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Sjöstriden vid Punta Angamos den 8 Okt. 
1879 mellan Huascar och de chilenska 

pansarfartygen. 
(Efter den chil enske am iralen Galvarino Riveros samt de peruanske 

Officerarne Don Meliton Carvajal 's och Don P edro Garewn 's offi

ciela rapporter, uppsatser i R evue Maritim e et Coloniale. Eoginee r 

och Engio eeriug, Stamlard rn. A.) 

.Förlnsten af "lndependencia" vid Iquique hade så 
försvagat den peruanska eskadern, att den ej längre 
kunde anses vara i stånrl att med hopp om framgång 
i öppen sjö mäta sig med sina motståndare. 

Perus amiral , Gran, hade, genom öfverlägsna egen
skaper såsom befålhafvare, med det enda, pansrade far

tyg, som nu mera stod honom till buds, Huascar, gjort 
fi enden så stor skada, genom borttagande af transpor
ter och rikt lastade handebfartyg, att den ehilenska 
r egeringen fann sig f(lranlåten anbefalla inställarrdet af 

alla andra operationer af dess eskader, till dess elen 
lyekats taga Hnascar. 

Af den chilenske amiralens rapport efter Huascars 
eröfring framgår, att, sedan ett krigsråd blifvit hållet 

ombord på hans flaggskepp, Blanco Encalada, liggande 
till ankars vid 1\Iejillones den 6 Oktober - vid hvil

ket, enligt en uppgift, Mven krigsministern var niir
varande - beslut blifvit fattadt derom att eskadern 

' ' 
delad i 2:ne afdelningar, miclt i natten skulle afg:'i sö-
derut, i ändam ål att afskiira Huascar och hindra denne 
att taga sin tillflyht till sin vanliga manöver, som bestod 
uti att, genom sin bättre fart, undgå sina motståndare 
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och söka skydd under batterierna vid Arica. Den ena 
af dessa afdelningar skulle följa kusten; den andra, be
stående af dc, som hade största farten, skulle deremot 
hålla sig något efter och 20' å 25' afl~igsna från land. 

Den chilenska eskadern bestod af pansarfartygen 
Blanco Encalada och Almirante Cochrane., korvetten 

O'Higgins, ångarue Covadonga och Loa samt en arme
rad transport, Math~as Cousino. 

Emellertid inträffade det egendomliga förhållande, 

att chefen på Almirant.e Cochrane, kort efter detta 
krigsråd, fi ck en direkt order från krigsministern, i 
kraft af hvilken han, tillika med korvetten O'Higgins 
och Loa skulle under natten hålla sig på höjden af 
l\1ejillo1Ns. Blanco, Covadonga och Mathias Cousino 
skulle deremot gå syd på och hålla sig i närheten af 

Antofagast<:t. 
Fullgörandet af denna order ledde till den märk

värdiga striden vid Puntct Angamos, som genom sina 
följ der borde blifva afgöramle för Perus sjövapen, kan
ske för hela ki'iget. 

Så länge Peruanarne egde ett någorlunda kraftigt 
stridsfartyg och detta stod unrler Grans befäl, kunde 
nemligen ej Chilenarne begagna den enda goda kom
munikationen med sin fiendes land, den öfver hafvet; 
de sto m sträckor ·af öde och otillgä.ngliga trakter, som 
skiljde tle krigförande åt, försvårade i högsta grad 
rörelserna öfver land, och Gran hade tillräckligt visat 

vanskligheten af lamlstigningsforsök, så länge hans 
flagga blåste, för att komma Chilenarne att uppbjuda 
alla krafter att söka bemägtiga sig denne farlige mot
ståndare. 

De i striden deltagande fartygen hafva upprepade 
gånger hlifvit i allmänna tidningar beskrifna, hvarför 

h~ir endast torde böra omn~imnas , att, efter de upp
gifter, som på grund af ursprung och samstämmighet 
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synas sannolikast , Huascars bestyckning utgjordes af 
2 st. 300 U. 11 1/~ tons Armstrongskanoner i tornet samt 
2 st. 40 {i1.-ga och l st. 12 {i1.-dig på däck. Uti den 
annars vanligen tillförlitliga "Almanack fiir die Mari
ne", Pola 1880, uppgifves nem l. hennes grofva bestyck
ning till . 2 st . 22 c.m. Withworths kanoner, hvilket 
således torde vara oriktigt. I slutet af uppsatsen bi
fogas dessutom en närmare detaljerad jemförelse emel
lan de 3:ne stridande fartygen, hemtad nr Revue Ma
r itime et Coloniale, för dem som cleraf vilja taga kän
nedom. 

Af de chilenska fartygen äro Blanco Encalacla och 
Almirante Cochrane systerfartyg. Bestyckningen på 
hvardera af dessa fartyg, 6 st. 23 c. m. (9") Armstrongs
kanoner , stå i kasematt och är , hvad bestrykningsför
mågan angår·, sercleles väl anordnad efter plan af Re ed. 
H varje kanon står uti ett sned t afslmret hörn, h var
igenom erhålles en bestrykning föröfver af 4 st. pjeser , 
tvärs ut af 3:ne på hvar sida och akterut af 2:ne. 
Kanonerne sky delas af ett pansar af från 20,3 c.m. till 
15 c.m. tjocklek. 

Dessa fartyg ~tro således lwar för sig både kraf
tigare bestyckade och b~ittre sky eldade än Huascar , 
hvars 2:ne pjeser , såsom samtidigt r örlige uti ett 
torn, ej medgifva den fördel, som förefinnes på de 
chilenska fartygen, att begagna andra sidans kano
ner, om kanonerna på ena sidan skulle blifva ska
dade. Till folj e af anordningar med back och hy tta 
på Huascars däck, saknade hon äfven den fördelen, 
som väl borde framfor allt t illkomma et t tornfartyg, 
att hafva bestrykning nära rundt om, utan det före
fanns en död vinkel af ett par streck r ätt förut, och 
en annan akteröfver , som var mycket större. Hennes 
torn rördes med handkraft, och lär haft ett godt rö
relsemaskineri, så att det kunde vridas rnndt om under 

\ 
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den tid som åtgick för laddandet . En kort efter stri
den uti en engelsk t idning synlig uppgift, att tornet 
skulle blifvit kiladt (jammed), har ej blifvit bekräftad 
och torde vara oriktig. Huascars fart synes varit om
kring 11 knop, Cochranes lika, eller något större, och 
Blancas vitl en knop mindre. Union är en t emligen 
stor träkorvett, liksom O'Higgins, om hvilka för öfrigt 
detalj erade underrättelser saknas. Union synes haft 
en betydlig fart - den uppgifves till 12 1/ 2 knop. 
Covadonga och L oa äro kanonbåtar om v. p . 400 tons 
deplacement och Mathias Cousino ett f. d. transport
fartyg. 

Huascar och Union måste ständigt vara beredde 
att möta en dem öfverlägsen fiende, och amiral Grau 
kan väl endast , på gmncl af sina fartygs större fart, 
hafva lyckats sK liinge hållå sig in ptt fiendens kust, 
förstörande statsegendom och inj agande en stitndig 
fruktan, hvar han visade sig, lika stor som, å andra 
sidan, förtr oendet till hans dj erfhet och klokhet var 
hos hans egne landsmän. Man skall strax fi nna, att 
han äfven vid detta tillfälle försökte användandet af 
sin vanliga taktik, att med hj elp af den större farten 
bringa fienden i sit t kölvatten och sedan söka uppnå 
batterierna vid Arica, för at t i skydd af dess kanoner 
åter göra sig klar till nya exkursioner. 

Den 7 Okt. kl. 10 e.m. gingo Blanco Encalada, 
Covadonga och Mathias Cousino ut från viken vid 
1\Iejillones och styrde längs kusten sydvardt. Den an
dra afdelningen af de chilenska fartygen synes äfven 
samma natt hafva lättat och enligt sin order gått ut 
till sjös, för att hålla sig pf.. höjden af Mejillones. 
Natten var te~ligen ljus, men med öfverdragen him
mel. Den först a afdelningen hade hunnit till något 
norr om Antofagasta, nära Puntas Tetas, då den kl. 
3t. 55m. f.m. elen 8:e upptäckte en tjock rökpelare, som 
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syntes komma ifrån en ångare, hållande sig utanför 
hamnen vid Antofagasta. Den ljusa natten medgaf 
upptäckandet af denna rök på ett afstånd, som på 
Blanco Encalada antogs vara 4 a 5 min. Eskadern 
synes då varit formerad i kölvattens-ordning med :Nia
thias Consino i teten och Blanco Encalada i queuen. 
Den sistnämnde styrde genast på den upptäckta ång
båtsröken, men redan inom 10 minuter derefter börja
de det fartyg, hvarifl'ån den utgick, styra S.V., hvil
ket gaf anledning antaga, att det var Huascar. Order 
gafs nu på Blanco Encalada att, oaktadt pannornes 
dåliga beskaffenhet, hålla högsta möjliga tryck. Kl. 
5t. 30m. f. m. igenkände man tydligt det peruanska pan
sarfartyget, och märkte äfven, att Union befann sig längre 
bort i S.V. Huascar gick snart förbi och passerade 
Union, som synbarligen lät sig nalkas af de chilenska 
fartygen för att rekognosera och derefter afgifva rap
port till sin chef. Förutseende en strid, beordrade nu 
den chilenske amiralen Mathias Cousino att afgå till 
Antofagasta; härigenom kommo Huascar och Union 
att få till motståndare Blanco och Covadonga. Oak
tadt Unions öfverlägsenhet öfver Covadonga, torde dock 
ej de peruanske fartygen tillsammans kunna anses an
nat än som mycket underlägsne de chilenska, i betrak
tande af Blanco Enealadas stora fördelar framför Hua
scar. At t amiral Gran äfven ansåO' ställningen sådan 

b ' ' 
v1sar den omständigheten, att han fortfarande sökte 
komma undan. Emellertid förlorade han härigenom 
ett tillfälle, som ej mer skulle återkomma, att få strida 
emot end~st en pansrad motståndare. Sedan de peru
anska fartygen en tid styrt emot S.V. ändrade de kurs 
till V. , och började derefter , fullföljande den nyss 
nämnda manövern, att styra nordvardt. 

Detta förde dem emellertid rätt emot elen andra 
chilenska divisionen, Almirante Cochrane, O'Higgins 
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och Loa. Det sistnämnda af dessa fartyg, något fram
sändt framför cle öfriga, upptäckte neml. kl. 6 f.m. 
söderut 2:ne ångbåtsrökar ; kort derefter varsnade man 
3:ne andra i S.V. , pch kunde nu mecl temlig säkerhet 
antaga, att man hade de peruanska fartygen, förföljde 
af divisionen Blanco Encalada, framför sig. Loa för
enade sig ofördröjligen med sin division, och kurs sat
tes af alla tre vestvardt för att afsklira fienden och 
sätta honom mellan 2:ne eldar. 

Från Blanco Encalada upptäckte man å sin sida 
vännerna i N.V. och de glädjerop, hvarmed man der
ombord helsade deras åsyn, utgöra ej det minst smick
rande beviset för den respekt Peruanarne under sin käc
ke amirals öfverbefäl förstått ingifva sine öfverlägsne 
fiender. 

Nu sökte de chilenska fartygen så innesluta mot
ståndarne, att ingen undflykt skulle blifva möjlig. 
Förföljd af Blanco Encalada, med Cochrane styrande 
för att afsklira hans kurs, Loa och O'Higgins stäfvan
de utåt, såg sig snart Huascars befälhafvare omgifven 
af fiender. 

ställningen skildras vid denna tid . sålunda: (uti 
Revue :Maritime et Coloniale). "l detta ögonblick var 
skådespelet praktfullt; emot den grund som bildatles af 
de fantastiskt tecknade bergen vid Punta Angamos, 
aftecknade sig de peruanska fartygens skuggbilder, der 
de hastigt gledo fram under försök att gå ut nr den 
krets af jern, som bildades af den chilenska eskadern, 
hvars fartyg , kommande från N. V., från V est och från 
Syd, hvarje ögonblick minskade kretsens diameter. En 
gllinsande sol, hvars strålar föllo på Mejillones lugna 
vatten, ej ännu krusadt af den minsta bris, belyste 
denna tinnu fre<lliga scen; men i afvaktan på det dra
ma, Rom skulle inträffa, och h vars lösning h varje minut 
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förde närmare, voro oron och rörelsen stora, såväl på 
de chilenska, som på de pernvianska fartygen." 

Då man från Huascar varseblef divisionen Cochra
ne, sattes kursen åter S.V., för att försöka slippa förbi 
Blanco Enealacia och komma ut emellan båda divi
sionerne. Det blef dock snart tydligt, att dertill för 
slog ej Huascars fart. Union deremot lyckades rädr1a 
sig vestvardt, förföljd af Loa och O'Higgins. Det sy
nes som om Loa varit nära att upphinna eller o-en-
k

. b 

s .]Uta den, men ej vågat inlåta sig med sin mycket 
större motståndare, utan derfor minskat fart för att 
invänta O'Higgins, som deremot ej hade någon utsigt 
att upphinna Union. 

På Huascar måste man nu besluta sig för att stri
da, huru olika än utsigterne voro. Genom att gå den 
ena fienden till mötes, funnes alltid en möjlighet att 
åtminstone någon kortare tid få att göra med blott en 
motståndare ; möjligen hoppades man äfven att kunna 
undkomma längs land. l alla händelser närmade sig 
nu Huascar hastigare till Almirante Cochrane än till 
Blanco Encalada, och detta fartyg blef äfven det, emot 
hvilket Huascar började den ojemna striden. 

Vid denna tid, omkring kl. St. 40m. f.m. voro dessa 
bilda fartyg på ett afstånd af något öfver 3000 m. från 
hvarandra. Kl. 9t. 15m. (eller 9t. 20m.) sköts ifrån 
Huascar det första skottet i denna ödesdigra strid. 
De voro riktade emot Almirante Cochrane, som nu 
torde varit på v. p. 2800 m:s afstånd; - en uppgift 
säger 1000 m., men tydligen för litet. Dessa skott 
gingo för högt. Blanco Encalada var då v. p. 5500 
m. aflägset; Huascar stäfvade nu nordpå. Utan att 
ännu besvara elden, fortsatte Almirante Cochrane sin 
kurs. 5 minuter senare följde , uneler en liten gir ba
bord hän, åter 2:ne skott från Huascar, till lika ringa 
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skada för fienden, som de förra, då äfven dessa gmgo 
öfver honom. 

. Almirante Cochrane minskade för hvarje ögon
blick afståndet, och sände sina första skott kl. 9t. 27m. 
f.m. på ett afstånd af 500 (enligt annan uppgift 200) 
meter från sina båda förligaste kanoner. En af gra
naterne gick för högt, men den andre träffade backen 
på Huascar och exploderade med god verkan. Här
efter fortgick elden utan afbrott emellan de stridande. 
Ett af Huascars skott träffade Almirante Cochrane 
om styrbord på kasematten, men utan att göra nämn
Yärd skada. Deremot träffades Huascar af 2:ne skott 
med den största, man kunde säga for hela striden af
görande, effekt. Det första genomgick tornets ena . 
vägg helt och hållet, satte högra kanonen ur använd
bart skick, och dödade eller sårade 11 man af torn
manskapet. Af de 12 man, som funnas i tornet und
gick endast en enda allvarsamma blessyrer, en annan 
utfördes svårt sårad och 1 O uppgifves blifvit dödade 
af detta enda skott. 

V er kan af ett skott, som träffade Huasca r kl. 
9t. 55m., var likväl ännu mera olycksbringande, enär 
det blef amiral Grans död, knapt en half timma efter 
det !Jan börjat striden. 

Projektilen träffade styrtornet 50 c.m. under dess 
öfre kant, inträngde, tillika med splint från tornväg
gen, uti tornets inre, och dess sprängstycken kastades 
tillika med jern och träsplint, samt delar af den 
olycklige amiralens kropp, ända ned på trossbotten, 
hvarest t. o. m. nedträngde röken från projektilens 
sprängladdning. 

Grau hade för vana att kommenelera sitt fartyg 
från styrhaset, med hnfvndet och en del af kroppen 
deröfver. Den peruanske sjöhjeltens kropp blef så 
sönderstyckad, att man ej någonsin återfann mer än 
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benen och några tänder. En annan uppgift säger, att 

han först blifvit sårad och sedan under transport på 

nyssnämnde ohyggliga siitt stympad. Då flera skott 

träffat styrtornet, är det ena ej mindre sannolikt än 

det andra. Hans qvarlefvor hedrades af en högsinnad 

fiende med en hans stora rykte värdig begrafning. · 

Redan en kort stund före denna tid hade rorled

ningen blifvit skadad, så att man derefter fick använ

da nödfallsmedel fö r att åstadkomma en styrning efter 

omständigheterne, och som, att döma efter de nu ofta 

inträffande girarne, måste varit mycket underhaltig·. 

Med Grans död var stridens utgång gifven. Det 

var ej att vänta, att en besättning, som, om den äfven 

i fråga om mod och dödsförakt utmärkt sig, likväl 

tydligt lagt i dagen sin oförmåga att tillfredsställande 

sköta sitt artilleri, skulle kunna fortsätta en så olika 

strid med minsta hopp om framgång. Ej heller kunde 

Huascar numera draga full nytta af sitt alltjemnt 

oskadade maskineri, då farten naturligtvis i hög grad 

minskades af den dåliga styrningen. 

Också träffades nu fartyget af elen ena mer olycks

bringande projektilen än den andra. Styrningen med 

grundtaljorna blef omöjlig, och sjelfva rodret skadades 

af en granat. Ännu en projektil inträngde i kanon

tornet i andra träffade spillrama af styrtornet i spelet 

slogs sönder. 2:ne af de aktra' mindre kanonerna de

monterades. Manskapet plockades bort från elen i mär

sen placerade Gatlingsrevolverkanonen, så att den der 

stationerade midshipmannen ej hade annat att göra, 

än att äntra i däck och der anmäla sig till tjenst. 

Sekonden blef dödsskjuten, sedan han sårad blifvit 

neclburen. 2:ne andra officerare blefvo äfven svårt så

rade. Ifrån kl. 10 f.m. blef dess eld långsammare och 

ännu mera osäker ("wild "). Oordning och villervalla 
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började VIsa sig ombord, och fartygetr; manöverförmåga 

syntes vara alldeles slut. 

Vid denna tid försöktes ramningar af både Huas

ear och Co0hrane med lika liten framgång. Almi

raute Cochrane passerade dock clervi(j. på 50 meters 

afstånd fri\n sin fiende, sändande elen ett skott akterin, 

som sårade eller dödade 10 man. Sielf blef Almirante 

Cochrane under hela striden ej träff;d af mera än 3:ne 

projektiler, och led intet allvarsamt haveri. På Huas

ear blefvo elen ene efter den andre af dess officerare 

dödade eller s.-årt sårade, och fiendens kulsprutor 

(Palmcrantz modell, s. k. "Nordenfelt g-uns") under

höll o en så liflig eld på dess diick, att ingen kunde 

visa sig der utan att t rliffas. 

. Först kl. lOt. 5m. kom Blanco Encalada npp till 

stndsplatsen och öppnade elden på ett afstånd af 600 

meter (enligt annan uppgift 200 m.) mot det nu nästan 

redlösa fartyget, som dock envist fortsatte striden, 

man kan nästan tycka ((ej för att segra mer, för säll

skap blott i döden". 

En timma efter stridens början försvann den pe

ruanska flaggan från den topp der den hittills blåst, 

men blott för att efter en minut åter Yisa sig der. 

Det nppgifves, både att den blifvit neclhalad af någon 

af besättningen, och att dess sejnfall blifvit afskjutet. 

För att emellertid visa, att man timnade behålla den 

fortfarande, sköts, samtidigt . med att den åter blef 

synlig, iinnu ett skott emot Blanco Encalada. Det 

å terstod nu ej för Chilenarne annat än att söka göra 

slut på striden så fort som möjligt. De försökte åter 

flera gånger att ramma, men krutröken, Huascars fart 

och stiimliga girar gjorde att dessa försök misslycka

des. Vid ett af dessa tillfallen passerade Blanco En

calada på blott 20 å 2ö meters afstånd och sände der

uneler 3:ne skott, det ena efter det andra genom Hua· 
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scars sida, alla åstadkommande ohygglig förödelse. 

Besynnerligt nog blef Huascars maE<kin fortfarande 

oskadad, sedan allt annat var ur stridbart skick. En 

granat exploderade visserligen i maskinrummet, men 

utan att förorsaka synnerlig skada. 

Nu började de qvarlefvande af besättningen att 

begära flaggans strykande, men den officer, so m nu 

hade befälet, löjtnant Garezon, höll sig vid sejnfallet, 

och hindrade detta med revolvern i hand. Äfven den 

lilla Covadonga hann viJ slutet af striden fram till 

de stridande och fick skjuta ett skott. 

Kl. lOt. 55m. f.m. sköt Blanco Encalada sista skot

tet uti denna för de båda republikerne minnesvärda 

strid, och Perus flagga försvann för sista gR-ngen, för 

att ej mer åter hissas på Grans flaggskepp. Enligt 

den peruanska rapporten var den dock ej struken, utan 

nedskjuten. 
Nu kunde Chilenarne taga sin pris i besittning, 

emedan man stoppat farten för att kunna öppna ven

tilerne och sänka fartyget. Vattnet stod äfven flera 

fot högt i skrofvet oaktadt intet grundskott erhållits. 

I en och en half timma hade striden varat; under 

50 minuter deraf hade Blanco Encalada deltagit deri, 

men äran att hafva besegrat Huascar, torde dock för

nämligast få tillräknas Almirante Cochrane. 

Huascar hade 200 mans besättning. Deraf togos 

162 till fånga, ibland hvjlka funnos 25 eller 30 sårade. 

De återstående 38 voro döda uneler striden. 

Huascars utseende efter striden beskrifves såsom 

ohyggligt och i högsta grad ramponeradt. Däcket var 

belamradt med sårade, som man förde upp i friska 

luften för att befria dem från elen qvafva atmosfer af 

krutrök, man andades under däck. Hyttor och inre 

skott bildade massor af spillror, ibland hvilka funnos 

söncl~rslitna kläder, stympade kroppsdelar, blod och 

- 145-

sprängstycken af granater blandade om hvaranclra. 

Uti fartygets nedre passager och slaggångar lågo lik 

sprielda omkring, och ögat mötte intet annat än för

störelse, hvartbelst blicken Yäncle sig. 

Hosföljande croquis .A'l. l visar de stridandes läge 

förh ållande till hvaranura under hela den ticl striden 

varade ; ~iW 2 utvisar träff'arne på Huascar, hvarjemte 

den bifogade listan närmare angifver skadan af h varje 

skott på skrof och inredni ng m. m. 

Sålunda har di\, sent omsider, en strid utkämpats 

mellan nut idens pansarfartyg, hvilka, med allvarlig 

vilja att komma till ett afgörande resnita t, förts i stri

den, och hvaraf ett hade till bcfälhafvare en man med 

bepröfvad skicklighet och insigt nti sitt yrke. Under 

sådana omständigheter synes man fullt beriittigacl till 

den förväntan, att denna strid skulle gifva åtminstone 

några svar på Je många frågor, som uppstått rörande 

den nya materielen. Sjelfva steiclen är också af olika 

personer med stor utförligbet skildrad. 1\lan får upp

gifter om manövrer, om tider då skotten blifvi t skjutne, 

de ställen der de träffat och deras verkan m. m. 

Här fö rekommer likväl några omständigheter, som 

i hög grad försvåra uppgiften, att af denna strid 

söka utleta n11 gra praktiska resultat. Dessa omstän

digheter äro, ibland andra, dels att Huascar var i allo 

så betydligt underlägsen hvardera af sina motstån

dare, dels att Gran, Lvars personliga egenskaper möj

ligen kunnat i någon mån utje.mna detta förhållande, 

r edan tidigt bortrycktes, och detta på ett så ohyggligt 

sätt, att det måhända äf\·en i sin mån förla mande in

verkat på Huascars besättning - liksom äfven elen stora 

afgången af befäl. Rodret blef äfven tidigt satt i oan

vändbart skick, och var detta orsaken t ill de ständiga gi· 

lO 
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rar, fartyget under större delen af striden tagit samt till 
misslyckandet af de försök till ramning, som gjordes. 

Af dessa skäl är det svårt, att af denna strid ut
draga allmänt giltiga slutsatser; det skall emellertid 
här påvisas några omständigheter, som i sådant afse
ende synas anmärkningsvärda. 

Beträffande först det taktiska elementet, synes det 
som divisionen Blanco Encalada framför allt sträfvat 
efter att komma utanför (vester om) Huascar, för att 
hindra henne att undslippa genom att gå till sjös. 
Äfven om fartygens fart varit lika eller något öfver
lägsen Huascars, hvilket ej synes troligt, kom denna 
division härigenom, till följd af den längre väg den 
hade att tillryggalägga, så långt efter, att den ej kunde 
hoppas snart komma inom måttligt skotthåll. Detta 
bemödande underlättades äfven af Huascars manöver, 
som synes gått ut på att, sedan hon lyckats få de an
dra i kölvattnet, småningom böja mot norr, utan att 
gå så långt ut till sjös, att hon gick fienden ur sigte, 
och derefter gå kortaste vägen till batterierna vid 
Arica. 

Denna Grans manöver förutsätter, dels öfverty
gelse om bans fartygs större fart än det förföljande 
pansarfartyget, dels äfven antagande, att ingen fiende 
kunde med sannolikhet väntas att under vägen mötas. 

F ·öre kl. 6 f.m., innan man ännu från Huascar 
upptäckt divisionen Almirante Cochrane, gafs det, 
utom den antagna, ännu tvenne andra möjligheter för 
Gran, neml. att gå rätt ut till sjös, till dess han för
lorat sigte af förföljarne, hvilket väl, om ej förr, torde 
inträffat vid nattens inbrott, eller att genast antaga 
striden under gång sydvardt, eller åt det håll, der 
ingen mera fiende sannolikt fanns. Att söka undkom
ma styrande sydvart, torde ej behöfva tagas i beräk-
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ning, såsom ledande alltför långt ifrån hans egentliga 
operationsbas, och möjligen till förstörande af kolför
rådet. Medvetandet att han förde sitt lands sista åter
stående, för kryssning användbara, pansarfartyg, torde 
väl varit bestämmande för Grau, att ej, om det kunde 
undvikas, inlåta sig i strid med en så öfverlägsen mot
ståndare. 

Sannolikt hade han äfven goda grunder för att ej 
"taga jagt'' rätt ut i Stilla Oceanei1. Huascars kol
förråd var 100 tons. Om man antager, att hennes 
maskin af 300 nom. hkr indikerat v. p. 1500 hkr, 
hvilket på grund af farten vid profturen ej synes öf
verdrifvet, samt att den, som var konstruerad för 13 
år sedan, fordrade omkring 2 k.g. kol pr ind. hkr i 
timmen, så borde detta kolförråd fullt hafva räckt för 
circa 33 timmars gång. Det var sannolikt redan nå
got medtaget, ehuru hennes stationstjenst vid Antafa
gasta naturligtvis ej ständigt fordrat full fart. 

Det är ej omöjligt, att skälet till försöket, att på 
kortaste vägen komma norrut, till stor del bör sökas 
uti det sålunda betänkligt inskränkta verksamhetsom
rådet för fartyget. 

Under sjelfva striden finner man först, att Cochra
ne långa stunder kunde hålla sig uti den döda vinkel, 
som konstruktören af fartyget lemnat rätt akterut. 
En stor del träffar finnas i skrofvet, kommande akter
ifrån, och äfven styrhuset träffades sålunda. Ram
ningsförsök gjordes och misslyckades från båda si
dor af skäl, som redan blifvit nämnda. Det var gif
vet, att Huascar borde framför allt söka utföra en 
dylik manöver, såsom det enda möjliga sätt att göra 
sig hastigt af med en af motståndarne. Haverierna 
på hennes styrinrättning, samt den omständigheten, 
att fienden hade 2:ne skrufvar och sålunda kunde svän-
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ga nästan på stället, omintetgjorde dessa försök, och 
han hade, synes det, ej ens den fördelen , att, vid den 
nära passagen förbi, kunna gifva fienden en enda god 
träff. Sjelf fick han uerem vt betyuliga skador vid 
dessa tillfällen, såsom redan blifvit omnämnclt. 

Så snart Blanco Encalada hunnit upp, manövre
rade genast Chilenerna för att bringa Huascar emellan 
2:ne eldar, och striden var numera blott en långsam 
dödskamp för Hnascar. 

Af striden framgående slutsatser, i afseende på 
materielcup beskaffenhet, synas, så vidt de kunna ut
dragas ur de olika berättelserna om affären, kunna 
sammanfattas sålunda: 

Frågan om pansar eller icke p ansa1· har genom 
denna strid icke vunnit någonnämnvärd större klarhet. 
Båda fartygens artilleri kunde genomskjuta 24,5 c.m. 
pansar på nära håll och vid normalt anslag. Gent
emot ett sådant artilleri är natudigtvis Hrrasears 13 
c.m. , då "skin" dervid är beräknadt med, af föga mot
ståndskraft. 

Den bild af träffarne, som här bifogas (Pl. 2), visa 
äfven, att det blifvit fullständigt genomskjutet i alla 
skott, med unelantag af ett på tornet, och ett på hvarje 
sida, hvilka 3:ne skott triiffat under så spetsig vinkel, 
att de glidit af. Af dessa 3:ne skott har likväl det 
ena (le å croquisen) gjort ej obetydlig skada. Croquisen 
upptager inalles 20 tr~iffar. Enligt en annan uppgift 
funnos :25 träffar, utom alla å skorsten, fockmast, märs 
etc. Det är således ett ganska obetydligt antal, i för
hållande härtill, som af pansaret blifvit utestängclt, 
och vinsten häraf står ej i något förhållande till elen 
skada, som blifvit anst~ild af den mäno·cl splint elen 

b ' 
tjocka siclan och jernbeklädnaden förorsakat. Till den 
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ringa motståndskraften hos detta pansar torde äfven 
hafva bidragit det sätt med skrufbnltar , vil h vilket det 
var fästaclt vid backningen. En beriittelse siigm· nem
ligen, att bultame utsletos m träet, vch att hela vlå
ten, exempelvis på styrtornet, på detta s~itt lösrycktes. 

Deremot var Almiran te Cochrane's pansar, 22,9 c.m. 
plåt + 3,2 c. m. "skin", tillräekligt att på något afstånd 
skydda fartyget från genomträngning af projektilorne 
från Huascars kanoner. Af de 3:ne skott, som under 
striden träffade Cochrane, blef det ena utan verkan, 
till följe af projektilens oförmåga att genomtränga 
pansaret. Den andra vrojektil, som gjorde någon ska
da på detta fartyg, inträngde förom kasematten, slog 
sönder kabyssen och fastnade uti det förligaste tvär
skeppspansarskottet. Den tredje träffade äfven den 
opansrade delen och gick igeno m båda sidorna utan 
att göra större skada. Den synes ej hafva exploderat 
inuti fartyget; således ett fall af att en pansarbry tande 
projektil genomtränger en opansrad sida utan att ex
plodera. 

Man har ofta sett den förmodan framstäld att ett 
' ' eller ett ringa antal, skott skulle vara tillriickligt att, 

om de v~il genomtränga pansaret i ett nutidens pansar
fartyg, försätta hela fartyget m stridbart skick, ja 
t. o. m. sänka detsamma till botten. Denna menings 
orimlighet framgår emellertid af denna strid , hvaruti 
ett pansarfartyg med undertigset pansar, i förhållande 
till fiendens artilleri, kunnat i 1 1/~ timme uthärda en 
strid emot en så stor öfvermakt. Visserligen måste 
det dock anses såsom en lycklig tillfällighet, att ej 
maskinen blef skadad, och att ej heller några skott 
träffade i va ttenlinien. 

Utom påvisandet af den anförda åsigtens origtighet 
synes oss ej, som om man i pansarfrågan kuncle af 
clenna strid draga någon annan slutsats, än elen van-
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liga, att ett tillräckligt starkt pansar är skyddande, 
men ett otillräckligt sämre än intet. 

I fråga om artilleriet, kan man ej annat än för
vånas öfver den dåliga skjutning, som Huascar stän
digt visat; först i striden mot Shah och äfven nu. 
Det vore, för att få reda på, om felet ligger i bristande 
öfning, eller uti någon kanonernas eller deras riktin
rättnings felaktiga anordning, intressant att veta, om 
besättningen blifvit till större delen ombytt, sedan stri
den mot Shah, hvilket väl torde kunna antagas. Att 
folket emellertid varit af annan beskaffenhet, ifråga 
om öfning och disciplin, än dess befäl, framgår, dels 
af berättelsen om striden, dels af den omständigheten, 
att de bestodo af flera nationaliteter och således ej 
kunde sägas stå i något förhållande af landsmanskap 
till sitt befäl. Det är väl antagligt, att rigtningen med 
tornet varit svår, särdeles sedan befälet stupat, och 
sannolikt ingen fanns, som förstod att draga fördel af 
fartygets girar. En omständighet, som är anmärknings
värd, är elen, att från de olika sidorna afstånden hela 
striden igenom uppgifvas så olika. Okunnighet om af
ståndet torde varit en af de mest bidragande orsaker
na till Huascars dåliga skjutning, och behofvet af ett 
tillfö_rlitligt medel att hastigt finna detta under en sjö
strid framstår här tydligt. 

Slutligen torde böra uppm~irksammas den framstå
ende roll, som under striden tillkommit kulsprutorna, 
i det att de, på de chilenska fartygen befintliga, s. k. 
"N ordenfel t guns" eller Palmcrantz'ska kulsprutorna 
rensat Huascars däck från fiender och tvingat dess be
sättning att hålla sig nere, samt hindrat dem att före
taga reparationer o. el., som kanske varit behöfliga och 
annars möjligen lätt nog kunnat verkställas. 

Det har redan blifvit påvisadt, att felaktiga an
ordningar af bestyckningen på Huascar, i förhållande 
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till dess back och hytta, förorsakat de betydande olä
genheterna af stora döda vinklar, såväl för- som akter
ut. I motsats härtill var bestrykningen på de chilen
ska fartygen särdeles viil anordnad, ehuru cle voro ka
semattfartyg, och man således ej a priori torde haft 
rättighet fordra samma bestry kningsarea, som hos ett 
tornfartyg. Anordningen med de afskurna hörnen, 
hvarigenom 4 kanoner af 6 kunde rigtas föröfver, synes 
vara en särdeles lyckad anordning och vittnar om sin 
upphofsmans, Reed, stora förmåga som fartygskon
struktör. 

Det torde äfven böra framhållas, att man synes ej 
haft tillräckliga reserv-styrinrättningar på Huascar. 
Ett nutidens stridsfartyg borde vara försedt med så 
många dylika, att man ej gerna kunde antaga dem 
blifva förstörda allaredan vid början af en strid. Detta 
är äfven iakttaget på en del nyare fartyg, exempelvis 
i franska och tyska marinerna. 

A. B--m. 
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Jemförelse mellan <le vid Pnnta Angamos stridande 
pansarf<lrtygen. 

-----------··------ ------========----
Almit..:tntc Cocltrnne och / 

Cert. 

Blaneo E ncalada . j 

----------------~ ' 

Huascar. 

Pansarfartyg af 2:a!Litet, sjögående pan-
rang me_d central-re- sarfartyg, förande 
cl_utt, skJt~tande utom mellan fockmast och 
s1dan ; 6 vmkelportar, skorsten ett, efter Co-
hvaraf 4 föröfver, 2les' system, vridbart 

_ afteröfver . torn. 
Byggnadsplats. Hurr,-EärJ e's-Iron 
......-;,-;;----o-·--;;-- shipbuilding c om p an y 
Af1öpningsår. 1874- 1875. 

Birkenhead. 

1866. Kostnad för far - ----- ------------1----------------
tyget rustadt. 4,000,000 francs. 2,800,000 francs. 

Deplacement. 3480 tons. 2100 tons. 
Längd mellan 
P . P. 64 meter. l 58 meter. 

Största bredd. 14 ni--e..,..te_x_. ----~---:1.-r0', 6_7 ___ m_e-:-te_r_. --
Medeldjupgåen-

5 j de. ,84 meter. 4,57 meter. 
------ ' -~~----~~~~ Skrofvets be- J ern med dubbel bot- l Je rn, med dubbel 

skaffenhet. ten och talrika vat- botten, och vatten-
tentäta skott. täta skott. 

Tackling. Barksl~epp. o l-tigg af Brigg. Fockmasten 
.Jerntrad. tripod-system. 

=S..,..e-'='g_el_a_r_e_a_. __ 1180 qv.-meters yta. Temligen betydlig. 
Besättningens 
styrka. 

Rodrets beskaf
fenhet . 

Stäfvens form. 

Antal kanoner 
och deras ka-l 
li.ber. 

264. 

Icke balans-ror. 

Spetsig ram på en 
mycket stark stäf. 

6 st. 23 c.m. NI.L . 
Armstrongs, 2 st. 
20 rtt . Armstrongs. 

200. 

Vanligt roder. 

Ram, eller fören i 
form af ram, föga 

framspringande. 

1

2 st. 22 c. m. Armstrong 

1

2 st.12 c.m.(40rtt.) d:o 
l st. 8 c.m. (12 rtt.) d:o 
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Almirante Cochrane och 
Hnascar. Blanco Encalada. 

6 st. 23 c.m. i kase- De 2:ne grofva i tor-
Kanonernas upp- matten. De 2:ne öf- net; båda 40 rtt., en 

ställni ng. riga, en förut, en akter p_å halfdäck på h varje 
på däck, oskyddade. s1da; 12lt. rätt akterut. 

12 tons (de grofva ), 
Kanonernas vigt 12 tons (de grofva). 40 rtt. l tons 75 k.g., 

12 lt. 400 k.g. 
Granatens vigt 

115 k.g. (300 rtt.) 
115 k.g. (300 rtt.); 

(pansargranat) 40 li.; 12 rtt. 
Tjocklek af det 
pansar, de grof-
va kanonerna 24,5 c.m. 24,5 c.m. 
genomskjuta 

vid mynningen 
"Nordenfelt"- (Palm-

l st. Gatlingkanon Smärre pjeser. crantz) kanoner på 
backen. i märsen. 

Minor. Inga. Inga. 

Bepansring. 
Gördel i vattenlinien Gördel i vattenlinien från stäf till stäf. Bepansrade de- Kasematt bepansrad från stäf till stäf och 

lar af fartygen å alla sidor. torn. 

114 m.m. pansar + 
Pansarets tjock- 229 m. m. plåt + 205 355 m.m. backning + 

lek i V.L. rnidt- m.m. backning + 32 16 m.m. "skin". (254 
på. m.m. "innerskin". m.m. enligt amiral 

Paris.) 
114 m.m. pansar + D:o l V.L. för 63 m.m. pansar + 

och akter. 
205m. m. backning + 355 m.m. backning + 

32 m.m. "skin". 32 m.m. "skin". 

203 m.m. a 152 m.m. 
67 a 112 m.m. pan-

'rorn eller kase- pansar på sidorna och 
sar + 355 m.m. back-
ning + 1,6 m.m. matt. främre skottet. 114 "skin" och 140 m.m. m. m. på aktra skottet. vid portarne. 

51 a 67 m.m. plåt-
Pansradt däck. tjocklek, liggande i Tunn plåtbeklädnad. höjd med gördelns 

öfverkant. 
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Almirante Cochrane och j 
Blanco Encalada. 

Pansargördelns 1,37 meter. Kasemat-
höjd öfver V.L. tens 3,96 meter. 

D:o dju-p 
V. L. 

under 
1,22 meter. 

2:ne trunkmaskiner, 
horizontal, compound 

Maskineri. af Penn's, högt tryck, 
6 cylindr. pannor 
med 3 eldstäder. 

Maskinkraft. 500 nom. hkr. 
3000 indik. d:o. 

Prop~ller. 
2:ne skrufvar; dia-
meter 3,90 meter. 

Kolförråd. 254 tons. 

Fart. 13 knop. 

Styrtorn. Kom-
mandotorn. j 

Huascar. 

Un~efär 2 meter, o-år 
till.Jemnhöjd med däc-
k et från stäf till stäf. 

1,07 meter. 

En maskin med 2:ne 
cylindrar med 

usteam-jackets " och 
förbättrad expansion. 

300 nom. hkr. 

l skruf med 4 blad; 
diameter 4,50 meter. 

100 tons. 
12,27 knop (vid prof-
turen) men f. n. om-

kring 10 knop. 
Mellan skorsten och 
torn med utsigt öfverl 

tornet. 
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Förklal'ing af Diagrammet (Pl. II). 

De 13 fulldragna pilarne beteckna de projektiler, 
som genomborrade monitorns pansar och exploderade 
inombords. 

De 3 streckade pilarue beteckna de projektiler, 
som träffade pansaret under en sned vinkel och åter
studsade, bildande gropar i pansaret. 

De 4 prickade pilarne beteckna projektiler, som 
genomgått öfverbyggnader af trä, ofvan däck. 

Projektilernas verkan. 

a genomborrade tornet och exploderade på styrbords 
kanon. Den lösskakade plåtarne och gjorde ett 
rent hål genom den 13,8 c.m. tjocka pansarplå
ten, den 35,5 C·l!l· tjocka träförbindningen och den 
1,2 c.m. tjocka innerplåten. 

b gjorde ett rent hål genom öfra delen af tornet vid 
venstl·a hörnet af en plåt; den bortslet tornets tak 
och exploderade i dess inre, kastande kring sig 
stycken, som dels träffade babordkanonens kam
marstycke, dels båda kanonernas lavetter och dels 
tornets båda takbalkar. 

c inträngde genom den öfre delen af den tunnare ne
dre pansarplåten (11,3 c.m.) och exploderade i ma
skinrummet, men utan att skada maskinen; den 
krossade endast hyttskotten och en del af maskin
r äcket. 

d Detta är den projektil, som har ingått närmast vat
tenlinien mellan två af de nedre pansarplåtarnej 
den exploderade i närheten af gunrummet, förstö
rande alla hyttor och skott. 

e inträngde genom midten af en nedre plåt (6,2 c.m.) 
böjde elen något litet och exploderade i chefens 
kaj ut, skadade styrpinnen _och äfven något litet 
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däckets jernplåt, i det den krossade tre däcksbal
kar och skilde däcksplankorna. 

f inträngde genom och böjde lätt öfre pansarplåten (5 
c. m.) akterut, några tum om styrbord; den explo
derade i chefens kajnt, förstörde rorledningen, 
krossade tre balkar och slog af akterstäfven. 

g skadade plåtens inre och yttre kanter, inträngde äf
ven i chefens kajut, förstörde skotten och tände 
eld. 

b, i, som skötos i samma riktning, träffade styrtornet 
vid ett af dess hörn, genomborrade plåtarna på 
omkring en meters afstånd öfver däckets plan och 
på endast några centimeters afstånd sinsemellan, 
kullstörtande plåten på motsatta sidan (om styr
bord.) 

j träffade styrtornet, studsade uppåt och bortryckte 
framsidans plåtar. 

}{ genomborrade och böjde öfre delen af en plåt (11,3 
c.m.) omedelbart under däck, som den klöf, hvar
efter den studsade tillbaka, skadande med sina 
sprängstycken åtskilliga delar af tornet. 

genomträngde sidan mot midten af pansaret och ex
ploderade inombords, borttagande en hytt och 
stängselinrättningen till porten för vattentäta 
skottet. 

m genomträngde delvis plåten och återstudsade efter 
att hafva gjort en skedformig urgriifning af 5 c. m. 
höjd. 

n hopböjde en öfre plåt på midten, skar in uti den 
och exploderade, i det den krossade mynningen pli 
12-:li.-kanonen, som var placerad på däck, för· 
störde kanonportens axel, köffernaglarne, mastbe· 
tingen, maskinluckan och skorstenskappen. 

o gjorde en skåra i stridstornets pansar af omkring 
50 c.m. och föll sedan i vattnet. 
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p, q, r, s genomgingo endast öfverbyggnaderna och 
förstörde bogsprötsgalgen af jerr.. (1,2 c.m.) 

t träffade spelet (af jern) som den slog i stycken, qvar
lemnande endast ett stycke af dess nedre del, som 
var förenad med axeln. Den förstörde äfven luft
trummorna och ankarbetingen. 



statistiska uppgifter angående bergnings
och dykeribolaget Neptun i Stockholm, 

bildadt år 1870. Verkställande direktör: E. Lilj ewalch. 

Bolagets materiel (värde kr. 882,400): 

Pt·opellerångfartyg af j ern : Å ngpttmpar: 

u Hennes", längd 150 fot, bredd{ 1 t 'f ~ 
. \ cen n n-

25,5,. djup 1 r~mmet 13; ~r~~~-~ gal, . utk.asta pr 
tons 300, reg.-tons. 140, hog- 1 fly ttbar ~ tlmme 
och lågtrycksmaskm om 150 . 

1 
2400 tons. 

universa 
nom. hästkrafter. 

"Nep. tunu, längd 150 fot, breddl 1 t 'f ( cen n u-
24,5, djup i rummet 11,65; gr.- . 1 utkasta pr 

ga' . 
tons 253,74, reg.-tons 1.69,ss; 1 flyttbar J timme 
hög- och lågtrycksmaskm om . 1 l2400 tons. 

umversa J 
90 nom. hästkrafter. . 

u Poseidan ", längd 130 fot, bredd { 1 t ·f 
24,2, djup i rummet 11,6; gr.- l elen n u- (utkasta pr 

. ga, . 
tons 217,89, reg.-tons 115,75; fl fl ttb tlmme 
hög- och lågtrycksmaskin om . y lar 1800 tons. 

, uniVersa 
120 nom. hästkrafter. · 

"Hero
11 

längd 90 fot, breeld 20 l l flyttbar ( k ' ' . ut asta pr djup i rummet 117; gr.-tons centnfugal . 
o' 1 fl timme 89,25; hög och lagtrycksma- . yttbar 

720 
t 

skin om 60 nom. hästkrafter. umversal ons. 

"Hercules", längd 70,4 fot, bredd)" 
16,2, djup i rummet 9; 'gr.- l flyttbar l utkastar 
tons 54,91; hög- och lågtrycks- sug- och pr ijmme, 
maskin om 40 nom. häst- tryckpump 180 tons. 
krafter. 

Två bördingar, en om 600 och en om 70 tons bärighet 
den förra försedd med ångkran; pråmar af olika stor-
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lekar, pontoner, ankare, kettingar, kablar och ginor af 
svåra dimensioner m. m.; 5 st. flyttbara ångpannor, 
afsedela för ångpumparne; 7 st. elykarapparater med 
tillbehör, svåra lyftskrufvar, materiel för undervattens
sprängning, ångwinchar m. m. 
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mm re. l Å?gdart~ l Mudderverk. Segcifarlyg. l Laster. f Summa . 

=~--~~~=o:-··-···-- l C- = -- ~=~~~~_:==~="·=~-'-=-~=•o=~~~ 
1870 50/JOO 32,00\, l 287,000 369,000 
1871 500,000 60,000 626,000 1,186,000 
1872 910,000 98,000 199,000 1,207,000 
1@73 1,340,000 120,000 l 251,000 1,523,000 3,234,500 
1874 887,000 93,000 955,000 1,935,000 
1875 476,000 20,000 100,000 235,000 428,500 1,269,500 
1876 725,000 50,000 439,000 765,500 1,980,000 
1877 2,275,000 50,000 514,000 1,428,000 4,262,000 
1878 635,000 130,000 284,000 717,000 1,766,000 
1879 1,050,000 375,000 257,200 925,200 2,607,400 

Summa 8,798;000 l 795,000 l 100,000 l 2,264,200 l 7 , 84~ , 200 j 19,806,400 



Handels-maritima under·rättelser för skepps
redare och fartygsbefälhafvare. 

.Aden. 1\fyntsort: rupees, annas, pies. 1 rupee = 
16 annas i l anna = 12 pies. 1 il en g. = lO rupees = 18 
kronor. Vigtenhet: rtt. en g. = 0,454 kilogram. 

Tullförhållanden: Från den 1 J an. belägges sprit
drycker med in~örseltull. Eljest finnes hvarken in- eller 
utförseltulL Af skeppshandlare kunna följande firmor 
nämnas: John Frey & Comp., Cowasjee Diwshaw & 
Brothers, Eduljee Maneckje & Sons. Kolhandlare : 
The Aden Coal Company och Luke Thomas & Comp. 
(Limited). 

Det för fartyg fördelaktigaste betalningsmedel är 
30 dagars sichtvexel i i sterl. på London, som anta
ges al pari utan kommissionsarvode. Deremot får man 
betala ett agio af 3 till 5 % vid upptagning af guld. 
Egentlig bankrörelse finnes icke. 

Apia. Myntsort: dollar. 1 dollar = 3,7 3 kronor. 
Vigtenhet: tfi. eng. l eng. rtt. = 0,454 kilogram. Be_ 
talningsmedel är i allmänhet (Chi! i-) dollar, h varvid 
under vanliga omständigheter räknas pr l i sterl. -
vid kort sichtvexel på London - 5 dollars. Alla kom
missionsafgifter äro deri inber~iknade. 

Egentlig kursnotering existerar icke. 
Auklan cl. Reparationer å fartyg och maskiner 

kunna när som helst erhållas, men bli betydligt tlyra, 
till följ e af de höga arbetslönerna. I torrdockan kun
na fartyg om c:a 16 fots djupgående och c:a 320 fots 
längd intagas. Dockningskostnaderna äro pr ton och 
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dag från 8 till 18 d. (en g.), beroende på tilloppet. Far
tyg, som behöfva ~:;töne qvantiteter kol, rekommende 
ras att gå till den på norra sidan belägna "Bay of 
Islands ·' , för att der från kolminorna förse sig med 
nyzeeländska kol. 

Bahia är föga egnacl till provianteringsort. Dricks
vatten är godt och kostar fritt långs siclan omkring 
7,75 kronor pr 100 liter. Kol finnes i tillräcklig qvan
titet och kostar 45 shill. pr ton. 

För större maskinreparationer iir bäst att vända 
sig till Kejserliga arsenalen. 

Lagligt betalning.;medel utgöres af real er. U t
länd ska myntsorter gå icke och äro icke noterade. 
Flera bankinritttningar finnas, men sysselsätta sig en
dast med inländska amirer. 

Barbadoes. Myntsort: fl sterl. , sh., d. l i = 18 
kronor. Vigtenhet: r/1. eng: l eng. rlf. = 0,454 k. g. 

Den enda bankinritttning på ön är Colonial Bank, 
som köper och säljer vexlar på London. 

Batavia. :Jiyntsort: gulden. l gulden (florin) i 
medeltal = 1,53 kronor. Vigtenhet: kilogram. 

Kursen på London, 6 mån. sicht, 11 fi. 95 cent 
till 11 fl . 87 1/

2 cent pr l il sterl. Kommissionsafgift 
21/2 o/r .. 

Buenos Ayres. J\ilyntslag : patacon. l patacon 
allmänhet = 3,78 kronor . Vigtenhet : rtl spanskt. 

l spanskt rtl. = 0 ,460 k.g. 
Cadiz. :Myntenhet: real. 1 real i medeltal -

0 ,18 kronor. Kursen är dagligen varierande. Som me
deltal kan man antaga : 1 i s ter l. = 96 realer i 20 
francs = 76 realer i 5 francs = 19 rea ler. 

Danzig. Exporten utgöres till stor del af säd. 
Fraktfarten har gynnats af god tillgång på frakter, 
hvilka likväl icke varit särdeles lönande. 
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Funchal (Madeira). Myntenhet: Il s ter l. l Il i 
medeltal = 18 kronor. Vigtenhet: kilogram eller (t. 

eng. l rtl. eng. = 0 ,454 kg. Kursen på London är 
f~r 90 dagars sicht 3 a 4 % öfver pari. Officiel note
rmg finnes icke. Kommissionsprovision är 1/ 2 till l %. 

Galatz . Myntenhet: franc. l franc i medeltal = 
0,72 kronor. Vigtenhet: oka. l oka = 1,25 k.g. 

Kurs på London (90 dag.) pr l i sterl. = 25,05 
till 25,10 francs. 

Vanligt kurtage är l pro mille. stämpelprovision 
1/ 2 pro mille. . 

Vexel på utlandet betales i allmiinhet med guld. 
I medeltal räknas: l rysk imperial = 20,6 franc, 

l napoleond'or = 20,01 , l turkisk lira = 22 85 1 öster-
rikisk dukat = ll ,so. ' ' 

Gibraltar. .Myntenhet : dollar. l dollar = 12 r ea
ler = 16 quartos = 3,60 kronor. Vigtenhet: rtl. eng. 
l eng. rtl. = 0 ,454 kg. 

Guayaqttil (Ecuador). Förnämsta exportartikeln 
utgö~es af kakao, som hufvudsakligen utskeppas på 
ångbatar. l Il sterl. beräknas lika med 5 dollar med 
tillägg af kurs. 

Halifax. Myntenhet: dollar. l dollar = 3 77 kro
. nor. Vigtenhet: (f. eng. l eng. (t. = 0 ,454 k.~. 

Bankvexel på London: 100 Il sterl. = 482,22 dollar . 
Havana. Myntenhet: dollar. l dollar = 3,75 kro

nor. Vigtenhet: (t. spanskt. l spanskt (t. = 0,460 k.g. 
Enligt kurs från den 28 Dec. 1878 räknas l dollar = 
49,57 pence sterl. 

Japan. Fartyg, som gå i kinesiska och japanesi
ska farvattnen böra proviantera i Hongkong och ShanO'
hai , emedan sådant är billigare och bättre än i Nag:
saki och Y okobama. 

Kingston (Jamaica). Myntenhet: f. sterl. 1/l sterl. 
= 18 kronor. Vigtenhet: (t. eng. l eng. (t.= 0,454 k.g. 
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J(o nstantinopel. Myntenhet: piaster. l piaster i 
medeltal = 0,17 kronor. Vigtenhet : oka. l oka = 
1,25 kg. 

Öfriga betalningsmedel ~iro: 
l f. sterl. = 110 piaster i guld, 
l turkisk lira = 100 , , 
l , , = 107-109 , i silfver, 
l medjidie = 20 ,1 , 

1 napoleoncl'or = 88 , i guld, 
l rysk imperial = 89 , , 
Turkiskt pappersmynt (cai'me) är underkastadt 

större kursförändring och räknas derför efter dagens 

kurs. 
L a Guayra. Myntenhet : macuquintodollar. l ma-

cuquintodollar = 2,7!:1 kronor. Vigtenhet : rtt. spanskt. 
l spanskt lt. = 0,,16 kg. 

Kurs på, London för 90 dagars sichtvexel iir 6,50 

macuqnintodollar pro l i sterl. 
Kurs på H amburg dito 32 macuquintocent pro l 

mark. 
Betalningsmedel äro för öfrigt: 
l i sterl. = mac.-doll. 6,50, 
l 20 franc-stycke = ,, 5,13, 
l spanskt unz = , 21, 
l 20 mark-stycke = ,, 6,25, 
l 20 dollars-stycke == ,, 26,75. 
lnföramle af silfvermynt är förbjudet. 
L a Valetta (Malta). "Myntenhet: f sterl. Vigt

enhet: r//.. engelsld o= 0,454 k. g. Vexelprovision: 
1
/ 4 till 

1/2 °/o· 
Lissabon. :Myntenhet: milreis. l milreis = 4 kro-

nor, Vigtenhet : kilogram. 
Vexel på London, 10 clagars sicht, 1000 reis = 

523fs-52% d. sterl. Vexel på Hamburg, 3 månaders 
dato, 219- 220 reis = 1 mark. 
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Lagliga kursen å l sterl. är 4,500 reis. Kom
missionsprovision l 0/ 0 • 

JV!edelhafvct. Fartyg, som skola begifva sig till 
östra Medelhafshamnar, böra i Malta förse sig med 
salt kött och hårdt bröd, emedan dessa varor sedan 
endast i Smyrna kunna erhållas af god beskaffenhet. 
Mjöl , ärter, socker m. m. erhålles deremot i de ostliga 
hamnarne, särskildt i Beyrut och Smyrna, i tillräck
liga qvantiteter af god qvalitet och till billigare pris 
än på Malta. 

Fartyg, som äro destinerade till ostliga hamnar i 
Medelhafvet och Ost-Asien, göra bäst nti, att i Ply
mouth förse sig med ett tillräckligt förråd engelskt 
guldmynt, som i alla hamnar, · ~inda till Singapore, går 
ntan kmsförlust. Engelskt guld erhålles lätt och utan 
omkostnader i Plymonth genom vexling, då man der
emot på Malta och i Port-Sai'd måste betala en provi
sion af l till 2 °/0 • 

I ostasia.tiska hamnar är det säkrast att i penning
angelägenheter vända sig till bankarna, emedan 11/

2 

million falska dollars lära vara i omlopp på kusten. 
Melbourne. Myntenhet: ;f sterling. Vigtenhet: 

( t, engelskt :.:...::. 0 ,45 4 kg. 
Alla tullpligtiga artiklar blifva levererade ombord 

tullfritt, om de äro afseelda för skeppsbehof. 
Betalningsmedlen utgöras ' 'anligen i eng. l sterl. 

och lokalbanknoter. Engelska banknoter mottagas med 
ett afdrag af 5 %. 

Vexel på London köpes af banken mot 1/l 0 j
0 

di
skonto, på 60 dagars sicht, men på 8 och 30 dagars 
sicht al pari. 

Nagasalci. Myntenhet: dollar. l dollar = 3 ,58 

kronor. Vigtenhet: (i. eng. o-= 0 ,454 k.g. 
Vexellmrsen är vanligen 1

/ 1 - 1/ 2 °/0 af vikande från 
Shanghai-kursen. 
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Neapel. Från Sverige --·Norge har införts i ringa 
qvantiteter: trä, klippfisk, torrfisk och jern. 

För torrfisk bör Neapel kunna blifva en god mark
nad i hvad jern deremot beträffar, är fallet clermed, som 
med de flesta andra artiklar härstädes, att man ser 
mycket mera på prisbillighet än på varans godhet. 

Norfolk Myntenhet i dollar. l pappersdollar = 
3,12 kronor. 

Vexel pit London: l i sterl. = 4,78-4',80 dollar 
i guld. 

Pira;us. Greklands förnämsta exportartiklar ut
göras af olja och korinter. Af kreatur eger införsel 
rum. 

Port au Prince. Salt kött, mjöl , ris, kaffe och 
socker finnes i tillräckliga q vantiteter och till måttliga 
priser. Färskt kött och bröd finnes äfven, men är dyrt. 
Öfriga proviantartiklar finnas blott i ringa qvantiteter 
och till höga priser. Vatten hemtas med egna båtar 
från en i närheten af staden befintlig flod. 

Inventarier och materialier finnas blott i inskränkt 
qvantitet och till höga priser. 

Som penningort kan platsen ej rekommenderas. 
För guld, till exempel , måste betalas en premie af 8 %. 

Puertorico (Antillerna). I alla de förnämsta harn
name på ön kunna fartyg, af till och med betydlig 
drägtighet, inlöpa; men hamnarne på norra kusten äro 
från November till lVIars osäkra, på grund af då ofta 
rådande våldsamma nordliga stormar, hvilka förorsaka 
uppehåll i lossning och lastning samt stundom nödga 
fartyg att sticka ut till sjös. Ett undantag härifrån 
bildar dock San Juans hamn. På södra kusten erbju
da Guanica och Javas hamnar allt önskvärdt skydd 
hela året igenom. Klimatet är i allmänhet sundt och 
passande för europeer. 
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Mesta delen af socker och molasses, som här pro
duceras, skeppas till Förenta Staterna och Storbritan
nien, kaffe och tobak gå till Europa och Caba samt 
hudar till Spanien. 

Tills vidare är utförseltull lagd på socker med 
204/ 5 cent, molasses med 52 cent, kaffe med 52 cent 
och tobak med 20% cent, allt pr 100 lbs. 

Införseltullen utgår efter en fast, bestämd tariff, 
hvartill kommer dels en tilläggsafgift af 6 % dels en 
tull af l %. 

Tullumgälderna betalas i spanskt mynt, som be
. tingar en premie af 5,26 %. 

För med svensk-norska fartyg införda varor äro 
tullumgälderna ungefär följande: 

Tjära, beck ......... . ..... pr 200 lbs 52 cent, 
Sill, saltad . . . . . . . . . . . . . . , 56 , 
Hafre. . .............. . ... pr 100 lbs 35 , 
Klippfisk.............. . . . , · 141 , 
J ernspik . . . . . . . . . . . . . . . . . , 103 , 
Eldfast t egel .. .... .. .. . pr 1000 lbs 276 , 
Slipstenar .... ......... . ...... pr st. 25 , 
Bräder, pitch-pine ...... pr 1000 fot 354 , 

, white-pine. . . . . . , 205 , 
Jernplåt, galvaniserad ... pr IOOOlbs 186 , 
Öl ............... pr dussin buteljer 96 , 
Stor konkurrens är rådande mellan engelska, fran

ska och spanska ångbåtsbolag. 
Med anledning af den stora tillgång på ångfartyg 

och de låga frakter, dessa betinga sig, är antalet hit
befraktade segelfartyg ringa. 

Följande bestämmelser böra af alla från främman
de hamn ankommande fartyg iakttagas. 

Genast vid .ankomsten skall befälhafvaren till tull
kammaren inlemna ett manifest, försedt med intyg af 
spansk konsul eller vice konsul på afgångsorten eller 
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mo m 30 kilometers afstånd derifrån. I manifestet skall 
uppgifvas : 
l. Fartygets nationalitet. 
2. , namn. 
3. , drägtighet. 
4. Befålhafvarens namn. 
5. Fartygets afgångsort. 
6. Afsändarens namn. 
7. Lastemottagarens namn. (Konnossementer "för 

order" äro förbjudna.) 
8. Lastens beskaffenhet, antalet kollis, uttryckt så 

väl i siffror som bokstäfver, med angifvande af 
nummer och märken, innehåll och bruttovigt, ut

tryckt i metriska decimaler. 
9. Befälhafva:rens forklaring, att han ej har andra 

varor ombord än de angifna. 
10. Uppgift på den proviant fartyget innehar. 
11. Uppgift ä de varor, som under resan möjligen 

gått förlorade eller kastats öfver bord. 
I ballast ankommande fartyg böra äfven vara for

sedda med dylikt manifest, att fartyget afgått i bal
last. 

Af manifestet skola tvenne afskrifter tagas, hvaraf 
det ena förseglas af spansk konsnlstjensteman på af
gångsorten under chefens for uppbördsväsendet pä 
Puertorico adress, for att af befälhafvaren vid fram
komsten öfverlemnas; den andra afskriften, som ej be
höfver forses med intyg, aflemnas likaledes vid inkla
reringen. Alla ändringar i eller tillägg till manifestet 
äro strängt förbjudna. För uraktlåtenhet af dessa små 
formaliteter ådömmas dryga böter. 

Alla varor, som befinnas ej vara å manifestet an
gifna, tagas i beslag, hvarjemte fartyget bötfälles till 
ett, mot de konfiskerade varornas värde, svarande be
lopp. 
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Vid lossning utan medgifvande "från vederbörande 
tullkammare, pliktfälles befälhafvaren till 1000 <!ollar 
(200 J! sterl.) 

Befålhafyare å ankommande fartyg skall äfven af
lemna sundhets pass, utfänladt på afgångsorten och tör
sed t med ett, af spansk konsulstjensteman utfärdadt 
. ' m tyg. 

Uraktlåtenhet i detta afseende straffas med 50 dol
lars (10 J! sted.) böter, samt i de flesta fall karantän. 

Hamnafgifterna äro: 
Lotsning ...................... 17 doll. 
Förflyttning i hamnen . . . . . . . . . . 2 " 
Stämpelpapper . . ............... O,iö ,, 
Tonnageafgift . ................. 1 

" Sundhetsbesigtning ... mellan 4- 16 " 

Varfpenningar ......... mellan 3- 5 
" För lastning eller lossning af bal-

på 1000 kg. 
beroende på 
tontal. 

last . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , pr dag. 
Visering af sundhetspass . . . . . . . . l " 
Vid utklarering för stämpelpapper 

mellan O,öo-8 " 
Rio de Janeiro. Det är en känd sak att rymnin-' . 

gar från fartyg talrikast förekomma under epidemier, 
då matroserna, genom löften om höga hyror, låta sig 
lockas dertilL Denna fördel är emellertid rent illu
sorisk. Boarding-house-värdarne qvarhålla nemligen 
desertörerna, tills de äro skyldiga minst en månads 
hyra. Då nu agenten skaffar hyra på nytt fartyg, 
lemnar kaptenen honom en månads förskott för att be
tala matrosens skuld i boarding-house. Matrosen går 
således miste om denna summa. 

Erfarenheten har visat huru svårt det är att un-
' der epidemier erhålla efterträdare efter med döden af-

gångna befålhafvare, och att fartyg till följe häraf 
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måste en längre tid qvarblifva här - en plats, som 
det ju under sådana förMilanden varit skäl att tvärt
om snarast möjligt få lemna. Det skulle derfore i hög 
grad ligga i rederiernas intresse, om de droge försorg 
om att fartyg, som gå på Brasilien, alltid vore for
sedde med minst två examinerade styrmän. Den för
del de härigenom skulle vinna blefve så betydlig, att 
de ökade kostnader, rederierna härigenom ådrogos, blef
vo försvinnande små. 

Som ångbåtar alltmera uttränga segelfartyg, är 
fraktafslutningar för de senare fortfarande förenade 
med svårigheter. 

Brasilianska regeringen söker sätta hamnarue Rio 
Grande do Sul och Santos i tidsenligt skick och till
gängliga för större fartyg. Emellertid höres fortfa
rande klagomål öfver svårigheterna vid inseglingen 
till den förra hamnen. 

Tullförhållandena för svensk-norska varor äro för 
närvarande följande: 
Plankor intill 3 c.m. tjocklek ... 150 reis 
För tjockare plankor för hvarje öf-

verskridande 2 c.m ........... 150 n 

Smör ..... ~ ................ . . 420 , 
Tändstickor ..... ... .. ... ...... 300 , 

pr qv.m. 

" 
pr kilogram. 

J) 

Klippfisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
" " Tjära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,5 " n 

Jern ............ . ........... 15 n " 

Myntenhet: milreis. l milreis = l ,60 kronor. 
Vigtenhet : kilogram. 

Vexelkursen på London, 90 dagars sicht, varierar 
mellan 21 och 27 d. sterl. pr l milreis (i papper). 

San Ft·an cisco. Myntenhet: dollar. l dollar i me
deltal = 3,75 kronor. Vigtenhet: tl. eng. l U. eng. 

= 0,454 k.g. 



• 
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Förenta staternas papper noteras i _kurs lika med 
guld, men gäller för närvarande i Californien nästan 
ingenting alls. Vid uppköp af guld är diskonto på 
silfver 2 1/ 1 %-

För eng. sovereigns betalas 4,84 dollars, 
" franska 20 francsstycken " 3,83 " 

" tyska 20 markstycken ,, 4,70 " 
Vexelmäklare beräkna en provision af 1

/ 8 °/0 • 

Shanghai. Myntenhet: dollar. l dollar = 3 ,25 
kronor. Vigtenhet: li. eng. l eng. li. = 0,454 k.g. 

Sidney. Myntenhet: i sterl. l i = 18 kronor. 
Vigtenhet: li. eng. l li. eng. = 0;454 k.g. 

För vexel på Europa beräknar banken en kurs· 
förlust af 1

/ 2 %. , 
För närliggande Stilla hafvets öar äro sovereigns 

och engelskt silfver, de mest begärliga myntslag. 
Singapore. Myntenhet: dollar. l dollar = 3,85 

kronor. Vigtenhet : lt. e ng. l li. e ng. = 0,454 k. g. 
Kurs för bankvexel på London, 6 månaders sicht, 

var i början af året 3 sh. 8 1
/ 4 d. sterl. = l dollar. 

l eng. sovereign = 5,75 dollar, 224 holl. gulden = 
100 dollar. 

S:t Domingo. Myntenhet: dollar. l dollar i me
deltal = 3,56 kronor. Vigtenhet: li. l li. = 0,5 k.g. 

Vid vexelköp på London, Hamburg eller Berlin 
räknas l % endosserings- och 1

/ 1 % kommissionsprovi
swn. 

Som betalningsmedel användes spanskt, franskt och 
amerikanskt guld och silfver. 

S:t Thomas. Myntenhet: dollar, 
kronor. Vigtenhet: li. engelskt. l 
kilogram. 

l dollar = 3,67 
eng. li. = 0,454 

Vexel på London, 90 dagars sicht, 100 Ii sterl. -"""-
492,50 dollar. Dito på Hamburg 100 dollar = 412 
mark. Kommissionsprovision 1 1

/ 2 % . 
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Gångbara myntslag: 5 francsstycken i guld = 
0,98 dollar; dito i silfver = 0,97 dollar; l sovereign 
=---= 5 dollar. 

S:t Vincente. Myntenhet: i sterl. l i = 18 kr. 
Vigtenhet: li. eng. l eng. li. = 0,454 k.g. 

Förråd af skeppsförnödenheter finnes blott i ringa 
mängd. De förnämsta firmor äro Millers &. N ep hen 
och Cory Brothers & Comp. 

V an liga betalningsmedlet: engelskt mynt. 
Suezkanalen. Fartyg, som äro destinerade till 

Ost-Asien via Suezkanalen, hafva ingen lägenhet att 
fylla sina förråder för proviant och materialiar mellan 
Suez och Singapore. Förräderna böra derför komplet
teras på Malta eller i Port Sai:d. 

Tamsui. Två inhemska sorter kol finnas, nemligen 
från grufvorna W ongwong och Siccao. Af den se
nare sortens kol taga sällan några fartyg sina förråder, 
trots deras billighet, emedan kolen, dels lätt sönderfalla 
och dels äro mycket sjelfantändliga. 

Förråd af proviant och materialier finnes icke. 
Färsk proviant är, med undantag af bröd, dålig. Godt 
dricksvatten kan med egna båtar kostnadsfritt hemtas. 

Valparaiso. Myntenhet: peso. l peso = 3 kronor. 
Vigtenhet: kilogram. o 

V exel på London finner alltid köpare. A 90 da
gar sicht: 39 1

/ 2 d. sterl. = l peso. 
Vigo. Myntenhet: real. l real = 0,18 krona. 

Vigtenhet: l t. eng. l eng. rf.t. = 0,454 k.g. 
Vexel på London: 30 dagars, 47,25 d. sterl. = l 

dollar = 20 realer; 90 dagars, 47,50 d. sterl. = l doll. 
Yokohama. Myntenhet: dollar. l dollar = 3,32 

kronor. Vigtenhet: li. eng. l eng. lt; = 0,454 k.g. 
Kursen på London varierar från 3 sh. 6 1/t d. till 

3 sh. 10% pr l dollar. 
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Utdrag ur Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angå
ende särskildta mätbrer för fart genom Suez-kanalen. 
Gifven Stockholms slott den 20 Juni 1879. 

? l. 

Svenska fartyg, hvilkaR egare eller befälhafvare sådant åstunda, 
kunna i svensk hamn blifva miitta, enligt de för fart genom Suez· 
k.aualen gällande mätningsregler samt försedda med siirskilda, på en
gelska språket affattade mätbref. (Sut z Canat Sp ecial T o1wage C'erti· 
ficate .) 

* 2. 

Anmälan om sådan miituing skall göras hos den tullb.mmare, 
inom hvars distrikt fartyget ligger, hvarefter tullkammaren deron~ 
skyndsamt underrättar ej mindre skeppsmätaren, som skall verkställa 
miitningen, än äfven vederbörande skeppsmätningskontroll,\r , hvilken 
alltid skall vara närvarande vid sådan mätning samt kontrollera och 
ansvara för densamma, såväl med afseende å måttens tagande, som 
mätningsreglernas rätta tillämpning och beräkningarnes ~iktighet. 

2 3. 

Alla mått skola tagas i meter och centimeter , dervid delar af 
centimeter, uppgående till mindre än 5 millimeter uteslutas, men 
delar af centimeter, uppgående till eller öfver8tigande 5 millimeter 
räknas såsom hel centimeter. 

e 4. 

Mätningen och beriilmingen utföres i öfverensstfimmelse med de 
af den iuternationela tonnage-kommissioneu i Constantinopel år 187 3 
uppstäida regler och med iakt1 agande af de niirmare bestämmelser 
om afdrag för vissa fartygsrum, hvarom öfverenskommelse, enligt ett 
från kong!. storbrittaniska regeringen gjordt meddelande af den 21 
Mars 1878, träffats emellan nämnde regering och Suezkanalkompaniet, 
skolande jemväl de i Vår nådiga förordning, angående mätning af 
handelsfartyg, den 15 Maj 1874 stadgade viikor för afdrag för be
sättningsrum iakttagas, med den föriindring, som af metersystemets 
tillitmpning betingas, eller att sildant rum skall hafva en rymd af 
minst 2,04 kubikmeter och ett ytinnehRll, miitt på durken , flf minst 
1,tt qvadratmeter. 

Öfversiittning"'På svenska språket af ofvannämnde internationela 
kommissions mätningsregler och af innehållet af den mellan kong!. 
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storbritanniska regeringen och Suezkanalkompaniet träffade öfverens
kommelsen, skall genom generaltullstyrelsens försorg, vederbörande 
tillstRllas. 

e 5. 

Alla luckor till lastrumm en skola uppmätas . Deras kubikinnehäll 
erhålles derigeno m, att invändiga llingden, miitt på halfva höjden och 
halfva bredden, mnltipliceras med iuviindiga bredden, mätt på halfva 
höjden och halfva längd en, och produkten multipliceras med medel
talet af största och minsta höjden , mritt fr ån la ckekarmen s eller luc
kans öfverkaut till däckets öfverkant. Kubikinneh ållet förvandlas 
derefter till tons genom di vision med 2,s3; och skall, om summan 
af alla luckornas tontal utgör mer lin en half procent af far tygets 
öfriga brutto -drligtighet, öfverskottet lliggas t ill brutto- eller totala 
drägligheten. 

e 6. 

Vid mätning af ängfartyg med fa sta kollårar, skall i fråga om 
berlikning af maskinafdraget tillfimpas den s. k. Douauregeln, för så 
vidt densamma lemnar ett större afdrag, och följaktligen en mindre 
netto- eller afgiftspligtig dräglighet, iin om afdraget för drifkraften be
räknas jemlikt Art. 16 i Constantinopoli tanska internationela kom
missionens regler (den s. k. tyska regeln), hvaremot i annat fall sist
nämnda regel skall ti llämpas. 

e 1. 

skeppsmätningskontrollören skall vid miitningsförrättningen erinra 
fartygets egare eller befilihafvare, att afgiftsfria rum skola fUrses med 
tydlig påskrift, angifvande deras uteslutande bestiimmelse, äfvensom 
att i saknad af sådan påskrift, afdrag för dessa rum ej beviljas. 

e 8. 

Sedan kontrollkoustrukt.ionen blifvit utförd och mätningsbeviset 
utfärdadt, granskadt och godkändt, skall skeppsmätningskontrollören 
utfärda och underskrifva på engelska ~pråket affattadt mlitbref samt 
öfverlemua detsamma till tullkammaren, som tillhandahåller det åt 
fartygets egare eller befiilhafvare mot [;;sen och godtgörelse för stilm
petpapper sami det skeppsmittaren tillkommande arvode. Lösen för 
mätbrefvet tillfaller skeppsmätningskontrollören. 

12 
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Försigtighetsregler mot Malat·ia-felJeru (frossa). 

Å sanka och sumpiga kuster inom tropikerna li r en elakartad rna

lariafeber mycket vanlig ; . den lir i aihni;nhet mindre utbredd och 

mindre farlig nnd er <le n torra otrsti clcn och i dc liingre friin kusten 

belägna orterna , siirskildt då dessa senare haf1·a ett högt och torrt 

ltige. 

Medverkande orsaker till malariafebern iiro: dietfel (otj enlig föda, 

öfverlastande af magen~ eller motsatsen); hastig temperalurförändring 

i luften: förkylning (genom köld eller viinne); i>fveranstriingning ; och 

att blifva genomvåt. 

Ett fartyg Hr derför mindre utsatt för sjukdomen, ju liingre frå n 

den sumpiga kusten det Hr förankrad!, och j n mindre det Hr utsatt 

fiir den öfvcr su mptrakterna dragande lnndtvind en, ju min dre man

skapet (poster, utkik) om dagen ut siit tes för solst r!tlame och om nat

t en för kyla och dagg. Hafsvattnet bör icke anviindas till rengöring 

och tvätt, om det är uppfylclt af organiskt stoff. 

Klädseln bör om dagen vara lätt och lös, om natten varm. Siir

deles bör magen och trakten deromkring omsorgsfullt skyddas. Ylle 

närmast kroppen bör bibehållas helrt el ygnet om. Till hufv udbetäck

ning är en halmhrttt läm pligas t . K liidernrt niirm nst kroppen b öra 

ofta ombytas och torkas . Frnkosteu bör intagas kort eftPr utpurr

ningen och middagen till följe cl eraf iii\-en framflyttas; den b ör in

tagas vid 11-tiden. Att h vi la p i\ bara marken ii r farligt och bör af 

fartygschefer striingt fö rbjudas Om någon fiird el it- r marsch skall 

företagas i land, bör den ske 1 idigt morgnar och aftnar ; middagstid 

bör hvilas likasom natt. Y!l ef11 tar b<ira medhafvas och eldar upp-

tändas under natten . 

Vatten, som icke lir umle rsi;kt af liikare, bi; r icke clrickas p å 

annat siitt iin uppkokt och blandad! med te Spirituosa bör icke 

intagas under dagens hetta , men iir mot nftonen, i ringa qY:m titet, 

fördelaktigt. 



Tabell för sjöartillerister.*) 

Efterföljande tabell, hvilken grundar sig pit en mycket enkel formel, torde i praktiken visa sig vara en 

god bjelprecla yjL[ ~kjntning fl· iln fartyg Lmder gång, för att hastigt klinna, hvilken kurs man bör styra i för

hållande till ett stillaliggande fartyg , ett strandLatteri, en målskjutningstafia eller annat mål, till hvilket af

ståndet ~ir bekant, för att pa3sera det på en Yiss distans, äfven!:lom, för att på förhand veta huru nära man 

meLl rn gifven styrd knrs kommer m{tlet, lUl detta befinn er sig tvärs . 

---~~~~~======================================~~ 

Begyn-
nelse- --- -------c- - - -------,- - -----,-----·- - c--- ·--- --- --- - - - - -

afstån(~. - - ~ 1~_0 _ l 200 _ l 300 l 400 i 500 l GOO _ l 700 l 800 l 900 / 1000 

Afstånd i meter Yid målets passerande. B egyn
nelse

afstånd. 

m. 
4000 
3800 
3600 
:3400 
3200 
aooo 
2800 
2600 
2400 
2200 
2000 
1900 
1800 
1700 
1600 
1500 
1400 
1300 
1200 
1100 
1000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 

l }" ~f ~~s i !~ ~~ · r 5~,~~ · ~: jl' ·~~ i; l~:g~ ~7 ' j~~ f~' l :~" ~: ~-~=~=o =~=:~, ~~=ä=[==g=~ = 

l 36 3 l l 4 47 6 22 7 i)~) 9 55 1.1 13 12 50 14 28 16 20 3600 

L 41 3 2R 5 4 6 45 8 27 lO 1 O 11 53 13 37 J 5 2 L 17 6 3400 

1 48 3 4?- 5 23 7 11 8 ö9 lO 48 12 39 14 29 16 20 18 13 3200 

1 56 3 50 5 50 7 40 g 40 1l 30 13 30 15 30 17 30 19 25 3000 

2 4 4 G 6. 8 8 5 l O 15 12 20 14 30 Hi 35 18 45 20 50 2800 

2 12 4 25 6 38 8 51 11 5 13 21 15 37 J 7 54 20 J 5 22 30 2600 

2 23 4 46 • 7 J l 9 35 12 2 14 29 J 6 58 19 26 22 3 24 38 2400 

2 36 5 13 7 50 lO 29 13 8 15 50 18 33 21 20 24 9 27 2 2200 

2 52 5 45 8 38 l l 33 14 29 17 28 20 30 23 35 26 44 30 o 2000 

3 1 6 3 9 5 12 1 o J 5 15 l 8 24 21 3 7 24 54 28 16 31 45 1900 

3 11 6 22 9 37 12 52 .16 6 19 28 22 53 26 23 29 59 33 45 1800 

3 22 6 46 1 o 1 o 13 37 17 n 20 40 24 19 2s 5 3 1 58 36 2 17oo 

3 35 7 11 10 49 14 28 18 13 22 l 25 57 30 o 34 14 38 42 1600 

3 52 7 39 11 32 IC> 28 19 28 23 35 27 49 32 14 36 52 41 49 1500 
4 C) 8 13 12 22 ]() 36 20 G6 25 23 30 O 34 5 1 40 O 45 36 1400 

4 2~ 8 5 1 13 11 17 55 22 5 27 29 33 3~ 37 59 43 49 50 18 j 300 

4 47 9 35 14 29 19 57 l 24 37 30 o 35 41 43 4 48 35 56 26 1200 

G 13 l O 28 l G 50 21 20 27 2 33 3 39 31 46 40 56 54 65 32 !100 

5 45 11 47 17 28 23 36 30 O 3(-) 53 44 2G 53 8 64 9 90 1000 

6 22 12 50 l 9 28 26 24 3~ 45 4 L 49 51 4 62 47 90 900 

7 11 14 29 22 l 3tl O 3K 42 48 36 6 1 16 90 800 

8 13 IG i.lG 25 23 34 51 4~ 36 59 O 90' 700 

9 35 19 29 30 o 41 49 fl6 . 27 90 600 

11 32 23 3i) 36 G2 f.> 3 8 90 500 

14 29 30 o 48 3ii 90 400 

l ~ö ~9 ~6 49 Il 80 l l ' ~~g 
l 90 l l l 100 

Ex. Ett mål pejlas i N.O. på ett afståncl af 1800 m. Dft det passeras tviirs om styrbord vill man ge en 

lwnsentreracl bredsida. Hvilken lmrs skall st.yras ? ~fot horisontal-argumentet 1800 och vertikal

argumentet 400 finn e, vinkeln 12° 52 · ; alltså kursen N. 32° O. 



(Insänd t.) 

Om rekryteringen af kongl. flottans 
officersperson al. 

Icke länge sedan hafva vi sett nyare tidens märk
ligaste sjöexpedition, skickligt ledd af svenska sjöoffi
cerare, lyckligen återvända till fäderneslandet. Denna 
tilldragelse har, såsom vi alla veta, fyllt hela Svenska 
folket med glädje och stolthet. Den har ock bidragit 
att till en ovanlig grad höja det intresse, hvarmed 
Svenska folket alltid omfattat det vapen dessa män 
tillhöra, och den aktning Svenska folket alltid hyst för 
detta vapens officerskår. 

Till följd af denna aktning och detta intresse ön
skar man, att kongl. flottans officerskår allt framgent 
måtte bibehålla den höga ståndpunkt elen nu innehar, 
och man frågar sig: Är dess rekrytering sådan, att 
man kan hoppas detta, och sörja gällande r eglementen 
för att denna rekrytering är den bästa möjliga? 

Till officerare vid kongl. flottan utnämnas från 
kongl. sjökrigsskolan utexaminerade kadetter. 

Utexaminerad kadett blifver hvar och en, som en 
gång blifvit antagen till kadett och sedan genomgått 
kongl. sjökrigsskolan på föreskl·ifven tid och fullgjort 
alla dess fordringar. (§§ 84 och 86 af Kongl. Maj:ts 
förnyade nådiga stadga för kongl. sjökrigsskolan år 
1879.) 

Nu är denna skola med full rätt ansedd för att 
vara en utmärkt anstalt. Disciplinen utmärkt, under
visningen mönstergild och fordringarue ganska stora. 
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Man har derföre full rätt att känna sig säker om, att 

hvar och en, som blifvit från denna skola utexamine· 

rad, är fullt kompetent att till officer vid kongl. flottan 
utnämnas. 

Men de vakanta officersplatserna äro fil, och m&n

ga äro aspiranterna till dessa platser. 
På den tid derföre då kongl. sjökrigsskolans ända

mål jemväl var att utbilda befäl till handelsflottan 
(regl. af 1867 § 1), och då så många kadetter antogos, 
att blott de bästa och mest lämplige blefvo till office· 

rare vid kongl. flottan utnämda, kunde man anse, att 

rekryteringen var den bästa möjliga. 
Nu deremot, då alla som fullgjort skolans fordrin

gar blifva utnämnda till officerare, beror detta på, 
huruvida de ynglingar, som till kadetter antagas, äro 
de lämpligaste sjöofficersämnen man kunnat erhålla. 

Utan kännedom om ofvannfimnda stadga, skulle 
man vara böjd att affärda all vidare diskussion härom 
genom att svara: "Chefen för kongl. sjöförsvarsdepar
tementet är ansvarig för kongl. flottans utbildning och 
tiensteduo·lio·het. Utan tvifvel antar han till kadetter 

J b b 

endast de btist uppfostrade och för tjensten mest lämp-
lige ynglingar, han kan erhålla, och om han sjelf ej 
anser sig hafva tillfälle att bedöma detta, har han helt 
säkert med fullt förtroende öfverlemnat detta åt den 

af Kongl. Maj:t sjelf utsedde chefen för lwngl. sjö
krigsskolan, alltid en af de dugligaste och rättrådigaste 

officerare och so m derj emte med den vana vid bedö
mandet af unge män, som han i denna -egenskap för

värfvat, säkerligen med någon kännedom om deras 
föregående uppfostran, icke skall taga fel vid utväl
jandet af de för tjensten mest passande. Möjligen an
ser dock chefen för k sjöförsvarsdepartementet att detta 

ansvar är för stort för en person och har derför öfver

lemnat det åt en kommission af officerare." 
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JHen med kännedom om ofvannämnde nådio-a stad-
, b 

ga, finner man, att kadetter antagas: icke af chefen 
för sjöförsvarsdepartementet, som dervidlag nedlagt all 

bestämmanderätt, icke af chefen för kongl. sjökrigs· 
skolan, som derom icke har ett ord att säga, icke af 
en .kommission af officerare, utan af lärarue i de hu

manistiska ämnena i kongl. sjökrigsskolan, hvar och 
en för sig tillsammans med trenne censorer, två civile 

och en militiir (~ 63) och detta icke på grund af några 
egenskaper hos ynglingarne, som företrädesvis göra dem 
lämpliga till sjöofficerare, utan endast och allenast på 

grund af de kunskaper i katekesen och en del andra 
ämnen, de uti en, låt vara aldrig så noggrann, inträ
desexamen ådagalagt. *) 

Om ynglingen sjelf varit till sjös och derifrån med
fört de utmärktaste vitsord, om hans fader och hela 
slägt i många generationer varit utmärkte sjömän, om 
hans hela vtisen ger anledning att antaga, att han 
skulle blifva <1 et ~ifven - det betyder ingenting, ifall 
hans betygssumma med en hundradel af ett betyg under-

*) e 6-:1 mo m. l innehåller : «De ynglingar, h vilka vid in triides
examen bli f va godkiinda, anmH!as i den ordnin,qsj('iljd bNygss 1111111101•

1
w · 

utt•isa, hos departementschefen, .lwilken till kadetter i samma ord

ningsj,'i(jd antager dem , dock ej flere iin, som till följd af bestäm 

melsen i i! 8 må vinna intriide. Om två eller fle re ynglingar erhållit 

lika betygssumma, bestiimmes ordningen dem emellan efter lefnads. 

åldern, så att den tildre kommer f<ire, de11 yngre efter.« I förbigå

eude kunna vi ej underlåta att uttrycka ett tvifvel om, huruvida detta 

sista stadgande är konseqvent och rHttvist., ty enligt första delen af 

detta moment är det uteslutande de Tclatiw !.:unskaperna, som skola 

afgöra inträdesföljden, och den som vid 13 år kan lika mycket, som 

en annan vid n;ira 16, har väl större relativa kunskaper lin denne. 

Det Hr visst sant, att den yngre kan försöka ett år till, hvilket den 

äldre kanske icke kan, och detta är mycket ledsamt för den äldre, 

men dels lir det en oriir.tvisa att låta den yngre vänta, och dels iir 

det en förd el för kong!. flottan att få en yngre, och kong!. sjökrigs

skolan är till för kong!. flottans skuld och ej för ynglingars och måls
mäns. 



-182-

stiger den sistes af de få , som kunna antagas. Och 
om chefen söker att utöfva någon påtryckning -på lä
rarne för att få in denna yngling, som sannolikt sku1le 
blifva en heder för vapnet, handlar han olagligt och 
mot reglementet, och den lärare, som låter påverka sig 
deraf och sätter betyg annorlunda än efter sin sam
vetsgranna öfvertygelse om ynglingens kunska-per, hand
lar mot sitt samvete. Visserligen kan man vara fullt 
öfvertygad om att, huru påkostande det än för dem 
må vara, h varken chefen handlar mot reglementet eller 
läraren mot sitt samvete; men så blifver ock den ove
dersägliga följden häraf att ti1l kadetter antagas, utan 
afseende på deras öfrige egenskaper, endast de, som uti 
examen lyckats erhålla högsta betygssummorna. Och 
h vilka äro de? 

Då ämnenas såväl antal som omfång ej är synner-
ligen stort, blifva de som erhålla de högsta betygs
summorna icke allticl de, som hafva de största kun
skaperna och den största verkliga bildningen, ej heller 
de som hafva det mognaste omdömet, utan i de flesta 
fall de, som genom att en längre tid hafva uteslutande 
sysselsatt sig med s. k. examensläsning af de bestlimda 
kurserna, bäst lyckats lära -sig att utantill llisa upp 
sina pensa, d. v. s. de största "läskarlarne" (eller kan
ske rättare "plugghästame") och lifven en eller annan 
gosse med öfverlägset hufvud. 

Utmärkt goda hufvuclen lcttnna vara utmärkta sjö
män, äfven läskarlar kunna vara det ; men de äro det 
ej · ~lltid, och i vanliga fall lära väl de bästa sjömän
nen icke tillhöra någon af dessa båda kategorier. 

Fördelen af cletta system skulle vara dess rättvisa, 
och att hvarje skymt af gaeltycke undvikes. 

Hvad först och främst rättvisan beträffar, så vet 
hvar och en, huru svårt det vid hvarje examen är, att 
fullt rättvist bedöma de examineracles r elativa kunska-
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per. Ännn svårare än vanligt blir detta vid denna 
examen, der de flcste af de examinerade utbildats i 
särskilda s . k. fabriker, uteslutande med fiistadt afse 
ende på examen, och till och med på hvarje särskild 
brares siitt att examinera, hvilket forestånc1arne för 
dylika anstalter naturligtvis noggrant studera. 

Vidare måste tillfölje af antalet, ynglingarne delas 
i olika grupper. Desse grupper hafva ämnena olika 
grupperade och när då, som ofta händer, flera ämnen 
fo rekomma. på en dag, 11ifva somliga af grupperna 
mera anstrlingda ouh Lesvfii·ade af trötthet än andra, 
hvarjemte de olika gruppern a ej alltid hafva samma 
censorer. 

När vidare erfarenheten visat, att i många fall be
tygssumman endast skiljer på några hundradetal, så 
kan man lätt tänka sig, hurn ytterst osäker rättvisan 
häri måste vara. 

Att hvarj e skymt af godtycke äe borttaget, är 
sant, notabene hos chefen, ty till honom har regle
mentet så litet förtroende, att, ej ens när betygssum
morna äro lika, får han afgöra, hvilken som lämpligast 
bör väljas, utan skall då den sorn är äldst i alla hän
delser antagas . H vad åter godtycket hos lärarn e be
träffar, så skulle detta motverkas af censorerna. Vi 
äro fullt ufvertygade, att denna rnotvigt icke behöfves, 
men då ofta just de afgörande betygssummorna skilja 
på så ytterst litet, är det, oaktaclt denna motvigt, myc
ket lätt för en lärare, om han vill, att höja eller sänka 
ett betyg sil, att det är tillräckligt att hjelpa in, eller 
ohjelpligen hindra någon att komma in. 

Någon har sagt: "Det finnes ingen bondpojke, som 
är så dum, att man ej skall kunna examinera honom, 
så att han blir godkänd. 11 Huruvida denne författare 
var en van examinator, veta vi ej , men hvar och en, 
som är något erfaren uti examensväsendet, vet att om 
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en lärare vill, är clet mycket l~itt för honom att fram

ställa den examinerades kunskaper i en viss dager. 

Således synes att genom detta reglemente inga

lunda hvarje skymt af godtycke är borttaget, liksom 

öfverhufvud taget intet reglemente kan göra detta. 

Men då godtycke nödvändigt måste finnas, til' det 

väl bättre, om det är förlagdt hos chefen för kongl. 

sjökrigsskolan, som är ansvarig för dess användning 

för flottans bästa, än att lemna spelrum föe lärames 

godtycke, hvilka på sin höjd använda det till förmån 

för "skolan'', d. v. s. hva:r och en för sitt läroämne. 

För öfrigt om man tycker, att detta ansvar ~ir för 

stort för chefen för kongl. sjökrigsskolan, ehuru sam

ma ansvar bäres af hvarje regementschef, som till vo

lontär antager hvem han vill och behagar, utan att 

behöfva redogöra för någon, så kunde man möjligen 

lemna detta åt en af Kongl. Maj:t tillsatt kommission 

af sjöofficerare. Att ett visst mått af kunskaper må

ste fordras vid inträdet, är naturligt. Derföre måste 

äfven en inteädesexamen finnas; men vi föreställa oss, 

att dess ändamål endast borde vara att pröfva, om 

detta mått af kunskaper finnes eller ej. Af de som 

godkännas, uttagas sedermera de i alla afseenelen lämp

ligaste, af chefen eller af en kommission. Häremot 

kan invändas, att det ej torde vara så lätt att bedö

ma, hvilka som äro lämpligast, och att man kan miss

taga sig. Sant! - men man har åtminstone mera san

nolikhet att få de bästa, om man efter bästa förmåga 

väljee dem, som man tror vara lämpligast, än om man, 

som nu, tar dem som i examen bäst kunna sin kate

kes m. m., och skulle i ett eller annat fall ett misstag 

vara begånget, är det sedermera, med användande af 

§ 84 mom. 2, lätt rättadt och den uppkomna luckan 

lätt fylld. Vill man åter nödvändigt rätta sig efter 

betygssummor, så kunde man ju lätt ställa så, att in-
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trädesexamen togs på våren, sedan skickades alla, som 

blifvit goclkäncla, till sjös, och med det betyg i lämp

lighet för tjensten de då erhållit, multiplicerades deras 

betygssummor, h varefter de som hade högsta summor

na på hösten antogos till kadetter. För öfrigt är det 

ingalunda vår afsigt att vilja framkomma med något 

nytt förslag till reglemente, endast att fästa uppmärk

samheten vid, att, om nu gällande stadga följes, i af

seende på hvad som rör antagning till kadett, kommer 

rekryteringen af kongl. flottans officerskår ej att blifva 

så god som elen kunde vara. 

Om man, såsom man enligt 1867 års reglemente 

kunde, till elever vid skolan antoge flerdubbla antalet 

af dem, som till officerare kunna utnämnas, så kan 

man ju använda nuvarande system för antagning till 

kadett, ty det är högst sannolikt, att bland så många 

som kommit in, skall alltid befinna sig några utmärkt 

lämpliga, och då är det blott dessa som till officerare 

utnämnas; men om man, som nu, utnämner alla de, 

som nöjaktigt genomgått · sin kurs, till officerare, så 

måste man för antagning till kadett följa något annat 

system, än att såsom nu öfverlemna det åt slumpen. 

P Ieo. 

Ofvanståencle insända artikel, som afhandlar ett 

vigtigt ämne, har Reclaktion~n gerna beredt plats i 

Tidskriften, oaktadt den i vissa delar är grundad på 

missuppfattning af verkliga förhållandet, hvilket torde 

komma att i ett följande häfte närmare belysas. 

Red. 



Vid "Vega"-stenens aftäckande 
utanför kongl. sjökrigsskoJan i StockhoJm den 30 

April 1880.*) 

Var Vltlkommen! - Karg på orden, 
blott med dessa enkla tvenne 
helsar dig den svenska jorden, 
"Vegas '' gäfva hjelteskara 

' ' efter vida vikingfården 
åter hemma här hos henne 
;:id den moderliga härden. 
Ar och dag hon bad: "Bevara 
Fader, mina käcka söner! " 
Hörda blefvo hennes böner 

' och i dag hon sina kära 
trycker åter till sitt bröst. 
Bättre än ett loftal kan det 

' röj er rörelsen, hon röner, 
huru ljuft är mödrabandet, 
hur hon, ärad af er ära 

' krönt af kransen, som er kröner 
smekes af ert ryktes röst. ' 

Oröjd vägen, vanskligt värfvet. 
Hinder hopa sig och hota. 
Hafvets troll sig harmsna rota 
samman snart med mörkrets magter, 
att med händer, hårda, kalla, ----

*) Dessa hög:o tltmda verser, hvilka vid tillfället framsacles af f1irfattaren, kommendören frih. Stackelberg, gör sig Red. ett nöje att pl\ detta siitt i minnet bevara. 

l • 
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dolda draga i förderfvet 
seglarns köl i dessa trakter. 
Men med tålamod och djerfhet 
"V e o-a 11 vet att trotsa trollen b 

och att dem besegra alla. 
Alla falla de till fota, 
lmfvade, om än de knota, 
och hon slutför, vii.lbehållen, 
sin triumf-viigbrytarban. 
Hvad tre sekler s möda trägen 
icke genomföra kunnat, 
hvad så mången oförvägen 
velat vinna, men ej vunnit, 
nu har blifvit henne unnadt. 
Hvad de sökte har hon funnit. 
Hon har visat, Vega-vägen, 
ocean till ocean. 
Dertill ock fullbordat verket 
under hägn af svenska "märket 

11

, 

flaggan blå och gul- vår egen 
och, af gammalt, segervan. 

Fordom svenska tungomålet 
vida ljöd med klang af stålet 
och förstods af hela verlclen. 
Men då skr efvo vi med svärden. 
Än, som förr, dock vinnes målet, 
blott att vi förmåga ega 
våra runor rista höga. 
Härvid gäller folkmängd föga. 
Skrif så högt och stort, som "Vega" 
skref den senaste bedriften. 
Ingen missförstår den skriften. 
Alla kunna läsa elen. 
Ingen heller miste tager 
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- framtid skall mitt ord b esanna -
att den :·ika, friska lager, 

som I VIrat kring er panna 

följas skall af :flera än. ' 

stammen ger sin saft aot grenen, 
som slår ut, blir grön och fager. 

Ungdom närs af föredömen. 

Derför restes minnesstenen 

derf~r restes han af sjömä~ 
och JUst här af Flottans män. 

• ·1 
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D:o, 3:e hiiftet.. flnasears sista strid. Marinens underruttelse ·· 
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Journal of the R. U. S. Institution, Vol. XXIII 1879, 
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bör grunda sig samt om materialierna för kanontillverkriingen . Det 
kraftigaste pansarfartyget . Om expeditionen till Tekkeh år 187 9. 
Fppfostran och tillsättning af officerare vid fr!immande armeers re
server. Användandet af torpedbåtar mot fartyg. Kustbefii stningar 
och sjöattacker mot fH stningar. 

Österrike. 

JJ'Iittheilungen cttts dwrn . Gebiete des Seewesens, Vol. 
VIII, N:o 2 & 3 1880. Om stormstabilitet i motsats till fartygs 
styfhet i stillt vatten. Telefonen. Sir William Thomson's kompass. 
Siguallanterna enligt Kreuters system. Om blinksystemet med Kreu
ters nya lante m a. Tyska pansarfartyget Grosser KurfUrsts förli sning. 
Thunderers bestyckning. K. italienska marinens budget fiir 1880. 
Italienska avisafartyget Agostin Barbarigo . I talienska marinens far 
tygslista. Upprop till italienska marinens offi<;era re att uta rbeta vissa 
militäriskt maritima tema. Öfversigt af nybyggnader inom engelska 
örlogsmarinen. Från engelska marinen. Afs lutandet af profturerna 
med Northamptou. Maskinprof med Superb. Åugpauneexplosionen 
ombord i P elikao. Beskjutning af Inflexibles tornpansar. Fisk
torpeder med 30 mils hastighet. Ny apparat för uppmätande af 
artilleri-pjesers rekyl. Nya torpedbåtar af större dimensioner. Af
löpningen från stapeln af en minkranpråm. Om minutläggare. F ör
sök med revol verkanonen. Olyckshändelser med torpedbåtar. F ör
teckning öfver i tjenst varande fartyg i k. engelska marinen. stapel
aflöpning med eugelska avisakanonbåten llambler och korvetten 
Kingfisher. Försök i Glasgow med modellerna till den derstädes u u 
der byggnad varande kejserliga ryska yachten. :Förbättring af säker
hetsventilerna till ångpannor. Ångpannors styrka. W orms de llo
melly's reaktionsprop eller. Den mest ekonomiska hastighet för ång
fartyg. Akterhjulångare. Ny underhafs-torpedbåt. Om torpedbåtars 
styrningsförm åga, Lay's torped å Schelde flod en. Oförutsedda explo
sioner af sjöminor. Brachyteleskopet . Sir William Thomson's lod
apparat. Collier's nya kompensations-oro för kronometrar. 

Sammandrag af kongl. bref, generalorder m. m. ut
gångna från kongl. sjöförsYarsdepartementet under 

Oktober, November och December månader 1879. 

Okt. 3. 

« 

« 17. 

(( (( 

« 24 . 

I(ongl. ln·ej'. 

K. M:t. har besln tat , att. de bostiider, som nti gamla 
sjukhusbyggnad en å K astellholmen i Stockholm för varfs
arbetare blifvit imedd a , skola mot följ ande hyresbelopp 
pr fl r uthyras : 

För enk elt rnm . . . . . . 60 kronor, 
F ör ett rum och kök ... 100 ~ 
För två rnm och kök 130 
L ii"enheterna stHllas för sit t li ndamål till Varfschefens 

f<i rfo;ande, so m iifven skall tillse, at t d!ln kontanta af!ö
uing so m t illkommer arbetare, åt hvilken bostadslUgenhet 
np plåt E'H, minskas med ett hyran för samma ltigenhet 
motsvarand e belopp. 
Hy u bergska stiftelsens öfningsfart.yg får tillsvidare, .under 
den tid af året detsamma icke anviindes, för öfnmg af 
sjömansskolans elewr, förtiggas å flottan,s varf i St~ck
holm dock utan ansvar för fartyget fran varfsbeflllets 
sida i annat afseende iin hvad fartygets förtöjnin g angår, 
med riitt i öfrigt för varfschefen att medd ela de f~re 
skrifler i a fseende å fartyge ts intagning och utläggmng, 
som ordningen å varfvet kriifver. 
Med lindring af giillande bestUmmelser angående mini
mivigten af oriad t korn, so m för flottans b eh?f le:ere-

h l' u.t befalt att sådant korn skall tills vidare ras ar \.. , JJ.l.. c , c 

i vigt uppgå till min8t 195 % för 5 kubikfot. 
L öjtnant H. Carlstedt tilldelas en g~·atifik~tion å :000 
kronor for den möda och tid, han sasom mformations 
officer i minväsendet, i saknad af lämpliga läroböcker, 
måst anviinda för samlande af materialier för sina före-
liisningar. 
~ 32 i reglementet för navigationsskolorna af den l 
Juni 1877 skall erhålla f<,ljande förlindrade lydelse, som 
varder gliilande från b örjan af 1880. 
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e s2. 

1. Vid inskriJningen i navigationsskola erlägges af en 
hvar som tillhör 

Styrmansklassen . . . 
Sjökaptensklassen . . 
Maskinist klassen ... 

6 kronor, 
12 « 

6 (( 
Öfv ermaskinistldassen 12 « 

Ångfartygsbef;ilhafvareldassen . 6 « 

2. Den som, utan a tt vara till elev vid navigationsskola 
antage n , till examens und ergående i sådan skola sig 
anmäler , erlligger dervid hlir ofvan stadgade afgift 
för den afdelning och klass hvari examen åstundas. 

3. Af hvarje elev vid navigat ionsskola erlägges en s;ir
skild terminlig a,fgi ft af 3 kronor ~åsom bidrag till 
instrumenters, kartors, böckers och möblers underhåll 
och förökande samt till reparation, ved och ljns m . 
m. vid skolan, hvilken afgi ft redovisas gemensamt 
med de i stat till berörde iindamål anvisade medel. 
Befrielse från denna afgift må, på anmlilan af sko 
lans föreståndare, kunna af direktion en medgifvas åi 
medellöse elever. Några andra afgift.er ega ej rum, 
hvarken för undervisningen i skolan eller för bety{: 
öfver derst>ides undergången examen ; men åstundar 
någon afskr ift af betyg öfver aflagd examen eller be
tyg öfver begagnad un dervisning, en fj erdedel af de 
inskrifningspenningar , som liro bestämda för den af
delning och klass af skolan, hvari examen aflagts 
eller undervisning vari t begagnad. 

5. Nu omförmälda afgifte r uppbilras af skolförestånda
ren, som bör desamma till skoldirektionen utan dröjs
mål aflemna. 

K. M:t har funnit godt, att i likhet med hvad fö r sist 
lidne år egt rum, i nåder anvisa, dels för den lärare som 
medd elar undervisning åt skeppsgossarne vid flottans 
station i Stockholm under innevarande liisår, en ersiltt 
ning af 100 kronor flir hvarj e af läsårets åtta månader, 
dels ock under samma Hisår fem kronor i månad en för 
hvar och en af de två monitörer, som i sådan egenskap 
från sj ömanskåren kommenderas till tj enstgöring i skolan. 

K . M:t har med tilHimpning af Dess nådiga bref den 2 
September 1873, i nåder tillagt konteramiralen i kong!. 
flo ttans reserv m. m. A. G. R. von F eilitzen den för 
han~ grad bestämda fasta lön eller flaggmans lön, 8000 

Okt. 3. 
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krouor, att utgå af de fö r kong!. Hot lans permaneti la 
r eservstat afseelda medel. 
Kronolotsen 1m•d högre lön vid GrHnsö lotsplats, P. L ind
ström har hos l\ . M: t i und erdån ighet besvärat sig der
tifver, att , ehmn de uti K. M:ts ni\diga kungörelse den 
24 November 1876 faststäida grund er för gemenskapens 
vid flottan och lotsverket pension ering funnes stadgndt, 
att till 2:a pensionsklassen hörde d8, so m tjcnat i 40 i\r, 
samt Lindström vid tiden för sitt afsked den 22 J uni 
1877 vnri t i lotsverkets tj enst 43} år, derunder han, en
ligt afskedsbetyget , uppfört sig redligt och vill och följ 
aktligen vore berä ttigad komma i åtnj utan de a f det pen
sionsbelopp, som för pensionstagare i denna klass vore 
bestiimdt , kong!. direl, tionen öfver am:ts-krigsmanskassan 
likvill genom beslut den 17 J uli 1877 t.illerkiin t honom 
pension endast i 3:dje klassen. 

Öfver detta besvär, hvaruti Lindström yrkat det K. 
M: t måtte t:ickas, med nnd anrödjand e a f berörda beslut, 
förklara honom berlittigad till pension i andra klassen 
enligt hans grad, samt förständiga kong!. am:ts -krigs 
manskassnus direktion utflirda nytt pensionsbref i öfver 
ensstämmelse dm·m ed, har kong!. am: ts -krigsmauskassans 
direktion den 16 Oktober 1877 ntgifvit un derdånigt ut
låtande samt dervid anfört , bland annat, att af Lind 
ströms tjens tetid , i hela ~.r räknadt, icke komme fle r än 
38, från det han nått 20 års ålder och till dess han er
hållit afsked, ehuru genom felskrifning pensionsbrefvet 
kommit att innehålla , att klaganden tjenat i 43 år, från 
samma ålder r;ilmadt, 

att, då ofvannämnda pensioneringsgrunder icke inne
fattade förlindrade föreskrifter i hvad intill kungörelsens 
utfä rdande liindt till efterrättelse, vidare iin betriiffande 
pensionsklasserna och pensionsbeloppen för olika pen 
sionstagare, det syntes otvifvelaktigt alt gliilande i alla 
öfriga hänseenden, såsom om beräkning af lj ensteår, om 
uppförande under tj enstetiden för rätt till pension, om 
tiden för pensionens utbetalande m. m., fortfarande bor
de tillämpas, samt 

att vid sådant förhållande och då Lindström icke tje
nat i 40 år från 20 års ålder, han icke vore berättigad, 
enligt reglementet för kassan och 1876 års kungörelse, 
t ill pension i andra klassen. 

K. M:t, som låt it sig i nåder frågan fö redrngas , har, 
utan afseende å den omständighet, a tt. i det af kong!. 
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am:ts-krigsmanskas:mns dirC'ktiou för Lindström· utfärda

d e pensionsbref, enligt hvad upplyst blifvit, genom fel

skrifning · influtit, att Lind~tröm tj eua t i 43 år i stlillet 

fli r , i hela år riikuadt, 38 år från 20 års ålder, funnit 

besviiren icke f r• rnnl eda till fin dring i det öfverldagade 

beslutet. 
P å gjord und. framställning, har K. M:t funnit godt bi

fa lla, att 600 exe mplar af en af mariningeuiör J. L. 

Frykholm utarbetad lärob ok i åugmasl;in liira må fä af 

kronan inlösas mot erslitln ing, beräknad efter ett pris 

flir hvarj e exemplar, so m med en krona understiger det , 

för hvilket arbetet konaner att i a llmiinn a bokhnndeln 

försiiljas, med iakttagande likviil, att berörda inlösnings

pris icke i något fall må utgå till högre belopp än 5 

kt'ouor för exemplaret. 

I( ommendörkaptenen m. m. O. Öhrström, som blifvit 

for flyttad till tj enstgöring på Stockholms station, tilldelas 

en flyttningshjelp, stor 350 kronor, utgörande 10 procent 

af den för kommendörkapten af 2:a klass i 1877 års 

stat för kong!. flottans officerskår uppförda fasta lön. 

En af förre Huggund erofficeren m . m. Carl August Bo

gren gjord underdånig ansökan, att han som år 1874 

bli fvit från flot tans station i Carlskrona öfverflyttad till 

Stockholms station och nu , sedan han på begäran er

hållit afsked med pension och fy llnadsp cnsion, icke kun

de på pensionsbeloppet uppehålla sig i Stockholm utari 

m!\ste återflytta till Carlsh ona, måtta beviljas någon 

flyttningshj elp, har af K. M:t lemnats utan nådigt afse

ende. 
~ 21. K . M:t har i nåde r låtit sig fiire dragas en af kommen· 

dliren vid kong!. flottlin m. m. A. F. Pettersen, ingifven 

skrift, deri hau under förm iilan, alt han, som genom 

nådiga generalorder varit kommenderad att genomgå 

en allmiin minkurs vid fl ottans station i Carlskrona, ehn

t·u han af uppgifven anledning blihi t från samma kom

mendering befriad , det- o akt ad t deltagit i kursen, och, 

enligt hYad ett af \·ederbi.iraude info rmationsofficer ut

fiirdadt intyg utvisade, fullsUindigt genomgått kursens 

alla fordringar, i underdånighet anhållit att blifva tiller 

kiind hel dagaflöning under den tid af innevarande år 

berörda kurs pågått; men K. M:t har ej funnit skiil, att 

till ifrågavarande ansökning lemna nåd igt bifall. 

» » P å en af lt>jlnanterna vid kong!. flot tan C. Smith, C. 

Posse och underlnjt.nant M. Hamilton gemensa)nt i un-
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derd ft nigh~t gjord anstikning, att de, som blifvit kom

nwnd (, ru,d e att g ~ n omgå deu speciela miukurse n, måtte 

un der den tid deutm kms varade, fl\ !\t nj uta inqvarterings

biclr::g, har K . . M: t funni t icke kunna vinna n>rdigt bifall. 

Uudcrliijlna r1 terna H . D }[ Hamil tou, C. L . A. Mun the 

och E:I. G. L agercrantz, hvillm bli fv it furflyttad e fri'tu Carl s

krona till St.ockholm, ha fva på underdånig Legliran till· 

delats hvarde ra en flyttuin gshjelp, stor 60 kronor, utgö· 

rand e 10 procent af elen för und erlöjtnant i 1877 års 

stat fiir fiollans offi cerskår uppförda · fasta lötHsn. 

K . .M:t har i nåde r furorduat ingenioren i kong!. mari n

förvalt ningens ingeuiörsa fde lning, ridd . af K ong!. Vasa

ord en J. G. Branne, att , med sex månaders uppsägning, 

vara extra ingenitir vid lwngl. mariniuge niörstaten. 

K. M: t. , som i nåder låtit Eig fö redragas en af öfverdi

rektören och chefe n for mar iningeniörsta ten i embels

skrifvelse gjo rd hem ~ tiillau , att nu mera extra inge nioren 

m. m. J . G . Bra une måtte i likhet med hvad so m en

ligt ko ng! brefvet af el en l F'ebr·uari 1878 blef honom 

tilldeladt, lifven för innevarande i\r m sig tillagd en 

sum:na af -1000 honor, har icke funnit skii l, att ti ll be

rörd a framstiillning lemn a nådigt bifall. 

K. M:t har i uådPr li\ ti t sig f<iredragas ett af Mverdi

rek tli ren och chefen för marinin geni lirslat.cn ingifvet me

morial angåe nde i\lden;tilliigg åt dc vid l< ongl. marin · 

ingeui(lrstat.eu anstUlda ext ra ingeniörcr, men icke funnit 

skäl vara flirhandcu , alt nu fDrnya den t ill se naste riks

äng gjorda., men nf riksd agen pii anfö rda skii l icke bi

fa llt HI fram sUi llniuge n i ofvaunlimnda syfte. 

Dec. 5. E. ,\I:t har pi't nndcrd . omökan behagat tilld ela und(er

ingeni ören vid mariningeni<irsta ten \V ald emar Jacobsen 

ett bidrag af 75 pd sterl. fii r bestr idand e af hans iutt·ii

dcsafgift vid <dhe royal naval college« i Greeewich , att 

utgi\ af f~m te hufvudtitelns an slag till extra utgifter. 

« 12. K. :\I: t, som af brist på tillgång af ersiittnings- och för 

siiljn ingsmedel fiir niirvarnnd e icke funnit skiil bifalla en 

af :ltskilliga medlemmar af Carlskrona amiralitetstor

samling gjo rd hemställan, att en orgel p å kronans be

kos tnad mått e för amiralitetskyrkan b li fva anskaffad, har 

bdallt marinförvaltningen att inkomma med förnyadt 

unu erd . yttrand e och förslag till an visande af penningar 

fo r anskaffande af orgel till amiralitetskyrkan i Carls-
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hona, sa snart influtne ers:ittnings- och fcirsUljningsme
del dertill lemna full tillgång. 

Eu, al kyrkorådet gjord vilkorlig, anhi'dl&ll om anvi
sande af llin till organist åt församlinge11, har K . J\l:t 
funnit blira lenmas utan nådigt afseende på grund, att 
deu lön, so m på stat till församlingens klockare vore 
anslagen, jcrnväl borde med de bidrag wm till hans af· 
li.iuiug från församlingen ulginge, fcirslil till en klockare 
och organist, som fiirenade b[rda befattningarnc. 

Dec. 12. Löjtnanten vi d kong!. flottan W. von Eckermanu, som 
fortfarande Hr anstHlld i fransk örlogstjem;t, tilldelas yt
terligare ett års stipendium, motsvarande 2000 francs, 
räknadt från den 20 sistlid ne S0ptember. 

« Hl. K . .M:t har medgifvit , att hiigst 1400 kronor får för in-
köp af åtskilliga liirob,;cker och skolmateriel för skepps
gosseskolan i Carlskrona anvlinclas. 

~ « Ett belopp af 50 kronor får af 5:te hufvudtitelns all-
mliuua besparingar utgå som erslittning till den person , 
som und er år 1879 hestridt vaktmlistaregöroJnålen vid 
öfverlwrnmcudantsexpeditionen i Carlskroua. 

31. K. M: t har i nåJer förordnat civilingeniören Lars Albert· 
Leonard Söderstnim att, med sex månad ers uppsUgning, 
vara extra ingeniiir öfver stat vid kongl. mariningeniör
staten 'mot åtnjutande af arvode till belopp af 4000 kr. 
årligen. 

« Hos K . .M:t har li1j lnanlen vid kong!. flottan C. von Dar
del unföt"t underdåniga bcsv:i r derMver att, 

sedan han hos miliUirehefen vid flottans ~; ta lion i 
Slackholm anhållit att, ehuruviii hans förordnande att 
vara informationsofficer vid stationens underbefUlsskoh 
börjat först de11 26 Augusti 1878, han dock på grund 
deraf, att hans föret6idare , löjtnanten vid kong!. flottan 
C. A. Hjulhammars förordnande å samma befattning, 
varat endast från och med den j20 Jnli till ftirstn;imnde 
dag, under hvilken t id Hjulhammar varit sjiikommen
rlerad och således icke tjenstgjort vid uiinmda skola, 
måtte få uppbUra inqvarteringsbidrag såsom informa
tionsofficer från och med den l Oktober 187 8; 

samt miliUirchefen genom rcsolntion den 3 Mars 1879 
sig utl:1tit att - cn;ir innehalvare af vissa miliWra be
fattn ingar vid flottan ansetts höra vara försedde med 
bastUile eller bostad eller, der sådan icke funnes att 
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tillgå, åtnjuta inqvarteringsbidrag, samt ostridigt vore, 
att, derest åt. innehafvaren a f nu ifrågavarande befatt · 
ning funnits anvisadt bosWllc, detsamma skolat, jemlikt 
gällande bestämmelser, af llijtnanten vid kong!. flottan 
M. F. von Krusenstj erna, som ifrån befattningen af gått 
i Juli månad 1878, aftrlidas den l Oktober samt tilltrii
das af befattningens dåvarande innehafvare, som varit 
löjtnanten von Dardel - militiirehefen vid sådant för
hållande funnit lrijtnant~n Hjnlhammar, till hvilken in
qvarteringsbidrag för 187 8 års 4:e q vartal blifvit utan
ordnad t, icke hafva varit dertill ber:ittigad för det han 
från och med den 20 Juli till den 26 Augusti 1878 
varit kommenderad att i stHllet för von Krusenstjerua 
vara inforrnationsofficer, under hvilken tid han V'\rit sjö
kommenderad samt något inträdande i utöfningen af in
formationsofficersbefattningeu icke ifrågakommit, hvar
emot militärchefen förklarat von Dardel böra tilläggas 
inqvarteringsbidrag från och med den l Oktober 1878 
och vidare, i enlighet med stadgandet i e 168 mom. 2 
uti reglementet för flottan, II delen, till följd hvaraf 
rättelse härutinnan skulle genom riikenskapskontorets för

sorg ega rum, 
så och efter det löjtnanten Hjulhammar öfver förbe

rörde resolution hos kongl. marinfiirvaltningen sig besvä
rat, har kongl. marinförvaltningen medelst utslag den 5 
sistlidne September, - - enlir uti åberopade 11 och morn. 
stadgarles, att inqvarleringsbidmg vore att betrakta så
so m ersiittning för bostad och följaktligen utginge om 
befattningen tillträdts, efter den l Februari men innan 
den l derpå f,;ljande Augusti, först från och med den l 
Oktober samma år, samt Hjulhammar tilltriidt befatt
ningen såsom informatiosofficer vid Stocl<holms stations 
underbeflilsskola den 20 Juli 1878 - med upphiifvande 
af militiirchefens öfverklagadc resolution , förklarat Hjul· 
hannnar i nlimnde egenskap berättigad till inqvarterings
bidrag med 500 krono1· för år, från och med den l Ok
tober 1878 till den l April 1879. 

Dessa underdåniga bfsvär, Hfvensom kong!. marinför
valtningecs, efter vederbörand e~ hörande, deröfver den 
5 innevarande månad afgifna underdåniga utlåtande har 
K. M:t i nåder li\tet sit: föredragas, och eniir ostridigt 
iir, att klaganden först den 26 Augusti 187!< blifvit be· 
ordrad att tjenstgöra såsom informationso fficer vid först
niimnda underbef>ilsskola och sålunda jemlikt gliilande 
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föreskrifter , först från och med den l April 1879 varit 
lagligen berlittigad till inqvar(eringsbidrag flir samma 
befattning, bar K. M:t , utan att ingå i priifning af kong!. 
marinftirvaltningeus ntslar,, silv id t löjtnanten Hjulhammar 
derigenom blifvit til\agd inqvarteringsbidrag, funnit de 
underdåniga besvären böra lemoas utan afseende. 

Det distinktionstecken för kadettunderofficerare, hvartill 
modell faststäides den l Maj 1878, skall hädanefter bä· 
ras af de 6:te klassens kadetter, hvilka af chefen fflr 
sjökrigsskolan blifvit näncnda att tjeustgöra såsom un
derbefäl vid skolan. 

Den för sjlikadett anbefalda sabel och sabelkoppel 
skall begagnas af 5:te och 6:te klassens kadetter. 

För genomgående af allmänna kursen i minväsendet 
skall inkallas sex underofficerare vid styrmansstaten vid 
Carlskrona sta tio n och två vid 8tockholms. 

Fastställelse af ritningar till en 12 c.m. baldaddniugs
kanon att tjena till efter:·iittelse vid nytillverkning. 

Konteramiralen m. m. A. G. R. von Feilitzen skall vara 
ordförande, och kommendören friherre B. O. Stackel-
berg, kommendören J. U. G. Amcen, kommendörkap
tenen C. G. Lindmark, kommendörkaptenen 'l'h. A. Ar
widsson, kommendörkaptenen F. A. Facks, kommendör
kaptenen G. N. af Klercker, kaptenen G. E. Ulfl', kap
tenen Y. N. Christierson, direktören G . W. Svensson 
och ingeniören J. L. Frykholm ledamöter i den genom 
nådigt bref den 26 näst.förtlutne månad förordnade ko
mitti, för afgifvande af utl!tlande och förslag angående 
nya fartygscerter . 

« Äldste departementschefen vid flottans station i Carls
krona, skall under kommendör Ameens frånvaro, i följd 
af komitearbete, bestrida varfschefsbefattningen der
städes. 

« 7. Tillåtelse för kommendörkaptenen C. C Engström, kap
tenen, friherre M. D. Ruuth samt löjtnanterna C. A. 
Puke och M. F. von Krusenstjerna att emottaga och 
bära dem tilldelade ryska ordnar. 

19. Tillåtelse for konteramiralen J. A. Lagercrantz och kom
mendörkaptenen, grefve C. G. von Rosen att emottaga 
och biira. dem tilldelade ryska ordnar. 

) 
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Dec. 11. Pansarbåtarue Hildur och Gerda skola. förläggas under 
reparation. 

« " 

« 13 
« (( 

« 17. 

« 18. 

« 28. 

29. 

Varfschefen i Stockholm skall under i11nevarande månad 
afresa till Carlskrona, börande uppehållet derstiides ut
sträckas till högst 14 dagar. 
Kanonbåten Astrid skall återvända till Stockholm. 
Kanonbåten Astrid skall efter återkomsten till stationen 
uppläggas och afmönstras. 
Löjtnanten J. E. Wilc:ke beviljas ytterligare tjenstledig
het intill innevarande års slut för vårdande af sin belsa. 
En officer, utöfver det i stat bestådda antal, skall inkal
las till tjenstgöring vid varfvet i Carlskt·ona under kap
ten Ulffs.frånvaro till följd af komitcarbete. 
Tyske undersåten Rohde tillåtes besöka varfvet vid flot
tans station i Carlskrona. 
Underlöjtnanterna R. G. W. Wrangel, S. J. T. C An
karcrona, G. af Klint, A. Ekström, E. G. D. Mrechel, 
E. G. Florman och E. G. Lagerstedt skol:: placeras på 
flottans station i Carlskrona. 
Ingeniören H. H. Lilliehöök skall afresa till Gilleborg i 
uppdrag hvaro10 chefen för mariningeniörstaten eger att 
lemna närmare föreskrifter. 
Kaptenen L. Södermark skall från och med den 30 in
nevarande månad tillsvidare tjenstgöra i kong!. sjiikarte
verket. 




