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Carlskrona

ANFÖRANDE I KONGL. ÖRLOGSMANNA-SÄLLSKAPET VID
PRESIDII NEDLÄGGANDE DEN 15 NOV. 1860
Kungl. Örlogsmanna-Sällskapets stadgar ålägger dess Ordförande att-, vid Presitiii nedläggande på Kungl. Sällskapets
högtidsdag, aflwndla något ämnfl, som äger gemensl<ap med
det stora mål, för lnilket Kong!. Örlogsmanna-Sällskapet arbetar. Det f1r i anledning härar, och då jag vid detta till-·
fälle iifvenledes bringar Kongl . Örlogsmanna-Sällskapet min
afskedsholsning, jag får yttra mig om Sjiiförsvarets framtid
och några denned sammanhang ägande förhållanden .
!\'len ett ämne af denna vigt fordrar större beredelse
än jag kunnat egna deråt, för alt afhandlas med önsldig utförlighet; dock, då sa!; en åt' af stort och allmånt intresse, har
jag i några hasliga drag efter mina åsigter behandlat ämnet
i hopp att deriBenom gifva anledning till allmännare begrundning och fulll.omligare utredning.
Till utgångspunkt och grundval för ett Sjöförsvars angelagenheter och framtid måste antagas nationalviljan, denna
mägtiBa häfstång till alla stora follwngelågenheter. - Men
det svensl;a foll;et, med sitt varma och årfda frihetssinne, samt
aaande en stor och folkrik kuststräcka med förträffliga hamnar, synes hittills i mllng,l fall förbisett sjöväsendets fö1·delar
och inflytelse på foll;utl'eclding Pn och försvarets ordnande.
I alla lider har li~väl läg1~ t vid hafvet medfört verkan
på nationJl-förhållandena och utgjort ett föremål för stora
striifvanden. llysl;a ril;r.ts lirig hafva till on sto1· del föranledis af åtrån att komm a till hafv et, och mänga våra äldre
strider med denna grann e hafva haft till syfte att hindra den
:itt komma till Östersjön . ÄfvP n i vår tid erfara vi, huru denna
Rysslands ben~genhet fortfar, då det icke allenast utkastat
planer på Varan.gerfjo rden vid Ishafvet, utar. i största tystnad
och n~slan ulan fördrag vunnit ifrån China en betydlig la11d-
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och kuststråeka vid Amnrllodens ullopp i Ochotska sjlln. Vi
veta äfven, burn Preussen, med obetydlig liust i Östersjön,
längtar orter Nordsjöns vatten och i Jahdtlbncten inrf1ttat ett
Sjöetablisscment, på samma cflng delta ril;e synes fil;a efter
Holsteinsl~el lmsten och dess hamnar; och betrakta vi de Arne~
rikanslw frislaternas l:ige på l1artan, sf1 finna vi, att dessa hafva antingen ett styclie af sjökusten sig förbebflllet. eller att
nåcon af de stora Ood erna löpa derigenom, farbara ända till
hafvtJt,
Svensiw kusten med sina fördjupninear, samt med Öland
och Gottland, är från Ilaparanda till Fredril;shall ornl1rine 4-00
sv. mil, och den Norrska till Naeshye i Varangerfjorden omkring 600, hvaremot land st räck~n, som sammanbinder båda
ändpunkterna I-laparonda och Naesbye iir i rak linio oml1rin[~
50 mil elh!l' ~IT af hvad lwst.en utgör. Seandinaviens nilstun
l;ringllntna beliig<mhet i norra Europa medför s51edes en
kuststräcl;a till erans, som är nära dubbelt långro fin den
~ust som, omger stora Brittannian och Island, ~ e5ngor länr,re
än Franlllil;es och 3 ~ [!till(! längre :in Hysslands i Ösler·;;jön.
För öfrigt iiro Sverit,es rikaste provinser, d•lss förmögnasie
stiicler med sina sjöman shus j dess största fabriksanl:l ([(lll ingar,
köpingar och herreeårdar belägna lånrrs kusten; och må Mven antagas, att största delen af befolllllin[jen, som är hosatt
vid lmsten, ål' mer· eller mindre i beröring med sjöfarten
och den sysselsiittning, sorp hal'vet lemnar. l Norriee äro
dessa förhållanden lilla bctydPiscfulln.
Försynen, som styr verldens öden, låter understundom
folken uppvalwa ur silt slummer föt' att rätta selielgamla felsteg och blifva vorilsamma medel för stora verldstilldragelsel·.
England, detta nutidens magtiga ril;e, som i i•rigsmatedalier
för 300 år sedan ir.l1e mycliet var Sverige öfverlägset, hade
med förkärlek i århundraden bibehflllit sin politik att vilja
vara landtmakt och att vid alla tillfällen blanda sig i fastlandets af Europa angelägenheter j men i Drottning Elisabeths
titl, då så måne-a händelser tillstötte, som blefvo af verldsbe-

!ydoniHll, Jii)rj;ll,le Fnr;lanJs 1'<!11• in s r., l\ l t lqnde!$ insu)!\r!il~~~
medförde andra utv:igar till storhet och ma!it, nomligan hande) och sjöfart; och aenom dessa IIHHlel, i förening med sin
fiir;e tagsam llOtsanda, har sedermera )~nglano, steg för sletj,
upphnnnil. sin nuvar:;u:de vorldsbetydenhet.
~verir:es llistori:) lil;nar i (Jorn afsoenden England$, met;l
hvillid lands innehyeg;1re vi äro slamförvandter i språk, i forntida
inrättnin(lnr och ömti\Jict frihetssinne; ooh lilmsom England hafva
v; h;dt \'i\ra liOnlin entallirig, åfvensom en fiende i ö$ter, <Jert
vi ofi·\1 bel;illnpat, 1nen till vfir· ))'clla l•ommit fra1110m på <hm
mensldi:;n liulkuen s bana.
S~lille det nu V<Jra omöjligt., nit Sveri:;e, med stöd af år.hnndradets liberala ,grund:;alser och handelsanda, sog:~ talit
sill sm•!hando sprflk till nalio naliteteterna, lmöt n3eQt näriDare förbindelse rmd lrandelns och sjöfarten~ gyllene fält,
såsom den ulv<i(; till uppl;omsl. naf11rcll för!ll.rädesvis utsta.k&~
för v:\ rt hilr(Lt!l e och framåt ~flo ndu folli, som genom förän~
!lrado förh3lland t·!P nu ldvOl" i ct.t nästan l; ringtlutet land, Qch
att derefter dana viira för sv arsanstalter? Uppl)'snint:ens ~~.~""
liga t:enius förne)lnr· nldri(l" ~)n tjenst at de stora be~!uten.
Att Svr,rige i äldre tider, dft det f1gd~ undersilter pft b~ ..
.da sidor om Ösfj•1rsjön, för~. ' riidtJSV i> or:nado tJppn)är);samJieto n 5t iil;oi·hrul; och andra inre bj el pldil.lor, men aldrig v~r
nfir:on egentlig hand•llsslat, oaktadt sitt fi)rdelal1tiga l~ge, åf
1111 sanning; ~fvensom att landets handelssjöfart, som ,å r woder och tr·op,en illlnd -f;; rvandt till en l\rigsllotta, sedermera
~.:jorda föga fratl)st eg.
Vilr hand:!lsmaritJ har i följd ar ett ~ii
vidrist förhålland e jorn förc lsevis varit qbQlydlig, ehuru, 1).1!}4
Jandels n<Jtl)flit{'l hjHpm.ndol och pgendomliga _f.örhållJ1rH,I~)1 ,
.<len ),unnat t:ifl.il 111<-Hl andra om företräde.
få sedn<)fu ti•J har lll.vål doltp slappa tillsländ i nå.$pn
mån förån.drat sifj• 1856 hade på de 5 förflutna åre.n,, eflllf G. "fl~om~s Statistil;, handelsfarl.yger,l tilltat:i1 meq 84.9 farHU ,Qm qgot m~ r än 51,000 li\st~r, och Sveri~es !,Je la hal)del~f)ot.ta Pll~~o~ ~lelta är <~f 3,0::29 ~e~olf(lrtY!: från 5 la$ler
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och derutöfver med nära 138,800 lästers drågtighet, och besättningsslyrlian af 2,857 siloppare och 12,700 sjöfolk eller
ti11 5 amman 15,557 man, hvillwt förhållande fortfararanda ökat
sig. En förändring i vftr handolspolilili lyclws således haf~a
intrådt, som vi hoppas sliall allmänt behjertas or.h af alla
krafter understödjas och utvecklas af både regel'ing och lagstiftning.
En sådan omvexling i våra fllrhållanden har ofta blifvit
antydd af utländska författare och ibland andra af de Pradt
uti dess politiska sluift "Congres de Vienne" dori han yttrar :
,Sverige (efter att ha nämnt föreningen med Norge) har för"värfvat on stor defensiv stj'rka och Mven en offensiv, gan"slia passande att understödja den allmänna jemnviglen. Hå»danefter har Sverige endast 2:ne fiender: England och RyssliJand. Mot Ryssland skall Sverige vara ett f~ngland i norden
,och mot En[lland en vftl;lare af Östersjön samt en hjelp för
"makterna, som gränsa till hafvot. Ägande intet af sitt inre
"att försvara, slwll denna stat kunna vända hela uppmårksam,heten på handel och sjiifart."
Hafvet mod sina besvärligheter och sin glädje har såle<les
blirvit en brygga för nationalvålståndet, menstiliga lmlluren
och det politiska inflytandet. Allahanda fredens lwnsfalslor
transporter as på densamma, men äfven !;rigels förshräclwlse,
då nationerna, afnndsjuko viiklare på egna f:lrdelar, begagnar
denna verldshrygga till rörsvar eller anfall.
Pf1 detta sätt hafva krigsfiolloma blifvit väldiga förliUnnare öfvor hela verlden af luig eller fred, och utgöra nu fö1·
liden en oundgänglig bestilndsdel at försvarsväsendet i alla
maritima stater. Kusterna lwfva der blifvit de yllre gränsorna, och en flotta behöflig till deras försvar, för hvilken
allmänna intresset växt med bohofvet och blifvit tillfälligt elle 1•
varaktigt, allt efter folkets lynne och · fallenhet.
l Frankrilw och Ryssland beror sjöförsvaret till stor del
ar regentens planer och politiska åsi~ter, hvaremot i England
och Danmark, der intresset för sjöväsendet dikteras af natn-

ren, det utgör en fortfarande angelägenhet, som hela nationen omfall.ar med värma, som den tror sig förstå, och den
folket anser ofrånskiljalitig frän sin säli131'het och välfärd .
I Sverige har sjöförsvaret till sin princip ona vacklat
fram och tillbalw, livarigenom all framgång blifvil osåker och
omöjlig. Vid vissa tillffilien har stattm haft en al,tningsbjudande sjömagt, vid andra har den varit utan betydenhet. Åtgärderna fö1· dess upprätthållande hafva äfven stundom varit
ofulllwmliga och ulan varalitighet; och intet heller har allmanhetfln visat något afgörande intresse för detta försvarsverk för en vidlyftig kustslräclia och dyrbar handelsflotta.
Docl1, miirkvärdigt nog, har vid hvarje nationalfara l 'Vid hvarJ'e
k .
·ng och europeisk förveckling, behofvet af on flotta, ett sjöförsvar, framstått såsom en svenska follwts naturliga ingifvelse. Den sloclmade lågan har då åter uppflammat, men
endast ögonblicldigt, för alt ånya utslockna, Man har glömt
i dag, hvad man hade be ho f ;;f i gå r, och någon pri~cip för
fiollans upprätthållande för framtiden icke fått fotfäste. Men
vi skola hoppas, att don tid iclw år längt borta, då sanningens
sol skall uppgå i vårt kära land, och allmänheten rätt uppfattar den hemliga, men väl förstådda naturliraft, som ligf,!er
till grund för den sympati, alt samhället, lil1som individen
och äfvon djuret, anv;inder s:ikrast de medel, som naturen
lemnat, till försvar och hergning.
l betraktande således af låge, handelspolitik och sjalförsvar liro de scandinavisiHt riliena naturliga sjiimal1ter ' och
.
Svenge, som den betydliga ste af dem, kan hädanefter mindre
iin tili(öme vara förutan ett starlit sjöförsvar, som upprätthåller vår sl<illning i det europeisl;a statsförbundet, bibehåller åt oss en önsklig fred eller neutralitet, och som försvarar
våra kuster och handelsförhållanden från oförrätt och chikan.
Men, om vår flotta såsom en l'mfvudbeståndsdel är fäslad
vid nationens framgång och oberoende, s5 sammanll;111 "~~
dock med sjöförsvaret en otalig mängd detaljer, flt sliiljd:; i
2:ne stora afdelningar : materielen och personalen hvilka
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föl• sig, erf'ordra rclie endast IJ!I uppl y,t foll1 s eotf<l lilja,
utan en fortfarande dmvårdnad af lan dets regering.
sjökrigsmaterielen hellnhPr sig i En ropa för nf1i v:l r;lntl o
j Slörsta ouestälnclhet genolil de framilande uppllitl,torna i de
fysi~ka vetenskaperna och artilleriet sallit gono111 tillfl!l)Jininatm
ilf finp,machiner ombord på l>ri !:s f<irtyg. Y3r tid syrlf!s ;iil !tll
ICke hafva förmått vånda sig till r,odo dessa skönhr af t·il>a
6cll stora ideer, hvillia nu förlora sie' i ett kaos ar för SI<q:er
Oclt rön, utan alt medföra någon egentlig Yissbct om tnJr(t
krigsinaterielen till sjös lwmme 1· att visa sig fö1· ft·a 1hfiden.
Det enda man synes ha lwmniit till öfvertn:el so o1ri,
sedan vindens framdrifnin cs kraft f5!t i ångan en , :J flindsjuli
medtäflaro, åt alt llrigsfloltot· hädau ll fler icl;e l•ttnn;i lliltlvar;l
ett sådant biträde för att vinna mera oheroende hastiei11H.
MIH1 i hvad törhållnrHie en s3dan ld·a(t bö1· användas pft hrius(artyg, antingen såsotn utoslufande el!tJt• sorl1 endast en hjolp,
deroln är r:ban icl10 ense; doc!• i betraidande af lii·igsfartygens närvårända gcsla ll, deras ou.ndeä np,liga l;i'i gs fört5det·, och
·
flir mera än nli rr n~ f1 d·wa
illl bränslb icke lian ruedtaoas
u 1'
u
Sjiiil~ allrhäiina milhingen stannat i den öfvel'lmelse, alt iin~ki';iflen on1bord för nåt'varande ick e kan bHffagnas annat :ln
som on hjolpkraft .
hTill'
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Att kostn:lden för sjiilirip,smalfJI'itJiens nnsliatTande h:irigenom öl>as betyrlligr, s5 väl som den för dess und er1151i och
~jöe~pedilioner, ät· naturligt; men mail har förest;illt siv,, att en
sådan större uleirt slwlle motvägas af ert rnindrn antal fnllkoil:illeare ocb af vihden oberoen de liria sl'al'tyg. Denna slutsats
tyckes lil;vul vara filrha~tad, h:ir man hesin ner all, i hvarl Ltll
som f•~l~ l.l den numeriska styl'l;an vanligast afeiir striden, och
att antalet lif·igsfartyg föt' öfl'igt buror af pölirisl;a hov el1etsegrunder. Ett förhållande, livarp5 England och Franlirihb gifvit oss exempel get1om deras s!Ol'art.ade bch an nll tor rfarande
fållan, hvilken haft till på följe!, att England pn n5gra fil å.r an~ kaJfat, enligt officiela uppgifter förlidne Febru:ll'i, ge11otn dels
föräbdring, llels nybyggnad i'Ckb t'nindre fin g8 lirlesfärdiga

skrullinieslwptl, 25 skruffrogalter och innlles 456 liriesångfarlyrJ; samt Frankrike 32 s!.r~Jfliniesliepp, 3.l, slu'uJfregatlor
och 209 5ngl;riesfartyg; och finnet· man af s3mma uppgift, alt
äfven Ryssland då hade 9 dylilw sliepp och åtsl\illiea freeatter, inberäknad den i AmMil1a nylir,en hl'fmda "General-Amiralen", som fil' 3z0 fot lång mod 62 Ilanoners bestyclining
och 880 hii st krafler.
Emollorlid vållar flngliraftens t.illampning till lirip,sfarlyg
en påfallande osål1erhet i alla mariner och utgör en fortfarande svårichet och ert mägtigt hin{ler för deras utbildning. Denna fråga har på pralilisllt siitt gått i förväg för den theoretiska lösningen, och ar alltjemnt det stora problem, på hvars
utredning sjölirip,ssystemets framtid och ft·amgång bet·o.
Ar annan orsal! söker man nu förgäfvcs niieot bestllmdt
förhållande mellan den tillämpade ängliraflens storlek oeb
1\rigsfartygeng olil1a storleli, då ofta pä mindre rartm armindas duhhol så stor kraft som pft de större. I betraktande
Mven af de lflngvarip,a krigsoperation{lr, krigsfartyg måste uth:i rda, och de betydliga krigs- och munförråd ett sådant hör
kunna inrymma, har det hlifvit nödvflndigt att i hög grad
inskrunlia ht•:i nslet., som erfordras för ilngliraften, och hvilket
alls icke simlic l;unna medföras, om ej omnämnde förråder
förminsl;ad es och tiden för slwppets tjonstbarhet härigenom
förkortad es, hvilket allt haft till pfiföljd, att brunsieförrådet och
finekraftens hrul; ombord blifvit fönuinsl;ad till endast nftgra
dag u.
Undor sådana omsti.indip,heter och i det sliick denna uppUclit röt· nf1rvarande befinnet· sig, måste vinden fortfara som
en hufvudsalil'ig framdrifninr,sl;raft ombord, och l1rigssl{eppen
således plifva i Yftsendtlig måtto sege lfartyg på samma eåne
som de föt' vissa behof inrymma den främmande ångkraften.
Detta förh f1 llande, som icke kan ändras nnder närvarand e omstfll1dighBtrw, sl;apar, som sagdt hlifvit., ott naturlip,t. bindel' !tir
ångkraftens användande p5 lnig sf8rlyp,, annoriodos iin som
hjolpkrafl, rJrhållen genom fartygets förminslwde tjenstgöringslid.
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Emellan dessa ytterligheter hafva krigsmarinerna nn blifvit stälda, då, till följe af bestående naturlav,ar, fordringarna
för segelfartyg och 5ngfartyt; åro olilia och ofta fiendt.liga mol
hvarandra. Men då äneans l<raft blifvit tidens trollformel, och
det ögonblickliea dess slörsta åtrå, så har man, för att nflgorlunda bibehålla fartygets, denna flytande ös, goda ugrmslialler af makliehut1 styfbet, välsegling, välstyl'lline m. m., ln·ilka
utgjort de fordna skeppskonstruktörernas störsia bemödande,
nödgats reducera, utom omnämnde förråder af vatten och
proviant m. m., äfven farfyeets seeel och rundhult samt botydligt öl!a dess längd i vattenlinien, och förändra bollenskapnaden fö1· att fördelakliet placera maehin och kolförråd.
Som en bespal'ine i tid och liOstnad, och för att uppni\
målet, har man i England och Frankrike tillgodogjort sig don
gamla materielen på det sätt, all seeelslwppen blifvil så förlängda, att do kunna inrymma och bära ånr,machiner och kolförråd. Denna öfvereång från dot gamla till det nya har sill
ursprung ifrån det pralltbkä England, der förlängnir.gen tillgår på följande vis ; fnrtn:et afsågas i doclia på midten, alitra · delen förses med ett drifvet valtentatt skott tvärs öfver
afskiirningen, vatten insläppes i docl1an, den flytande allterdelen tillballaflyttas och inpassas emot don främstn till bestämda längden, hvarefter vat.tnot utpnmpns och de skiljda
delante sammanbyggas med ny l<öl, spant, timmer och bordluggning, på samm:~ gång som al1terst<ifven apteras för skrufven, och någon gång flfven förståfven förfmdras.
På sådant
sätt har tredflcliaren "Prince of Wales" nyligen blifvit midskepps förlängd 50 fot samt allterst;ifven hvad nödigt varit
fö1· ror och skruf; och 50-l•anonfreggatlen "Octavia" 50 fot
8 tum samt akterståfvon flytlad i 3 fot 8' llllll allter Olll den
gamla, för propellern och rodret.
Detta satt att förändra segelfartyg till sl<ruf-ångfartm
har vunnit sfldant förtroende i allmänna tänkesättet i Enge.lska flottan, att största delen af äldre slwpp r11dan blifvit förtindrade och att de återstående skola oförtöfvadtundereå denna
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behandling, hvilket äfven år håndelsen i den Franska marinen. Doremet tyckes man börjat inse, att fartygens oproportionerligt stora längd mot dems bredd, som vållar många
olägenheter, jemt.e de ofantliga dimensioner, som ingå i den
nymodiga skeppskonstruktione n, i clie kunna b åra sig i längden.
Under alla dessa hemtidanden utomlands har, äfven i vår
flotta 2:no segelsl!epp förändrats till skrufsliepp på ett sinnrikt och vida mera ekonomiskt sätt, genom endast allterskeppots apterande. Bvad man erfarit under en alltför inskränkt
expetlilionstid har varit, att farten på dessa sl1epp uppgått till
10 knop, hvilliet är ungeff1r hvad i England och Franlirike
förändrade och förlängda linioskopp kornmit till. Men då
förändringen gått ut på att.' bibehålla skeppens form i vattnet,
deras taklingar och bestyckningar, och man äfven sökt bibehålla deras deplacement och förra segelskepps-egenskaper,
vore det önskliet och nödvåndiv,t, att l Uerliga re försök blefve
gjorda för alt vinna fulll\!.>mlig erfarenhet i denna för \'år
flotta ·- som skall verka i egendomliga lokalförhållanden vigtip,a angelägen het, och derefter så fort som möjligt förändra
dugliga äterstående skepp och fregatter till slirulfartre, helst
det icl<o lider nå got tvifvel, att ångkraftens anvi111dande ombord har utjemnal många sliiljakligheter mellan större och
mindre flottor och fartyg, hvilka kunna föra kanoner af lika
lialiber och lika slwttvidd.
Sedan krigssjöväsendet allt mer· och mor· synes utveckla
sig på fömt oknnda vägar genom de tekniska vetenskapernas
ständiga framsteg och vidlyftiga rön, har, bland andra nyheter, sl1eppssidornas förstå rl;ande mot slwtt eenom tjock jernplåtsheklädnad tillvunnit sig nppmiirllsarnheton,
Det är i
Fransyska flottan man uttänkt denna met.hod, och, för att tvinga England, lärer redan 5 s. k. pansarheldädtla fregatter, af
stora dimensioner och med svåra kanoner, dels vara färdiga,
dels under byggnad. Mon fast England i detta som i annat
nödgas följa sjökrigsuppfinningame på andra sidan kanalen,
bar detta land velat prablisht l'inna öfvertygelse om denna
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gärds användbarhet. Försöken sistlidne Februari och Mars,
då en fregatt och ett Oytar1de bnlleri, bl'illw held :iddes med
flera tums tjocka jernpliltar och besl•öto s pft 900 alnar med
s~ väl vanliga som spelsimler fr5n den v511\ända Armstrongsila
relfel l.anonen - hvarvid plåtarne sönderhrötos i stycken vid
ll:dje slwttet och bitarno drervos genom sidan och beströdde
däcket med allehanda splint - tycktes så hefftstat öfverlj'gelsen i engelska flottan om olämpligheten ar en sådan jembeklftdnad, att defensionslwmmitteen afs-tyrl!l. denna åtgärd, anseende att starlw och r,oda liniosko pp äro som hiU.tlls företrädesvis det krafligasl1~ försvar mot fiendtlir,a anfall; likväl
uppgifves nu plfilat· af större motstånd, som möjtie'e n ändrat'
f;ornmitfeens lwslut.
lblalld uppfinnin:;ar likvit!, som troligen komma alt myc·ket inverka på krigsvfisendet, äro kanoner med rorflade kulIO{)p, och de förLätrrin~ar des~a nyligen undergilu. l Eneland - der dessa framsteg tillvunnit sig utomord•~ ntlig uppm<irksamhet genom sndana kanoners sflkra slwtt, långa sl;otthall och projoelilens stora gflnomtrtingningsförmfiga - synes
det Withworthsl;a systemet, som utan förbeltall förevisats allmånhettm, äga fö re träde fram föl' del berömda Amlslrongsl; a1
tiOm regerill[;Oil belönat {)Ch antagit efteJ' manp,a OCh lwstsnmma försök.
Pit engelska artillf~ristyrel se ns föranstaltande
pröfvades i början af delta år, i närvaro af flere mililftrper'SOner från olil;a liinde•·, livaribland åfv,, n Sverirre lårer haft
sin representant, 2:ne lwnQner af olika lwlibral· af lir With1Vorths uppfinninrr, och bland dem en 80-pnnd ., hvars modr>Jporte, med 7° elevation och l~· skfllp. laddning, uppr,ifves
till 5,238 alnaJ', och medelafvil;ning åt hög or enda st 2 ~ aln.
l{anttlon flit' denna l\anon vat' 5,4 eng. tnrn i diame ter och
dess l'l'idning en gång på 100 ong. tum.
Alt en upt)finninr,, af så stort resultat och intresse fiir
artillerivetensl;npen som Armstrongsila oeh Withworthslw rcf..
·felkanonorna, iclto sl;ullo nnrlgå allmänna nppmäJ'ilsnmlte!IJn,
war ganska naturligt, ånskönt do medföra stötTe kostnad oeb
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svåt·igheter l tiMa dntaljer. Uet vore alll sft önsldigt, att dessa
framsteg Llefvo n<-trmare undersöl\lo oeh utvecldade hos öss,
s::ltllt dereff.et• antagna, h ,·il ket reden slwll. i lleto marine t·,
på det att ';i ombord och pf1 sjöf;hlningar måtte äga kanoner•, som sl\jnla lil<a Hingt och sållert som vflra fiender.
En annan artilleriLippl:'tclll, vf1rd att hftr omnämnas, år
,Jolt rorvånande verlwn, som ih fi liga projecliler, fyllda med
siTJftlt jern, berättas hafva åstadlwmmit.. FörlirJet år r,jordes
oU. siHiant. fot·stll\ i Portlrstuot.lth i l~ngland på de( s:itt, att
jllt'net, som smiilles ombord på on åncJ,anonLiil i en kupoll1Cn, uppfunnen föt' elödgando af kulor på smät·re fartyg, fyll<los i iliåll~a projeetiler, hvi!l\a afskiilös mot ett Uyt<ll1do battl\!'i p[t 600 nlnars afst5ntl.
Den första lwlah gick igenaln
sl•eppssidornas grofvä beklådn~tl omlirinp, 4. fot ofvanför vattenlinlon, och vid atHira slwttet litbrast riik från pörtar och
luckor, salnt fartyget kom i brand med sådan häftighet, att
slftcltningen tnåsle öl'l·o•·cifvas ocll fartyget sl\jntas i sank, som
vorkstitlldes mell sex ktlior i vattongängen.
Men med matP.rielens ordnande, om otli den yppersta,
upphitmes iclw målet. Del är personalen, som gifver den
sanna och stora ristningen lH sjöfiit'svaret; - det ar dess
anda och pa!riolis•n, di>ciplin och lilliLii~p, so m leder till den
goda utgången, och som utgör den st<indict Lrinnan<le elden
på fitderneslandets altanJ.
Europas sj6mor,ter hafva ocl; et·l;nnnt sådant och åt porsonalen egnat omvårdnad och uppm'irk sa mhet. Franl1rilte har
i detta afseondo lörlräffliea lacar ocl\ 1\ah på aansl•a kort tid
samla sitt sjöiu'icsfö lk och verl•sumt:ot·a sin flotta ; och Hyss~
~and som har sin sjöpersonill på stftndit: ror, kan äfven gonotn ' SäU.et, hvarpå dei1 itJ' indelad, hernbnna sin flotta utai1
svårighet och tidspillan. l\len England, som vid fot·dna l•rigslill(älleh bomannat sina skllpp t(enön'l en tvårlgsftt~ärd, hvil~
Jwt\ nu hvarlliln öfvorcn ss15tntner n1erl tidens humanitet eller
med allmänna lanlwsfiltot i land et, har i inedvctando härar
och vid 5syn åf sin riVttlli ~ t tJ ra ö~h fortsatt~ krigisl;a rmlnit·l•
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g ar samt fruktande för ett anfall, åstadlHJmmit ofantliga ansträngningar, hvilka öfvenvunnit alla hinder· på några få år.
Efter vidlyftiga offentliga öfverl~ggningar, 110mmitteer och
flygskrifler, har man der i landet kommit till öfvertygelse och
beslul, att b<ista utvåg för en skyndsam bemanning af flottan,
llvilken nu består af fartyg med större dimensioner och lianonet· ;in fordom, blir den, att af lmstboar· och sjöfolk inom
lwstdistrikterna, - gossar· om ·14 år, hvilka karlsJu-ifvas vid
20, och män intill 4 O år -bilda en frivillig reservl1år. Detta
mansl1ap simile erhålla en årliG mintlre lön och andra fördelar mot förbjndolse alt ljena ombord på kronans fartyg i
l!rig, samt underkasta sig årliga korta öfningar å fartyg, som
på statens bekostnad stationeras i vissa engelsl1a hamnar. En
sådan organisation anses derjemte befrämja, icke allenast nytta
och vinst för kustboerna sjelfva, hvilka härigenom blifva förtroliga med lanlien att i farans stund försvara fädemesland
och egna hem, utan vore ä fve n fördelalilig och nyttig för handelsintres,;et; helst liöpmansfartygen i ett kommande en ropeiskt sjökrig måste vara beredde på att, genom disciplinerade och öfvade besättningar och god beväpning, lillnna försvara sig sjelfva, då hädanefter konvoyor af flera hundradu
segel iclie som förr l1an bevalias af blott några mindre krigsfartyg, når fienden, som man vill afslä eller undvilw, anfaller med lirigsångfartyg.
Handels- och krig~marinerna skulle genom ett sådant
bemanningssystern nännas till bvarandra och knyl.a en förening, grundad på inbördes god vilja och allmånt väl, som
llitlills varit bortskymd af djupt inrot;:do för·domar, föranledda
lill nåp,on del ar handelsfarlygens bristande förmåaa att försvara de rilwdomar, do sjelfva samla och hemta ifrån voridens alla håll.
Det är vid dessa oförskräckta och grundliga undersökningar om bristema i landets sjöboväpning, som England !•ommit till öfvertygelso att hjelpen säkrast hemtas ur sjöväsendets egen stora förrådskammare, på det sålt, att kustbefolk-
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ningen vapenöfvas och bildas på statens bekostnad till stöd
för sjökrigsijonsten ; att kust-ungdomen uppfostras ocl1 uppmuntras i sin medfödda kärlek för sjölifvet, till landets bistånd ; att handelsflottan ordnas till en beväpnad ljenst och
att dess befäl tilldelas en passande offentlig rang.
Men Englands sjelfprörvado patriotism, som ofta uppstått
farans stund och som för andra är ett m.:empel, har icke
stannat vid dessa anmärlwinp,ar. Man har de1' afven framhållit felaktigheten af att styrelsen och förvaltningen för sjöförsvaret så utsåUns för polililwns ombytliga vindkast, att .0e
stora principemu för flottans framgång lida de ra f; att flottan för närvarande ic.lio hat· tillräckligt antal underorficerare,
och att de som finnas icke, såsom i armeen, äro på stadig
fot; att det yngre befälet och underbefälet äro i saknad af
nödig erfarenhet; att besättningarna måste sammanskrapas
från flera håll utan urval.; men framför allt klagar man ö.fver att disciplinen, själen och lif~e.t för tjensten ombord, blif\'i<l, undergrilfd och förslappad genom en illa förstådd monniskokårlek. Deremot göres nu intet afseende på lwstna.derna
för framtidens stora · bered11lser. livat' man vet, att en ängflotta icke lian erhållas till samma pris som en seelande,, och
en patriotisk irve.r har i hela landet fattat folket. För icke
1ängesedan var all·månna ropet: "Flottan angår oss icke'1 nvi hafva in::a penningar''; nu deremot genljuder hela England
af: "Vård om sjöförsvaret - det är vårt säkrasto stöd. n
Svenska flottan har, som \i veta, ·i Bå Ismanshållet en god
insiHuHon af solders ålder, bvilk-et å·r en lycl1a för vår sjötjenst. ~ se~lnare lid hafva båtsmännen blifvit beklädda, men
vi lwnna icl.e dölja för oss, att {)e, såsom stamtrupp för vår
flottas bemanning, äro långt ifr5n öfvade i sjömanskap ocb
skeppstjenst. Detta erkf1nda förhållande är en pligt att framhålla och förbätlra, flfvonsom en oaflållig pligt för Rikets ständer att behjerta och genom anslag afhjelpa, enär Bikots sannskyldiga bäsL1 hYilar Je!'p.1,
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Sjömanna~öfning och flrfarenhel. förvfHfvas li~vi1) i~~p pf1
" r" •uocl<or eller månadt•r; on långr<l till 9,ch !Jrl
en d ns t nag
" '
·
·
·r
·e '\r· aj'ord början erftHt!ras hf1rtill. AfpCISS;idB an1 ran yr>{ll
'
"
slag äro o~li ound[]f!ll[!li~a,
lll)CI,el mer som sjöerf<~rtlllh!~.,.
ten förvärfvns biiltre eenom längre sj(irosor än genom m~nea
motsvarande korta, hvil11a dessutom medföra störn~ lwst.nad
för staten . Ett Ju igsslwpp, med sina mfln~faldlga detaljer,
sina kanoner· och segel, är en verld för sig sjelf mod lar:ar
och ordningar, som fordra besinninu och vana iifven hos den
arbetande liarlcn.
1\'l en som båtsmansinrättningen iir oundgiinglir, för värt
sjöförsva•·, bör dess i fred varande 5,700 man njufa fortsalt
omvårdnad iHven under tjenstgörineen och vistelsen i land,
genom afpassade öfninear och underhållen disciplin. En sådan förbindelse synes lfnnplit;ast och med minsta lwst n ad
lmnna tillvägabringas med llllhjelp af pr·aktisiia artilleri- oeh
talielslwlor i liorporal-slwlornas utvidgande och lwrporal-inrät.tningens förbiittrade sammamf,tlning, helst denna förmanserad utgör bi\tsman sl<nrens enda underbefäl i all vid rekrylBring hufvudsaldigast göres afseende på fa!lenhct, passande ålder och redan vunnen sjövana; all ldassillscringen af rnanskapets befarenhet ial1llages med noggrannhet, och alt. nf1gon
elwnomisk fördel tilldelas sådana af man sliapet, som mest ntmiirlit sig i tjeno;ten .
En annan gammal och vfu·dofull inrättninp, i vi'1r floila
ä r ~latrosliil re n, flmnad till förhandskarlar vid sjömansarbetel
och till underofficerare.
För iclw så l:!ngesecj;;n utejJrdo
dtJnna )jur !;iOO man ; men har sPdermera blifvit, såsom nnc~et anr)'Jt tillhörande flottan; förn:in sli ad , och är för nfJry;Jran~le Qftrr allm~nna meninr:en idie lillriiclilit; för sitt dubbli.l
ändamål, Och då hflrtill lwmmer, att våra matroser icl;e be-sitta .de u M ni nr, o.ch maenod i yrl•et, som erfordras hus såJ .ana, k.rä.fl'er nödväwligheten, aU. dessa brisiJällieh!lter iifhjlll,...
pas, desto hold·l'e som flottans l.jenstbarhet till k.liu oh!J~yd!jg
,del bo ror d era f:; samt alt matro sen, som efterhand befordrus
n

sa

till underbefäl och uppbördsman för tu·onans lillhörighehn·,
erhåller f1·ån första sl;eppsr:osse5ren den undervisning och
moralislin lyftnin[~, so m år oundt:änt~lir: för en sitdan statens
tjeilst.
betraklanda af alt underbefälet är ett af do nödvUndi·easto olementen för tjenstens goda gång ombord, isynnerhet
hos oss, <le1· besältningen är oerfaren och ov~n, och underofllcern måste bilde undervisa och harva np[Higt pli de minsta sjöarbeten, blir det oundg f1 neliet för flottans brukbarhet,
~tt denna mellanlänk mellan öfverbe!ål och mansl1ap har on
afpassad slyrlw. Lilivål har unclerbef:ilet, som för 36 år
sedan beslod ar 575 underofflcrrare, bl ifvit förminskad! till
2RO, ett antal som rftor hvad erfarenlllllen visat, icl1e år tillräcklip,t vid flot.lans allrnf111nare behof od1 oförutsedda händelser, ehuru underofllcerspersonale n år mindre ombord på
våra sliepp ilii i andra flothr. Denna ofullståndiehet har väl
i n~r,on mf1n blifvit afhulpen {!Anom en tillgång på extra
underbeliii från malrosilåren; men då denna kår iclw heller·
år fullt tillt·;·,clilie-, ri sar så dant än .mer nödvändir:heten af att
iclie allenast utvidt;a 11tan uppl'ållliålla flottans matrosinrättoing,
föl' att genom den kunna vid bellof edli\ lla n5eon tillölmiog
af disciplinerad! underbefäl.
Utom dessa !lottans fa sta kårer, fii1·fogar värt sjöförsvar
öfver extra roteringen 1,500 man; 5 lilasser sjiiheväring, om!,rint: 22,000, sa111t derjemtu öfver del insl11·ifna handelssjö·
folket, h var<~f vi ar det ynere befarna endast vilja !.aga i be~
rfllming 2,500; lillsammiiiiS 26,000 ruan. På sjöfolk har Sverige
så ledes inee n hrist; men då till största delen dessa sal\nat•
di sciplin ocli litinnedom i sjöliri{!sljensten, livillien bl'istfälligliet endad l1an liäfvas r:enom stor lws!nad och stora åtgärder, blir det så mycliel nödvändiearo, alt den fasta stammen,
h viilien i båtsm[ll1, mat ro ser, li ~non ierer, sl•eppseossar och
marinsoldater ut~iir nligot Infll'a än 7,300 man, framför allt
underhålles V<il öfvad och tjenstbar·.
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En förlagenhet likväl, som vi dela med alla andra länder, hvilka äga krigsflottor till sitt försvar, och som i sjökriget måste inverka på utl'allandet, är svårigheten att ur sjöfolkets massa ansl;affa tjenstbart sjöartilleri-manskap, hvilket
erfordrar uåde noggrann och långsam beredelse. I England
år delta en uppgift, som för nårvarande sysselsältor flottans
styrelse, och som hos oss i någon mån blifvit afhjelpt, dels
genom den berömda uppm:irl;samhet, som fästats vid denna
högst vigtiga del af örlogstjensten, så att både befäl o~h manskap hädanefter komma att iiga pr;ll;tisli artillerisliicldighet,
dels ock derigenom, att en del af båtsmanskåren uttap,its och
öfvats till sjöartillerister; men då delta antal är aiiHI'ör knappt
vid allmän rustning, borde ett särskild! sjöartillerimanskap
uppråttas under uefäl af notlans officerare.
Den förnämsta hHkraft.en för uppf1llandet af personalens duglighet och nit samt flottans tjenstbarhet, blir liliVfll,
liksom den i alla tider och hinder varit., - ett rättvist och
fördomsfritt hefordringssystem. Med detta medol uppvär:as
tjenstemannadygderna och underhålles lusten alt stråfva till
det högre. målet . Dock, utan allmånnare öfning till ~jös, lian
lika litet ni\gon betecknande tätlan upp~tå hos underordnade
militärer, som tillfälle för öfve1·befälet alt rigtigt bedömma
deras duglighet.
Sjömnnnal·rket och Ijonsten ombord på ett örlogsskepp
äro för öfrigt i så många fall skiljalltiga ifrån andra lifvets
förhållanden, att befordringsgrunderna böra rätta sig dorerter. Det enlila i sali fordrar en enkel orr,anisation af dess
delar, för att lwmma sanningen narmast och i\stadlwmrna största verkan. Ombord i et.t skepp är tjensten inom de trånga
relingarna vida enklare ån tjenslen inom el! regemente; derföre lian ock flottans befäl vara enklare sammansatt än armeens, hvilket är förhållandet i andra länders krigsmariner.
Och i sådant hånseende hade fiollans reglering t 82~ ell företräde, och tillvann sig, i uetta fall liksom i många andra, ett
stort bifall såsom ändamålsenlig och framtidsrik.
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Af Jet jag nu haft åran anföra, hvilket, hvad främmande

förhållanden beträffar, blifvit hemtadt från utländska underrättelse r, vill jag draea följande slutföljder:
Alt. ett starkt sjöförsvar är för Sverige oumbärligt. Landet s eeog ra!islla läge, dess hislorisila minnen och politiska
stallning i Europa, har förenat en flotta med Svensila folkels
framgång och behof.
Att sjöförsvarets framtid beror förnämligast af svenslia
folkets fatlade öfvertygelse, upplysta förstånd och kännedom
om hv:1d so~ hör till landets allmänna bästa, dess förkofran
och försvar mot yttre våld.
Alt, allt som öfverliiggningarne om samhällets an[:elägenheter och behof blifva eenom pressfln och allmänna upplysnineon mera offentliga, si\ ljusnar flottans framtid, såsom
osldljbal' från landets framtid och förlwfran.
Att, allt som Sverige nalkas till den sista af de stora
perioder, som höra till snmliällenas utvccklina, nomligan handel, sjöfart och lwnst, sl•all sådant bereda en större framtid
rör flottan, såsom sjöfartens naturlige beskyddare och hunds·
förvand!.
Att Sveriges sjöförsvarsmateriel b01· inrättas på sådana
arunder som Europas kriesOottor antagit och erlliinnt, och i
ltufvudsak icke derifrån :~fvika; men då vår lol;al är egendomlig, böra våra sl,epp och farlyg derefter vara imättade;
ihåt;l;ommande all i våra trf1nca h<1mn<ll' oeh trånga farvatten,
som till en dol utciir vårt skydd, blifva de stora fartygslångderna och d !J nymodica ~lora fa rtygsdimensionnrna l1ögst besvärliga. Detta var Cliapmans grundsats.
Att då· skeppet är till för t,anonerna, bör Sverige göra
sig till godo nutidens stora iippfinningar r artilleriet, och icke
dröja med alt ansliaffa sådana kanoner för skepp och besättningar, som skjuta län gs t och lrälfa sål1rast.
Att då den stora regeln i alla förhandlin:.;ar för staten
liksom för enskilda är, att inrätta ändarn:llsenligt det man har,
utan ntt derför glömma att under liden förölw r;enom det
13
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nya och bfttlro, så böra vrtra slwpp och . frogatto•·, i den mån
do duga, ulan d 1·öjsmål föritndras till ånrrfartyr,, så att Sverige,
lika mud andra länder som hafv~ nouor, må :iga något sjöförsvnr medan elt bättre sfHianl anskaffas, hvilliOt fordrar mera tid och lwst.nad.
Alt heldre intaga en afvaldande ställning mot den flod
af uppfinningar i sjöväsendel som framstörtar, än tvårtom ;
dock ihfielwmmande och m shiljande, alt det, som gar,nar en
stor flotta, gagnar ofta en mindre i vid:1 större grad. Så
skulle t. ex. jornklädda skepp, em hvm·s möjlighet nu så
mycket afhandlas, och hvilken ide i England efter mångfaldiga försöli, och sednast eenom \\'ilhworlhslia kanonens större
förmåea alt eenomtr:inga 4 ~ tums jernplät, b!ifvit an.sedd
opral•tislc, men hvillwn uppfinning, eenem på annat salt beredda plåtar och annat bnmnadssält, l;alladt. det angulära,
läror ånyo derslädes nndersölias, - så slwllo, siq;-o•· ja::r, sådana fartye, om de blifva pralilisU utförbara och anv:indbara,
snarare gifva styrlia åt vftrt sjöförsvar ;in lvärlom.
Alt då porsonalen iir förnämsta befordrare för tjonstbarheten, så hvilar sjt>försvarr.ls framlid till stor (fel pa all
det bristfälliga i organisationen och antalet för flottans fasta
trupper afhjelpes, och alt dessa, geuom tillr,odonjuten omvårdnad och rättvisa, iiro stäntligt f:irdiga till handline, samt
nöjda och belåtna.
Att, alldenst11nd ku,l befollillinaous yd; en och sysselsättningar ingå mer och mindre i Sverir,ns sjöfart, fislierior och
lmsteöromal, och således äro af innytande på tillgången af erfaret folk för flottans bemanning, så vore det för sjöförsvarets
framtida utveciding af största nytta och nödvändighet, att denna härdade och vorlisamma del af svenstia folllet blef öfverrälmad, klassificerad och uppgifv en, hel st ingen stalistisk uppgift finnes att tilleå rörande donna angolflgenhet, som så nåra
angår rikels försvarsanstalter.
Att, då flottan icke lian vara nyttig och ändamålsenlig
för staten med mindre sjöpe•·sonalen i alla erader och ställ-
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ningar äger sjöerfarenhet och vana i örlogstjensten ombord,
sf1 blir det on hufvudsak och en oumbärlig åteärd att, genom
fortfarande öfninr,ar till sjöss, åstadlwmma denna för riliets
välfiird stora anr,elågenhet. Ty utan att öfninr, och insigter
i flottan blifva vril reglerade hufvudsal;er, s5 hlifva alla andra ålgiil'der för sjöförsvarels framlid utan nneot gacn för
det allmänna. Oe summor, som p~liOslas för nottans öfning
och uppriillhållande i Ljenstbarhet, lwnn a tiorföre liknas vid
ett välgörande regn, som omärkligt försvinner, men som bereder jorden för herrliga skördar.
c.~-

FÖllÄNDRADE OCH NYTILLKOMNE FYHAR OCH SJÖMÄHKEN.
Sverige.

HUDIKSVALL (46).
Fyr, omgående, på osllignste udden
af Agön, uti ett hvitt torn på ett rödt hus. Omloppstid 2m,
livarunder den visar 3 korta men sliarpa blinliar i alla rietningar emellan N. N. V. och S. V. ,~ V. Ost omliring, p. c.
hlijd 95 fot. Synvidd ·12 mil. 6tö 33 1 N. 17° 29 1 O.
13redvid f)'rtornet slå tvf1 hus, det ena röd!, dot andra
hvitt, de utgöra ett eodt dap,miirke.
Norrige.

Lysningstiden ftr frfm dun 15
Juli till 16 Maj.
SJAAHOLMEN, f(JEOÖEN, TÖHNHOLMEN, SVINÖEN och
GLOPPEN (3) .
Fyrar. Lysnineslid från den ·l Sept. till
14 April.
ODDEHÖEN (Hi). Fl' r, förändrad till röd.
GLETTA (12).
Fyren fu· fll'llad till Gitterö, omtrent l
mil N. O.
GITTE RÖ ( ·12). Fyr, stillastående, vid inloppet till Röva er
(nyttad från Gletta) belyser horizonten från N. t. V ! V. till
FJELOÖE:'-l (12) .

Fyr.
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s.

V. l v. Ost oml<ring, (rättvisande).
26' N. 5° 8' 30" o.

Synvidd 1. mil.

59°

Lysningstiden är från 1 Oktober till l April.
Dannltt.rk.

FREDHJ[{SHAVN (7 0. Fyr, stillastående, röd, belfiljon pä
södra Brohufvudet vid denna hamn. Höjd 23 fot.
På södra Hamnhufvudet finnes en sidolaniorna och spegelapparat med hvitt glas, 9 fot öfver vattnet.
RÖDVIG (76 ). Fyr, stillastående, med röd t sken, på
östra hamnpiren till denna nybildade hamn, vid Stevns södra
kust, der krilldinten upphör. Höjd 14 fot. Synvidd 4
6
mil från Ost genom Syd till S. S. V.
Fyren tändes på samma tid som för de öfri::a är bestämt!, undantagandes från 15 Maj till 3 ·1 Juli.
Denna hamn år lätt tillgänglig; inloppet :i r mot S. V. ;
'den har 8, 1O och 12 fots djup vid vanlig vattenhöjd j blir
serit tillfrusen och tidigt isfri om våren. Ut\·arpnin!Jsbojar
finnes utlagda.

a

RANDEBS FJOHD (73). Klocliboj, rödmålad, i stället för
gn tunna med kula som legat utanför denna fjord.
MUNKEGBUNDEN (H). Val<are, i form nf en spetslunna,
röd och hvif, med röd lnlla, tätt öster om del.ta grund på
östra sidan af Samsö, i södra delen af Kattegat.
Ryssland.

MAGNUSHOLM (63) . (Vid Biga). 2 Stångm:irlwn, af lilia
form ; med en trianr:el på toppen, deröfl'er en tunna i horizontal ställning och ofv:m denna sednara ett liOrs. Arståndet emellan märkstängerna iir 1,2]0 fot i rigtningen N. V.
och S. O. Höjd 82 och 86 fot fri\ n grunden. Synvidd 1O mil.
HIGA (63). Don undra Fyren, som, dft den iir i sigte,
egentligen tjonar att anvisa don del af Riga redd, IJVarest
ankargrund finnes, i den händelse mörlwr hindrar f~rlyg att
iolöp a, lyse r numera 30° vostlip,nrD :in förur ,_ rll er frfti1 N. O.
~ O. till N. V. t. V. .i V. Nord om krin (J'. ( li :Hl v i ~ nnde ) .

SNIPAN (54). Detta grund i Norra Qvarken, år ut mä r kl
med en röd och en hvit flagg, samt en qvastvakare .
RÖNSI\;\R (56). Stångmärke, med kors på toppen. Della
märlie tjonar till vägledning för furtyg som igenom "OnasPorlenn siloJa från Pollingen till Helsingfors.
På GHÅSKÄB och MURBOHSTEN äro liiH1 beslwtfade märknn och för samma ändamål nppsalle.
!England.

GULL-STHEAM ( 113). Fyrskepp, om:;f1ende med hlinli
hvar 30~. Höjd 36 fot. Synvidd 9 a l O mil. Före r kula
på masttoppen.
LYNN- WELL (l 06 ). Fjl'skepp, har on omgäendo fl'!' meJ
starli blinli i stället för 2 stillaslående fyrar. Förer lwla på
masttoppen.
VAliNE SHOAL (l! ti ). FyrsliPp p, med hastigt omgående
röd fyr, vid vestliga ändan af gnindet, på 16 f am nars djup,
vid lågt vatten, springtid. llöjd 38 fot. Fiirer lwla på mastloppen.
N. E. VAI\NE ( 115). Bål1boj, röd, på ·13 famnars djup,
vid lågt vatten, springtid, vid N. O. flndan af samma grnn!-1,
N. O. t. O. ~ O. p. c. 5 mil fr å n fyrskeppet.
MEWSTONE LEDGE (122). Boj, röd, med ord•m "Mewstone Ledge", ligger i närheten af klippan, S. V. från li'Iewstone (Plymoutlt Sound) på 7 ~ famnars djup l'id 15et l'at!en.
CARDIGAN BAY (131). Fyrslwpp, beläget emellan southBishop och Ba1·dsey Island' s fyrar. !:'l r, omgående, röd, med
Synvidd 9 mil i !ilar luft.
blinli hvar 30s. Höjd 25 fot.
Fartyget lirrger på 26 f:1mnars djt•p vid lågt v:~tlen, sprin::tid.
l1 ejlingar efter kompass : South-flis!wp fj'l'lorn i S. V. t. V.
36 mil j J(emmaes-Head i s. t V. 16 mil. Förer lwla på
masttoppen .
NOHTH FOREU:\D ( 113). Fyr, förändrall, på så sått,
att den visar ett rödt skon i riglninr,en från S. t. O. ~ O.
till S. 4 V. eller fl'lln Tongue fyrsliopp till on l•abollänt;d öster
om 111argate- Sand, för alt vä gleda förbi detta grund .

157

156
MARGATE-SAND (112). Till följe af att detta p,1·un,l förskjutit sig på östra sidan, ål' den nordlit;a tunnan t:lyttad på
8 i famnars djup, vid lfl{::t V<Jtten i derifrån pejlas Moro Castel i syd och North-Spit tunnan i V. N. V. ! V. p. c.
Den östra tunnan ål' flyttad på 4 4 famnars djup i derifrån pejlas Margate gamla kyrktorn i s. V. ~ s., samt Elbows tunna i S. t. O. ~ O. p. c.
En ny tunna målad med hvita och svarta strecl1, samt
"North-west-Goodwin", är utlagd på 11 famnars djup vid lär:t
vatten, helt nåra en torr sandhage på N. V. sitlan af GoodwinSand; härif1·ån pejlas Deals högsta väderqvarn uti V. S. V. i
V. och S:t George kyrka i Ramsgate i N. N. V. 1 V. p. c.
Sl~ottlaud,

CORHAN POINT (U2). Fyr, stillastående, uti ett hvitt torn,
(Loch Eil inlopp, vestkust), den visar rödt sker. åt N. O. t.
O. ! O. genom S. till S. V. t. Y. ~ V. p. c. samt hvitt sken
i alla andra rigtningar. Höjd 36 fot vid högt vatten, springtid. Synvidd 1O mil i Idar luft.
PLADDA ISLET (l H). Fyr, förändrad Iii i en stillastående,
med rödt sken som lyser emellan s. t. V. l V. och s. s. v.
~ V. samt hvill slwn emellan S. S. V. ~ V. Nord öfver till
N. N. O•.~ O. Vidare är den sl;ymd emellan N N. O. ~ O.
och S. t. V. l V. p. c. Höjd 4 2 fot. Synvidd Il mil i !ilar
luft. Fyrtornet ål' hvitt. Sjöfarande som komma söder ifrån )
göras upprnärl1samme på, att ett svar:t skimmer dock synes på
något afstånd Ost om N. N. O. l O.
F'.rnukril•e•

ADOOR-FLODEN (201). Fyr, stillastående ) med hvitt sken·)
uppförd på södra hamndammen. Höjd 38 fot vid högt vat.ten. Synvidd 6 mil. 53° 31' 4511 N. 1o 31' 2811 v.
~OUilRE (197).

Fyr.

Höjd 124 fot.

:S;:T GEOHGE ( 197) (Garonne).
dennu lilla hamn. Böjd 45 fot
25' '67 11 N. 1° 0' 12·11 V.

~<'i d

Synvidd 15 mil.

F)l', stlllaståendo, röd,
Synvidd 12 mil . 45o

CRAVE (200). Fyr. Höjden ökad till 87 fot. Synvidd
15 mil.
SOZAC ( 197). Fyr, stillastående, röd. Höjd 124 fot.
Synvidd 1:.! mil. 4 5° 35' 2211 N. oo 58' 27" V.
TALLAls (200). Fyrsl1epp, t:lyt.tadt cirka 20':20 fot N. N.
V. från dess förra läge. 45° 30 1 42' 1 N. oo 58' 50" V.
llY (200).
Fyrsl1epp, med stillastäende hvitt sken,
midtför Tour de By. Böjd 34 fot. Synvidd 10 mil. 4.50
23 1 30 11 N. 0° 48' 54 V.
MA PON (200). Fyrskepp, med stillastående h vitt skon,
midtföl' /Jlapon. Böjd 34 fot. Synvidd 9 mil. 45° 17 1 37" N.
0° .!. 71 30' 1 V:
PATinAs (':200). Fyr, stillastående, med hvitt skon, på
N. pynten af denna Ö uti Garonne-floden. Höjd H fot.
Synvidd 13 mil. 1-5° 12' 22 1 • N. oo 42 1 35 11 V.
PAlliLLAC (200). Otom de hår förut varande 2:ne fy-·
rar på hamnbron, ål' uppförd en liten stillastående fyr, som
utvisar bilrjan af ank1rplatsen vid detta ställe. Synvidd 3 mil.
{Fortsättning.)

sJÖEXPEDITIONER J.\'IED KONGL. FLOTTANs FARTYG
ÅR 1860.
Carlsl~roua

station.

Fregatten Josephine. Chef: llommentlör-Kaptenen och
1\iddaren J. ll. !Ueman i Ser.ond: Kapten-Löjtnanten L. Pantzerhjelm. Inmönstrade den 9 Juni i afmönstrade den 18 September. Expedition i i'\ord- och Östersjön .
[( orvetten af Chapman . Chef : 1\ommendör-Kaptenen ocu
Hidda:en N. Åhmansson ; seeond: Kapten-Löjtnanten S. Lagerborg. Inmönstrade tlen 9 Juni; afmönstrade 20 Septemb.
Expedition i . Nord- och Östersjön till öfvande af K. Krigsakademiens Sjökadetler.
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Briggen Nordenskjöld. Chef: Kaptenen J. Adelborg. lnmönst. den 9 Juni i afmönst. den '20 Sept. Expedition i Nordoch Östersjön.

Horvetten Nr{jaden.

Chef: 1\aptenen och Bilidaren J. E.
Ekman i seeond: Kapten-Löjtnanten A. V. Zethelius Inmön st.
den 15 Sept. 1859 i afmönst. don 5 Jnni 1860. Expedition
till Medelharvet med yn[;ro Officerare.
Dito
dito.
Chef: Knptenen och Hiddaren C. A. .
Sundin i Second: Kapten-Löjtnanten E. Odelstjerna, lnmönst.
den 9 Sept. och utgick på expedition till Södra Amerilw och
Vestindien för öfvandet af yngre Orficorare.
Expedilioncn
fortgår.
](orvet/en Lagerbjellw. Cl1of : l{aplenen oth Riddaren O.
Troile; Seconu : f{apton-Löjtnanten F'. 1\afle. lnnmönst. den
15 Sept. 1859 ; afmönst. den 7 Jur.i 1860. Expedition till
Medelharvet till öfvande af yngre Officnrare.
Dito
dito.
Chef: Kaptenen och Riddaren J.
L. Medander; Socond : Kaplen-Löjtnanten och Hiddaron J. LaG<Hcrantz. Inmönst. den 9 Sept. 1860 och ut!jicl; på expedition till Mcdelhafvet för öfvandet af yn[;re ofticeraro. Expeditionen fortgår.
Ånglwrvellen Tlwr. Chef: Kaptenen och Hiddaren C. A.
Sundin; Second : fiapien-Löjtnanten J. Thorssell. Inmönst.
dr.n '22 Maj och_ 26 Juni ; afrnönst. den 5 Juni och 21 Aug.
Ställd till H. M. f\onunr,ens disposition.
Ån,qkorvettcn Orädd. Chef: [{ap! enen A. F. Pettersen .
seeond : Kaplen-Löjtnanten och Biddaren J. Lat:ercrantz. In-'
möns!. den 12 ~l<~j i afmönst. den 23 Maj. 13åtsmanstransporter.
J( orvetten Svalan.
Chef: [{a pion C. f{leman. Inmönst.
den 9 Juni: afmönsf. den 20 Sept. Expedition Östersjön
och Öresund till Jungmäns öfvande.

Briggen S11appopp .

Cbef: Kapten Natt och Dag. Inmönst. den 1 Maj; afmönst. den 1 Sept. Excercisexpedition
med Slleppsgossar.

Briggen af Wirsen , Chef : Premier-Löjtnant A. Rahmn.
lhmönst. den 1 Maj ; afmönst. den 1 Sept. Exercisexpedition
med Slieppsgossar.
Lastbriggen Gladan.
Andersson .
porter.

Chef : Premier-Löjtnanten F. L.
Inmönst. den 9 Juli i afmönst. den G Aug. Trans-

Dito
dito.
Chef: Kapte:1-Löjtnant A. Rosengren. lnmönst. den 7 Aug. i afmönst. den 15 September.
T ranspor ter.

Lastgaleasen Fliclwn. Chef: Selmnd-Löjt nant F. T. Thörn.
Inmönst. den 2 Juni och 16 Aug. i afrnönst. den 27 Juni och
6 Olil. Transporter.
Ångfartyget Balder.

Chef: Premier-Löjtnant Frick.
e-ånger in- och afrnönslrad. Diverse transporter.
ström

12

Dito
dito.
Chef: Premier-Löjtnant N. Fischer2:no gånger in- och afmönstrnd. Transporter.

Postrlngfartyget Eugenia. Chef: Premier-Löjtnant M. Servais. lnmönst. den 15 April i afmönst. den 12 December.
Postfart mellan Ystad och Slralsund .
Postjoltten Postillion. Chef: Selmnd-Löjtnant O. Öhrström. Jnmönst. df'n 11 Nov. 1859 i afmönst. den 1 Maj ·1860
Postl'art mellan Ystad och Slralsund.
Ch of :
dito.
Dito
Klerclier. Inmönst. den "'24. Nov.
stra lsund. Expeditionen foriga r.

Premier- Löjtnant G. af
Po stfart mellan Ystad ocb

[(rmonslwiierten von Essen,

Chef : Sel1und-Löjtnant O.
Öhrslröm. Inmönst. 27 Aug .; almönst . den 1 Sept.
Bombskjlltning och lwstning.
Stocl<ltolnu station.

Postllngfartyget Nordstjernan. Chef: Kapten-Löjtnanten
och Biduaren W. Sylwander. Inmönst. den l O April; afmönst.
don 12 Dec. Postfart mellan Stockholm och Stettin.
14

100
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Angfnrtyget von Sydow.

Chef: l'r·emier-Löjtnant F. A.
Facks. Jnmönst. den 4. Maj : afmönst. den 6 Okt. Sjömätningsexpedition på rikels veslra l;ust.
Chef i 1\aplen-Löjtnanlen
[{anontlngslupen Svensksund.
Grefve A. Taube. Inmönsl. den 14. Maj j llfmönst. den 23
Maj. Expedition att ullägga pricl1ar· och bojar.
Chef: Kaplen-Löjtnanten
dito.
Dito
Inmönst. den ·l Juni j afmönst. den 12
Grefve A. Taube,
Juli. Expedition i Slockholms sl;äq~ård, åtföljde
1 !Jataljon J(anonjollar. Chef: 1\aptenen och HidJaren
J. Hjerta. Jnmönst. den 1 Juni ; afmönst. den 12 Juni.
Expedition i StocldJOims sl;ärgå r d.
Skonet·ten l'Aigle. Chef: Kaplen-Löjtnanten A. Fries. lnmönst. den 9 Juni; afmönst. den 13 Sept. Expedition i Nordoch Östersjön.
Chef: 1\apten-Löjt.nant Il.
l(anontlngslupen Motala.
afmönst.
Juli,
Sabelfelt. Inmönst. den 23
den 30 Aug. Profresa i StocldJOims skärg5 rd och Östersjön.
Chef : Kapten-Löjtnant J.
Kanondngslupen Carlsund.
Livijn. Inmönst. den 23 juli j afmönst. den 30 Aug. Profre~a i Stocldwlms skäreård och Östersjön.
Kanondngslupen Svensksund. Chef: !\ap ten- Löjtnar1t Il
Sabelfelt. lnmönst. den :l6 Nov.; afrnönst. den 8 Decembe1·.
.,;J:pedition att intaga Fyrfartyget Finnerundet.
1 Bombllanonslup. Chef: Premier-Löjtnant G. Lagercrantz.
Inrnöilst. den 2 Juli ; afmönstr. den 9 Ju li. Försökexpedition
i Stockholms skärgiird .

c.

:l Roddkanonslup. Chef : Seldil lti -L<ijtnant E. Norderrfalk.
Försöl1expedition
lnmönst. den 2 Juli j afmönst. den 9 Juli.
i Slocld10lms sluirgård.
Glitheborg s IJepot.

Jakten Ilow. Chef: Premier-Löjtn ant A. V. Carpelan.
Inmönst. den 4 Maj ; afrnönst. don 6 0111. lljömålningsexpedition på rikets vestra ku st.

Under (r rots lopp hafva vnr·it kommenderade:

2.
Korumendör-Kaptener . •
9.
Kaptener. . . . • .
14. .
1\apten-Löjtnanter . .
32.
Pr emier-Löjtnanter .
!)2.
sekund-Löjtnanter • .
Offleerare af Mel;aniska J, iii en 2.
af ~larin-!legPm:t. . L
IJito
SUillilla 112 Ofllcerare.

====·S.UlMANDRAG Al!' ÅTSKILLIGA

1\0NGI..

BREI<', FöRORDNIN-

GAR, GENERAL-ORDER M. M., UTG ,i.NGNE FRÅN SJöFönSVARs-D E l' AH TEME i'iTET.

(Kong!. Br el).

Den 13 Okt. Ynglingame A. ÅI.er!Jjolm, V. !lerggren, G. von
Diederichs och J. H. E. Nissen lrafva erhiillit tillåtelse att,
för Sjöofficers-examens framtida undergående, begagna undervisningen vid Flottans Carlskrona stations nndervisningsverli.
Den 23. Medicinaldrängen vid Finitans Carlskr'ona station,
Johan Fredrik Olsson ha1· hlifvit tilldelad ett exemplar i
guld af medaljen utaf 5:te storleken med insl;rift å från~idan: "För medborgerlig förljf!not", att i bögblått hand mod
gula kanter bnras å bröstet.
Den 6 Nov. Sekund-Löjtnant.en P. E. Arrhenius, som tjenst•
gör i K. Slorhittanisli örlo{;sljenst, har erh5Ilit 2:a Urets
resslipendiurn.
S. d. J{nmmarsl;rifvaren Yid Fiollans Carfskrona station Il ,
Chevalier har erhållit l nrs förliirJ ljrling å redan beviljad
t je ostledig he t.
Den 13. Förändrad lydelse i 1\. In >trul.tion!Jil don f l Sep·
ternbar 1841, hvar·efter de lill Gunoralmönstringars .förrättande mad Flottans särski lda kårnr förordnade hal'va att sig
i underdånighet rålln .
Den . 20. Angående förhållrad pensionering af Fiollans Em ~
bels- och Tjorrstemän.
De n 27. Föriindr·ad oq;anisalion af Slwppogos ses kolan i Carls~
krona,

1G2
(Gene ral-Or der.)
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FÖH.~NDRINGAR INOM KONGL. i\IAJ:TS FLOTTA.
Beford ringar .
n
Den 27 November. Till Kamrerare hos Förval tninge
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Konel. Was •t-Ordo n H Il. Krutm ejer, med pensio n
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Dödsfall.
ber.
Kapl en- Liljlna nton J. H. Stdlhammur don 25 Novem
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