kolförråder, 

samt afyttra engelska kol för L. 2 per ton. 

Jquique. En mindre qvantilct kan erhållas. 
Arica. Kolstation likt Coquimho. 
Callao. Engelska kol och amerikansk anthracit. 
Payta. l\ol finnas vanligen eller anskaffas från 

Callao. 

Guayaquil. Uppe i staden finnes kol för L. 4 till 5 per 
ton, men ej i Punå. 

Panama Bästa platsen för kolning är vid Taboga-ön 
af P. S. N. C:s kol. 

San Sarvador 

Acapufco 

San Blas 

,1/azatlån 

Guitymas 
La Paz 

( 

Pensylvania anthracit hålles i 
des~a hamnar af P. S. S N. C y. 
I San lilas finnes dock ej alltid 

( kol, lik~om i La Paz, der d y lika 
\ likväl bruka lnmna anskaffas ge
J nom kontrakt med der boende ty-

ska köpmi1n. 

San Francisco. All<l slags kol. Nanaimo-kolen äro 
billigare än de en~elska, samt brännas allmänt på örlogs
fartyg. Califomia- kolen duga ej oblandade för längre 
resor. 



T'ancouwr-Island. Nanaimo-kol i Esquimalt, Victoria, 
New-Westminster och Nana im o. ' 

Siffra. Amerikanska och Nanaimo-kol. 

Jlonolulu.} . Alltid Amerikanska-, Yancouver-
Tahiti. S1dney-kol. 

H. lVI. S. Hoyal Adelaide. 

Devenport den H Juli ·1868. 

eller Nyare krigsfartyg. 

Som bekant är, har engelska amiralitetet oak.tadl pres
sens anmaningar, länge stridt mot antagandet af monitorer 
såsom kustförsvar, för engelska flottan. Ändtligen har man 
dock ej längre kunnat troisa allmänna meningen utan om
sider beslutat byggandet af ett fartyg efler denna princip, 
ehuru med åtskilliga förändringar. Detta fartygs namn är 
Glatton och från en engelsk tidskrift låna vi följande be
skrifning på detsamma: 

"Glatton slwll byggas efter monitor-principen, ehuru 
med åtskilliga nyheter i byggnadssättet, och bör utan tvifvel 
blifva en särdeles kraftig krigsmachin. Hon är ämnad au 
föra 2:ne 25-tons (600-pund.) kanoner. 

Den förnämsta nyheten i sjelfva byggnadssättet består 
i ett starkt bepansradt bröstvärn, som reser sig till en höjd 
af 61/l fot öfver däck, och derigenom skyddar tornbasen, 
nedre delen af skorstenen, luck-karmar och andra öpp
ningar, som äro befintliga inom densamma. Kanonerna 
skola skjuta öfver detta bröstvärn och komma följaktligen 
så högt, att skeppet i strid får stora fördelar deraf. Glatton 
blir 245 fot lång, 4.9 fot bred (utom pansarn) och af2,709 
tons dräglighet. Hon lwmmer att ligga 19 fot djupt både 
för och akter då hon icke är klar för strid, i hvilket fall 
djupgåendet kan ökas till 20 fot genom att pumpa vatten i 
särskildt för detta ändamål afsedela cisterner. Vid 19 fots 
djupgående lwmmer fartygets däck att ligga 3 fot öfver 
vat!net, pansarn att sträcka sig 4. fot under och 21

/ 2 fot 
öfver vattenlinien och derjemte ett 6 tums ekdäck att läcka 
pansarns öfverkant. 
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Giattons sidor sicoJa bepansras till en höjd af 61/
1 

fot 
med ett pansar-bälte, !nars öfre hälft är 12 tum tjock med 
18 tums teak-backning, och hvars nedre hälft blir 10 turn 
tjock med 20 tums teak-backning. 

Det är ämnadt, att sjelfva sluofvet under strid endast 
skaH ligga 2 fot öfver vattnet; bröstvärnet kommer dock, 
såsom förut är nämndt, att resa G1

/ 2 fot öfver däck, följ
aktligen 81

( 1 fot öfver ' 'allenlinien, och J(anonernas höjd 
öfver densamma blir 1 ,l fot 8 tum. 

Tornet }i r så konstruerad! och an ord nadt att båda ka
nonerna kunna skjuta rund bogen till om kring 20 ° på h var
je sida om fartygets rnedellinie, men en af kanonerna kan 
derifrån riklas till rätt al(terut på hvarje sida, så. att hela 
horisonten alltid kan be~trylws af endera af kanonerna. 
Pansarbeklädnaden på tornets framsida är 14 tum tjock 
och på den öfriga delen 12 tum. Teak- backningen är 15 

tum tjock, och innerplåten består af 2 lager,. hvardera af 
"18 tums tjocklek. 

Bröstvärnet skyddas af 12 tums pansar på 18 tums 
backning, och innerplåten iir, såsom på tornet, i 2 Jag af 5 /

3 

tums tjocklek. Den innerptåt (skin), till hvilken pansam 
och backningen på sidorna ä!'o fästade, beslår af 2:ne lager 
tumstjocka plåtar. Spanten äro 1 O tum djupa oeh med 2 
fot mellanrum. Jernbeklädnaclen på bröstvärnets öfverkant 
är 11

/ 2 tum tjoek i 2:ne lager 3
/ 4 tums plåtar. Däc]{sbe

ldädnaden utanföt bröstvärnet är 3 tum tjock. .. 
Fartyget har till hela sin längd dubbla bottnar, och 

är rummet dessa bottnar emellan, der pm1sarn börjar, ökadt 
till 4 fot. Detta, tillsammans med öfverhänget af pan
sam oeh backningen, gör en distans af 61

/ 2 fot mellan 
ytterkant af bepansringen och fartygets botten, en omstän
dighet, som betydligt bör försvåra anfall af pansarbräcka 
(ram). 

En lätt brygga kommer att byggas öfver bröst viirnet, 
och trapporna dit skyddas af jernskolt. Det är ämnad!, 
att fartyget skall under vanliga omständigheter styras från 
denna brygga, men i strid från ett bepansradt 5lyrtorn of

vanpå tornet. 

Maskinen blir af 500 nom. hästkrafter, som !<an arbe!a 
till 3,000. Farten beräknas bl!fva 91

/ 2 a 93
/ 4 knop. Fartyget 

skall rymma 21f0 tons kol, och genom alt begagna de of
vannämnde Yallen-ballast.-cisternerna för samma ändamål bör 
rna n få rum med 1 O O tons till". 

Det tyckes häraf som skulle Englands flotta i G!atton få ett 
särdeles krafligt och starkt bepansradt fartyg, men genom det 
omtalade bröstvärnet af 61

/ 2 fots höjd, i akt och mening att 
skydda tornbasen m. m, frångår man dock en af Ericsson
ska monitorernas hufvudegenskaper, den neml. att visa en yt
terst ringa skottyta. 

Det är märkvärdigt att se, att England, som dock står 
så högt i mekaniskt afseende, ej på sednare åren framkom
mit med någon ny praktisk ide i krigsfartygs byggnad, •1tan 
alltid, ehuru motvillig!, måst följa Frankrikes eller Amerikas 
exempel. Så tvingade la Gloire till byggandet ar Warrior 
m. fl . pansarfregatter, monitorerna först till ton~fartyg efter 
Coles' system, och nu sednast, efter rnyeket motstånd, till 
byggandet af monituren the Glatton, och slutligen det i tran
ska fiollan redan länge befintliga vädurslwppet le Taureau, 
till byggandet af ett dylikt fartyg the Holspur, hvilket i 

samma tidskrift omnämnes sålunda: 

"Hotspur är ämnad t alt blifva ett vädurskepp med 
tvillingskrufvar, 2:15 fot långt, 50 fot bred t, 2 ·l fot djup
gående och af 2,6 37 tons dräglighet. Hon skall förses med 
rnachiner om 600 nominella hästkrafle.r, som lmnna arbeta 
.till 3,600 hästar, och anses komma att göra niira 12 krwp. 
Det är amiralitetets mening, att hon skall anyändas en
dast i krigstid, och då hufvudsakligen såsom ram, hvarföre 



del är ämnadt att göra henne så fruktansvärd i denna slags 
strid, som det är möjligt för ett fartyg på vattnet. Farty
gets hela tyngd, då man betraktar detsamma som en pro
jektil, är 4, SOO tons. 

Oafsedt hennes ofantliga förmåga a!t ramma, blir Hots
pur äfven i öfrigt en farlig motståndare. Hon skall nem!. 
föra en svår kanon i fast batteri skyddadt af 8 tums pan
sar, med 1 O tnms teak-backning 1\anonen står på en 
vändsl1.ifva, och är det så tillstä!ldt, att kanonen utan hinder 
kan skjuta från rätt förut till !~5° akter om tv~irs på 
hvarje sida. F<'lrtyge!s sidor från trossdäck, som ligger 18 
tum öfver vattnet, äro till 5 fot under v:!ttnet täckta af 
pansarn, hvars öfre strål1. är 1 'l tum tjock och nedre 8 tum, 
med teak-backning af Hi och 12 tum. 

Ofvanpå detta trossdäck är en öfverbyggnad anbringad, 
som står 12 fot öfver vattnet. Denna öfverbyggnad be
står af ett midskeppsbröstvärn, skyddadt af 8 tums pansar, 
och är det ofvanpå denna byggnad vid dess främre ända, 
som ofvannämnde fasta batteri är placeradt. Rymliga mel
landäck bildas derigenom för och akter. Detta bröstvärn är 
afsedt för samma ändamål, som det förut vid Glallon om
nämnda. Trossdäck utanför bröstvärnet är belagdt med 3 
tums plåt midskepps, som aftager till 21

/ 2 tum vid bogen 
och 2 tum akter, derigenom skyddadt för såväl bomber som 
vatten. Fartyget kommer alt få en ganska lätt tackling, 
sl\all rymma 300 tons kol, och ~ månads proviant, samt 
förråder för ·175 mans besättning. 

Orvanstående är en kort men tillförlitlig beskrifnirig på 
den monitor och ram, som amiralitetet har beslutat bygga 
för engelska flottan under detta år, och hvad än egenheter
na h.os -framtidens krigsskepp må blifva, tro vi dock att 
Glatton och Hotspur måste komma att visa sig vara vigtiga 
hjelptrupper tiJl hvarje flottas operationer. Hotspur bör 

utan tYifvel blifva en fruklansvärd motståndare, skjutande 
långskeppsvägen för öfver med sin 18 tums kanon sjelf er
bjudande en ringa tafla för fiendens kanoner, och skulle 
hon lyckas att grundligt träffa med sin ram, skulle mot
ståndaren sälwrligen gå till botten. Som hon derjemte har 
tvilling-skrufvar, kornmer hon att manövrera lätt och så
ledes motsvara de afsigter, för hvilka hon är ämnad". 

1 England bar mycket uppseende blifvit väckt af en 
klass monitorer, som för holländska flottans rälming detta 
år blifvit byggda på l\trs Laird Brothers varf i Birkenhead. 
En engelsk tidning skrifver derom som följer: 

Holländska monitorn De Stier's dimensioner äro : 
Längd 205 fot, bredd 38 fot, djup 19 fot, och dräglighet 

i ,326 tons. 

Den är bepansrad med 6 tums plåt från 3 1/~ fot nedom 
vattenlinien upp till relingen, och detta till större delen af 
längden, med något artagande plåtar mot ändarne. Pansam 
hvilar på 10 tums teal~-backning, och denna åter på en in
nerplåt af i tums tjocklel\, uppburen af spantresningen. 
Tornet, som är cylindriskt och enl. Coles' princip, är skyd
dad! af pansar, som ingenstädes är mindre än 8 tum tjockt, 
ökadt rund portame till ·11 tum, o<:h med 13 tums teal\
backning och 1 tums innerplåt. Tornet för 2:ne 300:pund. 
reftlade kanoner, med hvilka man kan skjuta rund hela 
harizonten med undantag af 'l O 0 på h varje sida om medel
linien för och 6° akter. Den lätthet med ln-ilken tviiling
skrufvarna sätta henne i sländ alt vända, göra henne ock 
mycket lätt manövrerad i strid. Portarnas underkant är 6 1 / ~ 
fot öfver vattenytan. Utom den vanliga appara!en för att 
vrida tornet för hand, kan man äfven an vända ånga, som är 
under kontroll af tornbefälhafvaren, till hvilken häfarmen 
för igångsättning är ledd upp på rigtnings-plattformen. På 
däck är ett osårbart ton~ för lotsen, och skans och back för-
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sedda med resenhyttor, utom väl inredda rum för of

fiCerare och besiittni11g under balleriel i skydd af pansarn. 

Sjelfva rammen är af jern och af stor styrka, fram skJu

tan de omkring ti fot, tiil ett lagom djup under vattnet att 

träna ett fientligt fartyg under pansarn. Detta fruktans

viirda . anfallsvapen är fast sammanbygd t med spanten, och 

s~1 sammausatt, att det lian motstå sammanstötningen. 

Machineriet, som har !Jiifvit by;odt vid samma verkstad 
' 

be5t{tr af 2:ne direkt verkande macltiner om ,170 hästkrafter 

hvardera, tillsammans 350 hästar, och kunna arbeta upp 

til i en gan ska hög indikerad kraft, hvardera maskin drif

vande en skruf under !<\ringen af 12 fots diam eter. 

Pannorna äro försedda med öfverhellnings-apparat och 

i öfrigt gjorda en!. engelska amiralitetets stipulationer för 

denna !dass maskiner. 

Sticr gjorde sin officiella prortur för 10 dagar sedan, 

dtl Hol!iindska regeringen representerades af Mr Jansen. 

F<il' lyge t var fullt utrnstadt i alla arseemlen och hade 

li HJhlller och amtmilion samt fu Il t kolförråd och Mrige för

råde r om bord ; dess djupgäende H> fot och dräglighet vi J 

detta d.Jttpgående 2,020 tons. Hastigheten pröfvades vid 

prormilen 'id lHerseys inlopp, och af 6 profturer erhölls ett 

medeHal af '12,46 knop. l\1askinerne gjorde då 92 1/
2 

slag med 

2,'zzS7 iudik. hiistkrafl. Med halr maskin erhölls en medel

fart af '!0,78 knup med 77 slag och 1,23 4 indik . hästkraft 

Far tyge ts förm åga att svänga pröfvades derefler, och gjordes 

med full fart en cirkel på 41
/ 2 minut ; ci rkelns diameter då 

ganska liten. Hodret, som är balansror, kan under full 

fa rt l8ggas ned at tre man. 

Eller detta prof öfver!emnades Stier till kaptenen i hol

ländska fl ottan Hugenholtz, som dorerter gick utanför ham

uen för alt pröfva kanoner, kursörer ooh tommekanism 

som sköttes helt och hållet af fartygets befäl och besättning. 

Åtski iliga skott blefvo aJI'yrade, först från hmrje kanon siir

skildt, och derefter samtidig!, alllifl med 34 sll.åip. laddning, 

och fylld bomb om 300 skåip. Under skjutningen sväng

des tornet endast för ånga, och var under fullkomlig kon

troll; hel svängning gjordes på i3ti sekunder. Kanonattiral

jen var i godt stånd, och arbelade väl. Kapten Coles var 

sjelf ombord och var fullt beläten med fartyget i sin 

helhet. 

J u mera vi se af dessa holländska monitorer, deslo 

mer äro vi öl'vertygade, alt förr eller sednare skall vår 

styrelse tvingas att antaga dylika fartyg till kustförsvar i 

stället för betterier. De äro små och svåra att träffa, for

dra liten besiittning, äro lätt manövrerade, och äro i stånd 

att på kortast möjliga tid concentrera den mest kraftiga eld, 

under det de sjelfva äro näslan skottfria för kula eller 

bomb. Kanonservisen har intet obehag af skjutningen, och 

den betydliga röken försvinner snart genom trallen. Ett 

.sådant fartyg som Stier kunde i trots af våra fästen ånga 

upp i för Mersey och ostraffaclt göra inom ganska lwrt tid 

skada för millioners värde." 

Det synes oss, som detta slag af monitorer med unge

fär samma dimensioner som våra "'), dock äro dem betydligt 

öfverlägsna i flera afseender1. Vi finna till en början, att 

deras fart är dubbelt större än de svenska monitorernas, 

hvilket förhållande väl egentligen är våra monitorers svaga

ste punkt. Vidare lwnna tornen vridas både för maskin 

otdl handkraft, hvilket också är af stor vigt, då g,enom dref

hjulct.s springande hos oss redan 2:ne gånger inträffat, att 

tornen varit orörliga, och fartyget följaktligen satt ur strids

färdigt skick. slutligen äro dessa holländsl\a monitorer för

sedda med ram och t vill ingsskrufvar, egenskaper som göra 

dem kraftiga vid sammanstötning och särdeles lätt manöv

rerade. Det torde vara skäl, alt vid blifvande nybyggnad för 

*) De Svenska monitorcma li [jffa llkvul enda st nogot öfYCr 1 i fot 

djupt. Red:s anm. 



flottan taga i öfverviignnde, om ej fartyg af denna konstruk
tion skulle vara lämpliga för våra förhållanden. 

I Brasilien har det lfingvariga kriget med Paraguay 
framkallat behofvet af små grundgående monitorer, hvaraf 
sex lära vara byggda och afsända till krigslhec:tern. 

Denna klass monitorer har tillräckliga dimensioner att 
bära en af de gröfsta i brasilianska flottan brukliga kanoner 
inom pansar af tillräcklig styrka att skydda emot paragui
ternas 68 pund. artilleri, samt förenar dermed egenskaper
na af grundgående, lätthet att manövrera, sam t, i betrak
tande af fartygets ringa dräglighet, betydlig fart. Dimen
sionerna äro : längd 108 fot, bredd 22 fot och djupgående 
5 fot. Sluofvet är af teak, flatbollnadt med slagkölar, samt 
bepansradt rundtom med ett bälte af 4 tum solid jernplåt, 
som striicker sig från 8 tum under vattenlinien upp till 
waterbotdet, som liksom däcket, kommer omkring 3 fo t öf
ver ''altnet. Det förfes med två ångmaskiner af ·15 häst
krafter hvardera, samt två tvåbladiga skrufvar, som med 
21.0 slag äro ämnade att gifva fartyget 7 knops fart. 

Tomet, som är placeradt i fartygets midt, är till min
skande af dess vigt och storlek, då detsam m~ blott bc-höfver 
rymma en kanon, ej rundt utan parallelipipediskt (al om
kring 12 fots längd och 9 fots bredd) med afrundade hör
nor, men omgifvet af en rund jernskifva i däck. Tornels 
golf 3 fot under däck. Tornet är af solid jernplåt af 4 tums 
tjocklek på 3 sidor och 6 tum på framsidan. Kringvrid
ningsmekanismen är enligt Co!t:s' system. 

Kanonen är en 6 tums reff!ad Whitworth. 
Porthålet är af föga större vidd än kanonens mynning, 

och lavetten är konstruerad, för mynningspivotering, d. v. s. 
att mynningen i st. f. Lapparne är den fasta punkt, kring 
h vilken kanonens eleverande eller depression sker. Ro terin
gen blifver ej fullkomligt i porten, men så nära innanför 
densamma, att mynningens läge i porten blott förändras ~ 

tum vid den största bellötliga elevation. 

Kuldurken ar belägen under tornet, och alllangn ing sker 
genom dess sidor under däck liksom på Coles' tornfartyg. 

Eesiiltningen utgöres af 30 man, och fartyget kan laga 
proviant för 14 dagar, och kol för 3:ne under fullt ångtryck . 

Höjd mellan däcken är 51
/ 2 fot. Akterut finnes en min

dre kajut för befälhafvaren, för om denna masl\inrummet 
med pannorna, som sträcker sig till tornrummet. På sidorna 
om pannorna kolboxar, och på sidorna om tornrummet dur
kar och uppbördsrum. För om tornet är en öppen tross
botten, i hvars pik provianten stufvas. Å denna är äfven 
ett pumpspel för ankarets hemvindandc, och kettingen, ty 
der finnes blott en, leder dit genom ett klys i däck. 1 O fot 
från förstäfven å trossbotten är dr illen placerad, och ror
gängaren eller lotsen står med hufvudet i ett i däck uppta
get fyrkantigt hål, täckt af en 8 tum hög huf af 6 tums 
jernplåt, genom hvars synhål han kan se beqvämt, såväl 
förut som åt sidorna. 

- f. 



Anföt'ande i Kong!. Ot·logsmnnna-Sällskapet, 
högtidsdagen den 16 November 1868. *) 

På förra årets högtidsdag slutade föredraganden för 2:a 

Ye lenshpsklassen sin beriittel~e med den förh oppning att 

detta års föredragande m :i t te kunna beskrifva huru striden 

melian reftlade och slätborrade kanoner utfallit, men -
ty värr så blef ej förhållandet. 

Visserligen hafva många förrök i flera länder med så
väl rtfflade som slätborrade kanoner sedan dess företagits , 

oelt de kända resu!taterna varit sådana, alt man med de 

refflade kanoner kunnat utsträcka slijutningen till längre 

distanser och då med större triilfsäkerhet och större förmå

ga att genombryta såväl fartygs sidor af trä och jern, som 

ock fästningsmurar af sten och jord än med de slätborrade 

kanoner. Styrkan hos de förra har dock i allmänhet varit 

inskränkt till ett mindre antal skott. Efter ungefär 200 

skott sl\jutna från en reftlad och bandad gjutjornskanon 

ar 9 till '1'1 tums kaliber har man ej längre kunnat vara 

säker om dess hållbarhe!. Fördelen m"d bandningen har 

dock visat sig vara den, alt da det gjutna godset springer, 

qvarhållas bitarne af de smidda banden, hvilka, då gjut

,jernet springer, öppna sig så mycket öfver kammarstyc

lwt, alt det blifver synligt för ögat och skjutningen då kan 

af~lutas och kanon en kasseras. 

De sista kända försök med refllade kanoner i Frankrilw 

och Italien äro beskrifna i kapten Patrik Fries' rapport, af 

*) j_[ mJjoren nt. m. Il . T. Hult, 

23;] 

hvitken et!. utdrag är tryt;kl ueh ett exemplar allemnadt till 

~jö-Oflicers-Sällskapet 

.._ Endast försöken med en 1 Uums dansk bandad oeh 

·efflad gjuljernsl\anon, lillverlwd vid Finspong, samt några 

~örsök med 1\rupps stålkanoner, återstå för mig alt 

omtala. 
l{anonen var gjuten vid Finspong öfver liärna från 2 nonsk 

masungspipor och med fylinad~jern från :3 kupolugnar. Ka- tl-imns 

r;ouen ~var öfver hela bak- och kammarstycket till något kunon. 

framom Lapparne förstärkt med s. k. 2 hvarf stålringar 

från Petin-Gaudet &: C:o:s fabrik i Frankrike. Tapparne 

sutto på en smidd tapprin~. I\analen, hvars kaliber var 9,62 

svenska deuimallum, hade 9 rertlor. Fänghålet var lärnadt 

med s. k. Didronsk fänghålstapp, men efter 78 skott dugde 
den ej langre, hv~rföre en ny in-sa,ltes efter franskt mön;;tcr. 

Kanonen vägde med ståJringame 48,'175 skålp. Med derma 
kanon har skjutits: · 
29 skott å 4 7 fl krut och massiv projektil Y äg. ,\93,50 sv.'$ 
35 ., å 52,88, d:o 4 93,50 d:o 

160 , å 58,75, d:o 193,50 d:o 
1 O , å i'l'8,7J , och l ihålig projektil väg. fyild 470 'fl. 

Den ihåliga projektilen rymmer 23,50 'Th l1.rut. 
Skjulningen företogs under alia hela elevationer från 

·i o till 7°. 

Efter dessa 234 temligen skarpa skott, afsl\julna vid 
:Finspong, befanns kanonen oskadad. Derefter blef kanonen 

uppsatt på ell af Köpenhamns fästningsl'erk, derifrån ytter
ligare några ~kott skjutits. 

För alt nu få se denna kanons verl1.an mot pansarplåt 

uppfördes på Amager en pansarta/la bestående af 9 st. svära 

jernspant fäslade vid en ,l tums tjock jernplåt, utanpå liVil

lien voro lagda ekebjellwr 18 tum i fyrk an t, inbördes åt

skilda af horizontelt lagda •;4 tum tjocka jernplåtar, utanpå 

ekbjelkarne och på nedersia delen af tailan fastbuttades en 

· 8 engelska tum tjock jornplåt och på öfra delen af latlan 



en 6 tums tjock jernpliit. Begge platarue voro hvardera 
omkring 16 fot långa och 4 fot breda, samt (fabricerade) 
tillverkade i John Browns berömda verkstad Atlas W orks i 
Sheflield. 

1 :a skottet mot denna tafia skjöts med 4 7 skålp. krut 
och massiv projrklil af kanonjern vägande 493,5 skå\p. 
Projektilen trälfade ungefär midt i nedra kanlen af S-lums
plåten, som genombröts, och stannade sönderslagen i eke
backningen. 

2:a skottet, med 5S,75 skålp. krut och massiv projek
til om 493 skålp. vigt, träH"ade rnidt i s-tums-plåten, slog 
ett 14 tums rundt hål, genombröt hela plåten och böjde 
densamma goda 2 tum, samt stannade, sönderslagen, i eke
backningen. 

3:e skottet med 5S,57 sl1.ålp. krut och massiv projektil 
af 493 skål p. vtgt, trälfade s-tums-plåten i närheten af ven
stra ändan, spräckte plåten och genomträngde densamma till 
ekebackning en. 

För dessa 3 skott blefvo 5 af jernspanten afbrutna, 
och af de 16 bultar hvarmed S-lums-plåten qvarhölls vid 
tafian, voro 1 O afbrutna, äfvensorn 4 af 6-tums-plåtens 
bultar. , 

Emedan man i våra tider ej är tilifreds med att ge
nombryta pansarplåten med massiva projektiler, vill man 
bruka granater mot dem för att uppnå en så mycl1.et efter
tryckligare verkan -- och del har visat sig att detta myc
ket väl låter sig göra med dertill konstruerade granater. 
Dessa måste dock hafva ett så tjockt gods att det lemnas 
endast plats för en liten sprängladdning af krut, och spräng
verkningen blifver derför mindre än önskligt är. Man har 
derföre föreslagit att nyttja såsom sprängladdning det af den 
svenske ingeniören Nobel uppfunna explosiva stoff "dynamil", 
med hvilket nyligen såväl i Sverige som annorstädes har 
blifvit företaget så märkvärdiga försök. Dynamit bestär af 
ett pulfver af tegelsten, eller ett liknande !>loff, mättadt med 

. ocrlyceriu Om i verkligilelen dynamit kan anYändas n1tr " · 
' m' spräno-laddnin" till pansarbrytande granater, beror saso - o ' o 

förnämligast på om dynamiten, utan alt explodera, kan mot-
stå den våldsamma stöt som granaten mottager af krutets 
x losion i loppet af en kanor1. Såsom ett föregående prof 

e p d ,. 
hade man derföre förut gjort ett par skott mc en S4-punOig 
kanon och voro spetsgranaterna fyllda med dynamit. För
söket hade gått efter önskan utan sl\ada för kanonen. 

Man beslutade der!"öre alt fortsätta försöket med 11-
tums kanonen. Först blef utsl1juten en tom pansarbrytande 
granat; den gjorde nästan samma verkan på 8-tums-plåten 
som de massiva projektilerna. Derefter afskjöts ett skolt 
med 5S,75 sl\ålp. krut och en pansarbrytande granat af 
kanonjern fylld med 17,63 skålp. dynamit, och vägande med 
sprängladdningen 47 'l skålp. 

Då man vid undersökningen af kanalen efter den före
gående skjutningen funnit densamma uppfylld af flera spric
kor och mycket urbränd, samt. öppningar mellan flera af 
de smidda banden syntes i kammarstycket, var man beredd 
på att kanonen skulle snart springa, äfvensorn att dyna
milen kunde spränga granaten innan den hade lemnat ka
nalen, hvarvid den starkaste kanon måste brista. 

Då kanonen alfyrades sprang den också, och genom de 
starka intryck som funnos i kanalen fann man, att granaten 
sprungit i kanalen och dynamilen således varit en stor orsak 
till kanonens slutliga söndersprängning. Tappbandet gick 
tvärt af och slungades långt till höger. Kanonen sprungen 
som vanligt. 

Sedan Juni månad detta år hafva flera skjutförsök egt 
rum i ändamål alt pröfva de för handen varande och er
bjudna medlen för en större uthållighet hos preusiska mari
nens och kustartilleriets kanoner och projektiler. 

Dernäst korn det derpå an att erfara om föreslagna mått 
och steo- å såväl ena sidan för kanoner som projektiler, 

t:' 

hvar för sii gåfvo märkbart bättre resultat. 

1\rupps 
kanoner. 
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Första försöket. företogs med den af Krupp levererade 
96-pundiga kanon af 9 tums kaliber. Genom att använd:t 
ett mindre häftigt verlwndc (prismatiskt) krut och en i följd 
dcrar ulan fara för kanonen förstorad laddning, hvars an
tändning skedde i l\ ärnlinicns riktning genom spärren, för
ökades begynnelsehastigheten efter projektilens vigt från 
1,260 till nära '1,~ . 00 fut och minskades luulgasens tryck
ning med omkring '1.00() atmosferer. Dervid var träifsä
kerhelen fullt tillfredsställande. Ett vidare försök anställdes 
för att pröfva in fly tandet af en förändrad projektil-kon
struktion för en under hittillsvarande förhållanden med van
ligt krut skjutande l1anon och liktidigt erfara om projekti
lens 1wnslruktion var af viisendtlig inverkan för dess håll
barhet och ansiagsluaft. Till detta försök valdes en 72-
pnndig eller S-lums Krupps bakiaddningskanon. Äfven här 
visade sig den nya projektil-konstruktionens öfverlägsenhet 
på ett eklatant sätt emot den hittills brukade. s-tums bak
laddningskanonen visade med den nya projcli.tilcn samma 
resultat som hittilis 9-tums kanonen. Dessa båda försök 
på eit så rationellt sätt inledda och genomförda voro af 
stor vigt. De framställde fullt förtroende till för handen va
rande medel och krafter och lälo med tillförEigt hoppas det 
eftersträfvade målets uppnående då 96-pundingcn med sina 
fö rbättringar sattes i samband med förbällrade projektiler. 

Första försöket med oladdade granater gaf redan 96-
pundingen öfverlägsenhet. 8-tums pansarplåten genombröts 
helt och hållet af ~å väl Krupps stål- som Gruwns gjutjcrns
projektiler. Projektilerna gingo 300 steg bortom målet. 

Woolwich-kanonen med Pallisergranaten genomgår vis
serligen ock 8- tums- plåten, men bitarue af den sönderspräng
da projektilen falla temligen kraftlösa i det pansrade 
rummets inre. 

Det vidare försöket af afgörande betydenhet med lad
dade projel(liier skulle bevisa rikligheten af den uppställda 
grundsatsen : att man måste hafva granater hvilka genomslå 

pansarviiggen och fiirl~igga sprängverkan i de-t bepansrade 
rummets inre - rakt i motsats mot den å andra sidan upp
stä ll da grundsatsen: att genom granatens sönderspringande 
bringa en karteschverkan till det inre". 

Kruppska stålgranaten och Grusonska gnmalen gcnom
gingo 7-tum-plåten helt och hållet och visade hvilken fur
hä·rjande verkan genom projektilens sprängning frambr ingas 
i den som backning tj enancle träd väggen, d. v. s. i pa nsa

rets inre. 
Hos Grusonska granaten bevisas detta af de rrwcl stor 

våldsamhet på hundra steg framåt och åt sidorna slungflde 
sprängstyckena; hos I\ruppska granaten kom den större 
sprängladdningen till nyl!a, ll\ill1en fullkomligt splittrade den 
bakom pansarn befintliga trähackningen 

Woolwich-kanonen med Pallisergranatcn visar på 
samma sätt blott en verkan på plåten, som genomborrades 
till backningen. Någon verkan på backningen eller det be
pansrade rummets inre var icke förhanden. 

Det genom granalens krossande åstad komna förtidiga 
kreverandet af elensamma slungade sprängsl.yclwn åt sidan 
och bakåt. Om karleschverka n i det inre kunde här följ
aktligen icke vara fråga, men väl om en sådan bakåt, på 
lika säll sum vid bresch-skjuln!ng mot starka nnirar. 

Äfven i denna riktning är 96-punclingens öfverlägsen
het ötver 9-tums Wooiwich-kanonen otvifvelakligt constate
rad, och beror det nu blott på att genom utsträckta jemfö
relscförsök visa alt äfven bakladdningskanonens varaktighet 
fullkomligt förnöjer de på densamma stäilcla fordrincrar o . 

Krupps 72-punding, som förr hade en laddning af 14 
skålp., har genom användande af prismatiskt krut, nu 31 
skålp. laddning. 

Kanalen blir i dc nya kanonerna 11
/ 2 fot längre och 

kanonen skall förstärk as med stålringar Den koniska kilen 
till kammarladdningen är en stor förbättring. 1\anonen vä
ger ·165 cent. emot 260 cent för Woolwich-kanonen och 
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kostar f3,000 thaler mot Woolwicb-kanonen, som ko
star ~2,000 thaler. 

För Hyssland tillverkas nu en kanon om ~ ·l tums kali
ber, 450 sl\ålp. projektil, 70 skålp. laddning och initial
hastighet om 1,3i8 fot. 

Sedan nu af utländska nationer mest beställes stålkano
ner af Krupps tillverkning och gjuljernskanoner förstärkta 
med smidda ringar, samt. så grofva gjuljernskanoner att så
dana ej kunnat tillverkas i Sverige, så hafva de svenska 
styckebruken på de sista åren varit mindre anlitade än van
ligt. Finspungs bruksegare har derföre låtit uppföra ett nytl 
l\anongjuteri, der de gröfsta nu brukliga gjutjernskanoner 
kunna tillverkas refflas och bandas. 

Under innevarande år hafva vid Finspong b!ifvit gjutna 
och äro nu under bearbetning : 9 st. 11-tums bandade och 
refflade kanoner för Danmark, grofva refflade kanoner med 
fransysk kammarladdning för Nederländsl\a artilleriet, samt 
något för svenska staten. 

Åkers styckebruk har på de sista 3 åren ej haft nå
gon Iwnonbeställning. 

Till sist får jag vördsamt anhålla att till Kong\. Örlogsman
na-Sällskapet få öfverlemna M st. ritningar af kanoner och 
af rnachiner för kanoners (artilleripjesers) tillverkning. 

.Ut 

Hva1·jehanda. 

The-skeppens lwppseg!inq fritn China till Enr;!and 

år 1868. 

Med hvarje år växer intresset för denna, från hvarje 
ståndpunkt betraktadt, intressanta "sport", som är i hög grad 
spännande, icke blott för dervid materielt intresserade skepps
egare, thehandlare och kaptener, utan ock för hvar och en 
som hyser intresse för sjöväsendeL 

Sistlidna år ullöpte nära 40 the-skepp samtidigt ur 
Chinas olika hamnar för England, men blott tio af dessa, 
från Foo-Chow-Foo, deltogo egentligen i sjelfva l\appseglin
gen, och ibland dem de från tidigare år bekanta klipp!?r-
skeppen Serica, Ariel, Taeping och FierycrMs. · 

Arståndet från foo-Chow-Foo till London är omkring 
~6,000 sjömil. Den vinnande var denna gång Spindrift 
899 tons, byggd af Coneli 1867, egare Finlay & C: o i Glas
gow, hon var laslad med 1,306,836 skål p. the, afseglade från 
Foo-Chow-Foo den 29 Maj kl. 4 e. m. och inträffade den 2 
September vid midnatt i East-India-Dock, samt hade gjort 
öfverfarten på något mer än 94 dagar. 

Ariel hade afgått från Foo-Chow-Foo den 28 Maj och 
inlöpte i East-India-Dock den 2 September eftermiddagen 
- alltså tidigare än Spindrift - men hade i det hela an
vändt 95 dagar och några timmar för öfverfarten. 

Sir Lancelot var den tredje i ordningen, och Taeping 
korn, såsom den fjerde, den 4 Sept. i dockan. 

Det faktum, att dessa skepp, trots den långa vägen, 
med så ringa mellantid efter hvarandra inträffade i London 

' 
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år det bästa vittnesbördet om deras förträffliga sjöegenska
per, deras befälharvares synnerliga känn~dom om vägen och 
utmärkta sjömansskap i öfrigt, samt dugligheten l10s den dem 
underordnade bemanning. 

Försäljning af Engelsfra krigsskepp. 

I följd af de debatter, som egt rum i engelska parla
mentet beträffande försäljning af krigsfartyg, hvarvid blef 
konstaterad!, att landet skulle haft större vinst af att sälja 
skeppen, än af att slopa dem på del af amiralitetet 
stipulerade sätt, skola de för nollans tjenst icke. mer dugliga 
fartygen numera på auktion till den högstbjudande af-

yttras. 
Detta öde träffat härnäst Agamemnon, 89 ka'tiöner, 

600 hästkrafter, 3,102 töns dräglighet, eh gång med afse
ende pä sköfihet och sjöegenskaper ansedd som ett mönsler 
för en tvådäckare; Queen nu armerad med 74 kanoner, om 
500 hästkrafter; 3,249 tons, såsom segelskepp den vackraste 
tredäckare som någonsin b !if vit byggd ; llfustrious, segel
skepp om 72 kanoner; Sutlej, 51 kanoner, !JO() håstkratter, 
3,ö66 tons, ett praktexemplar på e'n skrufftegatt af nyare 
konstruktion och hvilken 1860 splitter ny gick ut på sin 
1:a expedit1on till Stilla Hafvet. 

Krupps etablissement i Essen, 
som redan existerat 40 år, sysselsätter nu t 0,000 arbetare. 
År 1867 producerade värket 62,500 tons gjutstål till ett 
värde af 15,0001000 gulden ö. w. (siUver). Det har redan 
levererat öfver 3,500 gjutstålskanoner till ett värde af 101

/ 2 

million gulden. I ocll för gjutstålsfabrikati~nen uppgick 
bränsleförbrukningen år 1867 till 1,000 tons stenkol om 

dagen. 

Sinio(niflgär for ryskt sjöfolk. 
Å ilen u'm:l'er sistlidne~otnma'r utrustade tyska evbl'Utions

esl<adern blefvo efter ett gifvet progtain de mångfaldigaste 

försök och öfningar anställde. Så egde den 1 O Juli för för
sta gången i eskaderchefens närvaro en kappsimning rum 
bvaruti 500 man deltogo. Dessa voro, delade i 2:ne afdel
ningar, uppställda på monitorn Orkhaneas däck, och kasta
de sig på gifvet kommando samtidigt i vattnet för att upp
nå den en l{abellängd aflägsna monitorn Bronenosez. De 
4 o af h varje afdelning som först hunn o fram erhöllo en 
penningbelöning. Nästan alla simmare nådde målet ; 1 o 
man måste af de åtföljande båtarue upptagas. Det är an
märkningsvärd!, att de bästa simmarue bland dessa 500 
man äro bördiga från de sydliga gouvernementerna. Hvarje 
vecka cgde en dylik kappsimning rum. 

Ryska Tor pedo-kåren. 
Ryska kl!nonl)åten Karteche har under sistlidne sommar 

varit särskild! ptrustad för experimenter med undervattens-
' minor. Den }Jade alla biltills kända sorter torpedos ombord, 

och skulle genom försök bestämma deras egenskapar. Sam
tidigt blef, på grund af den i detta vapens bruk vunna er
farenhet, reglemente för flottans torpedo-kår utarbetad t. 
På kanonbåten befunno sig chefen för marin-minörerna, öf
verste Trefenhausen, vidare såsom fartygschef Lt. Terentier, 
1 underlöjtnant, 2 kadetter och 20 styckjunkare. Under loppet 
l!f sistlidne vinter .blefvo 70 styckjunkare undervisade vid 
marin-minör-skolan; af dessa blefvo 50 embarkerade på 
eskadern; de öfriga 20 voro, såsom nämndt är, på kanon
båten. 
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Sammandrag af Kong1. Bref, Förordningar, 

Generalorder m. m., utgångne från Sjö

fö rsvarsdepartementct. 

(Kong!. Bref.) 

Sept. 8. Linieskeppet Gustaf den store skall slopas, och 

inflytande medel för materialier öfverflyllas på 

nybyggnadsfonden. 

, 11. Kaptenen vid K. M:ts flottas nya reserv-stal F. 

, 18 

Y. af Klint är på derom t','jord begäran från och 

med den 1 instundande Oktober entledigad fråu 

sin lärarebefattning vid Kong!. Sjökrigsskolan 

töjtnarrten vid Kong!. flottan J. M. Lagervall 

förordnas att från och med den 1 instundande 

Oktober och tills vidare bestrida lärarebefattnin

gen ''id l{ong!. Sjökrigsskolan uti: navigation, 

plan och sferisk trigonometri, skeppsbyggeri samt 

sjökort- och skeppsbyggeri-ritningar, analytisk 

geometri, mekanik samt krigsartiklar och tjenst

göringsreglementen. 11Yarvid han kommer att, i 

ett för allt för år räknadt, åtnjuta en aflöning af 

Ett tusen fem hundra riksdaler riksmynt. 

, 22. Löjtnanten C. H. Hamsten tilldelas en gratifikation 

af 500 rdr rmt för af honom uppfunna s. k. 

patentblock för båtars nedtirning i sjön då fartyg 

är under gång. 

, 23, Underlöjtnanten vid Kong!. flottan J. H. E. Nissen 

förordnas att från och med den 1 instundande 

Oktober och tills ridare bestrida lärarebefallnin-

gen uti exercisreglemente och sigualhref, samt 

underlärarebefattningen i navigation. 

Sept. 29 Matrosen af 3:e komp. N:o 7 Liljeqvist tilldelas 

ett exemplar i siliver af medaljen utaf 8:e stor

leken med inskrift "För berömlirra rrerninrrar" 
o o o , 

att i högblått band med gula kanter bäras på 
bröstet. 

Okt. f6. Underlöjtnanten vid Kong!. flottan A. o. L. Archn 

Iiiidelas ett exemplar i silfver af medaljen utaf 

8 e storleken med inskrift "För bcrömliO'a ger

ningar", att i högblått band med gula kant;r bäras 
på bröstet. 

, f6. F. d. kommendörkaptenen på flottans reserv

s.tat m. m P. A. Lundström tilldelas ytter

hgare en gratifikation af 600 rdr rmt. 

, 30. Under slopning varande linieskeppet DristirrJJCteu 

får användas till försök med undervatlensr~inor. 
ov. 27. Ombord å för vinlerexpedition utrustade kanon

ångslupen Gunhild, r;tr kaffe till frukost åt be

sättningen utspisas, i stället för bränvin eller öl 

samt der kommenderade officerare, undcrofiiee~ 
r~re. maskinist oeh maskinistlärling, från dagen 

efter ankomsten till Göteborg undfå 100 procents 

för~öjn~ng i sjöallöning, oeh de öfriga af fartygets 

besatlmng llVardera t /26 af den ersätlnin~ som in

flyter för det af kanonångslupen åt niidst;llda far

tyg lemnade biträde. 

Okt. 

" 

(Generalorder.) 

2. Kanonångslupen Gunbild skall klargöras med fullt 

proviant och kolförråd för att i slutet af inne

·varande månad afgå till rikets vestlmst. 

2. Ångkorvetten Thor får emol kostnadsersätlning af 

Kong!. fångvårdstyrelsen, begagnas till diverse 

transporter af fångar mellan Warberg, Malmö 

Landskrona, Carlskrona oeh Stoekholm. 
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Okt. 

" 

" 
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Nov. 

, 
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'"' l. 

21. 

26. 

29. 

1L 

H. 

46. 

17. 

Pansarbåten Ganner erhåller N:o ·1'20 uti tele

grafsignalboken för de förenade rikenas flottor. 

Fastställd ritning å en försökskanon, som skall 

prof- och sprängsltjutas. 

Korvetten Norrköping ~kall efter återkomsten till 

Carlskrona afrustas, uppläggas och afmönstras. 

Öfversten och riddaren C. H. Kreuger skall, efter 

på begäran entledigade öfverstel'öjtnanten och 

riddaren V. A. Zethelius, från och med den •l 

instundande November och tillsvidare vara equi

pagemästare vid Kong!. Skärgårdsartilleriets sta

tion i Stockholm. 

Karronångslupen Gunbild shall inmönstras den 

28 dennes. 
Kanonångslupen Alfbild skall intill dess vidare 

order erhållas uppehålla sig å Gottlands ostkust. 

Ångfartyget Sofia skall från Göteborg afgå till 

Carlsinona och derstädes uppläggas, afrustas och 

afmönstras. 
Befälharvaren för Kong!. flottans station i Carls

krona, skall förordna ett lämpligt antal af statio-

nens officerare till en komile för att uppgöra 

förslag till rekrytbildning för den del af båts

manshållet som tillhör Kong! flottan. 

, 19. Pansarbålen Garmer skall afrustas och uppläggas. 

, 20. Löjtnanten vid Kongl. skärgårdsartilleriet Alfred 

Lindbäck skall från och med 1 instundande De

cember och tillsvidare tjenstgöra i Kong!. Sjö

kartekontoret. 

, 23 . Kanonångslupen Alfhild skall efter återkomsten 

till stationen inlägga på varfvet och afmönstras. 

, 28. Underlöjtnant Louis Palander beviljas 3 månaders 

in- och utrikes tjenstledighet. 

llec. 1. \ Kanonångslupen Ingegerd skall a·~rustas och upp-

Wggas. 

ve c. 

, 

2. Ifrån Kong!. sjökrigsskolan utexaminerad kadett 

skall inställa sig vid Kong!. Flottans hufvudstation 

i Carlskrona och derstädes ~nmäla sig i stations

befälhafvarens militär-expedition sednast sex vec

kor efter den dag han sjöofficersexamen under

gick, så framt han icke för lillfället erhållit an

dra order eller i vederbörlig ordning undfått 

tjenstledighet utöfver dessa 6 veckor. 

5. Ångfartyget Sköldmön och kanonångslupen Aslög 

skola afrustas och uppläggas. 

, 19. Löjtnanten vid Kong!. flottan L. M. 'förugren 

beviljas 41
/ 2 månaders tjenstledighet från ocll. med 

den f instundande Januari. 

" 28. Öfv.erstelöjtnanten .och riddaren B O. Stackelberg 

~kall från oc~ med den ~ instup.dande Januari 

och Hllsvidare tjenstgöra som chef för sjöför

svars-.departementet!)lwmmandoexpedilion i stället 

för kommendören och riddaren A. Adlersparre, 

som erhållit förordnande alt vara chef för kong!. 

förvaltningen af Sjöärenderna. 



Förändringar inom Sjöförsvarets kårei' 
och stater. 

Förordnanden: 

Den 16 Oktober. Att bestrida kamreraretjensten vid 
filottans kammarkontor i Ca riskrona : kammarförvandten A. 
Jlöc!;ert . 

Den ,13 November. Till regementspastor vid skärgårds
artilleriets station i Stockholm och kyrkoherde i Skeppsholms 
församling: e. o. hofpredikanten, lwmministern vid S:t Jacobs 
och Johannis församlingar i Stockholm, A. G. Påhlman. 

Den 27 November. Till ordinarie lärare vid naviga
tionsskolan i Malmö : premierlöjtnanten vid flottans nya 
reservstat A E . Wallenstrand. 

Den 22 December. Att från nästkommande års början 
tillsvidare förvalla chefs-cmbetet i k. förvaltningen af sjö
ärenderna: kom m endören i flottans nya reservstat A. Adler

sparre. 

Utnämning : 

Den 1 O December. Till riddare af K. Nordstjerne
orden : kaptenen vid flcttan, frih. F. W. tJon Otter. 

Entledigande : 

Den 22 December. Med innevarande års utgång 
för kommendören i flottans nya reservstat P. E. Ahlgren 
från inneharvande förordnande att tills vidare förvalta chefs
embctet i k. förvaltningen af sjöärendena. 

J/sked : 

Ven ~ 3 November. Kaptenen vid marinregementet, 
riddaren af k. Svärds-orden m. m. H. Th. Hult, med pension, 
samt majors namn, heder och värdighet. 

Dödsfall: 

Kamreraren vid flottans kammarkontor i Carlskrona 
riddaren af k. Wasa-orden D. C. Forssman; den 22 Sep
tember. 

f. d. kommendören vid K. M:ts flotta, kommerdören af 
k. Svärds-orden, hedersledamoten af k. Örlogsmanna-Säll
skapet m. m. Ch. D. Osterman, d~n 19 December. 




