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45:e årgången.

Häfte N:r 4

Försök till historisk öfverblick
af striflema om Sveriges sjöförsvar, (leras upplwmst
och utveckling under innevamnde århundrade
jemte deraf föranledcia betml•telser.
(Forts.)
När man vämler sig från de tvenne sistberörda Lacen.
skriftema till den, med hvilken vi nu nödgas något
sysselsätta oss, nämligen: "Om 8vc't iges sjöf'örsvar" *)
af A. V. L. (Laven), känner man, som om man uppvaknade från en dröm, som borde och kunde blifva verklighet, till en verklighet som borde förvisas · till drömmarnes land. rrrots Lavens förmåga att framställa sina
satser under vetenskaplig form och stödja dem med talande siffror, lyckas han ej att bibringa sin öfvertygelse åt andra, än dem som betrakta ämnet ur samma
begränsade synfält som han sjelf. Samma åsigter, samma argumenter och, vi måste tilltigga, samma fördomar
genomgå alla hans skrifter från elen första till elen sista.
Utgående från sitt favoritargument, att en flotta ej
kan hindra en landstigning, emedan den, spridd för bevakning, ej hinner samlas, innan fienden kommit fram
till debarkeringsorten, anvisar L. åt örlogsflottan flere
vigtiga uppgifter, utom den att söka lägga hinder i
vägen för landstigningen; för att fylla dessa uppgifter
anser han örlogsflottan böra vara "så stor som våra tillgångar det medgifva", med '1 cn duglig, djerf' och erf'aren
bemanning, lifvad af sjelfförtröstan och den rätta sjömannaandan." Då. L. i alla händelser erkänner örlogs*) Brochyr 1857 samt Krigsvetenskapsakad:s tidskrift 1856-57.
13,
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flottans värde och att den utöfvar "ett mäktigt inflytande till sitt lands försvar", så kan det möjligen tyckas, som vore det att tvista om påfvens skägg, ifall
man i strid mot honom anser, att flottan har till hufvuduppgift att först operera mot den landstigande fienden, hvilket hon, ordnad enligt kustförsvarets principer, kan göra, såsom vi förut sökt ådagalägga. L:s
motsatta antagande har dock ett djupare syfte, ty sedan han sålunda trott sig hafva bevisat, "att vår örlogsflotta icke kan hindra en mäktig fiendes landstigning på vår kust, så följer häraf tydligen, att detta
mindre kan påräknas ske genom skärgårdsflottan."
Derefter "antages vara allmänt erkändt", "att vårt
lands försvar ej heller kan vid gränserna med erforderlig kraft utföras af vår arme", hvarföre det slutligen
"antages", "att försvaret af fäderneslandets sjelfständighet skall ske inom våra egna gränser." Syftemålet
med alla dessa antaganden är således tydligen att bevisa centralförsvarets förträffiighet. Det skulle säkert
ej falla någon in att bestrida rigtigheten af dessa antaganden, nämligen att den sjögående flottan allena ej
kan hindra en fiendes landstigning, att skärgårdsflottan
ensam ännu mindre kan åtaga sig detsamma eller att
vår arme blott vid gränserna kan utföra landets försvar, men häraf följer ingalunda såsom en klar konklusion, såvida man vill undvika förf:s djerfva hopp i bevisningen, ."att försvaret af fädemeslandets sjelfständighet skall ske inom våra egna gränser", eller med
andra ord att ej flottan och armen tillsammans kunna
utföra ett energiskt motstånd under fiendens debarkering, såvida ej den förra redan förut hunnit göra afbräck i landstigningsföretaget. L. har således ej lyckats bevisa, att ej försvaret bör börja vid gränserna i
han vill icke desto mindre genast öfvergå till andra
akten, nämligen centralförsvaret i land och operatio-

nerna mot fiendens förbindelser t ill sjös. Detta förefaller så mycket ohållbarare, då man påminner sig, att
centralförsvarets anhängare baserade sina planer på ett
annat vigtigt antagande, nämligen att ryssarna, "till
följe af Sveriges geografiska läge '', "vid valet af lanJstigningspunkt måste inskränka sig till elen n tira 40 mil
långa kusten mellan Gefl.e och N on· kö]}. in,o·" ·*J. Ka n man
lita på clenna beräkning, så fö rfall er jn, sii vidt vi
kunna förstå, den förnäm sta in viindn in ge n mo t gränsförsvaret - att stridskrafterna till sjös och lands ej knnna
hinna organisera ett samlctd t anfall på fienden, innan
han befinner sig med trupper och krigsmateriel välbehållen på svensk botten. Uti hrr Lavens och Mankelis
försvarsteorier skönjes allt för väl, att centralförsvarsprincipen lika ofta begagnas såso m hufvudargument
för obehöfligheten af ett, efter våra tillgångar liimpadt,
starkt sjöförsvar, som bristen på en flotta får tjena
såsom hufvudskäl, hvarföre centralförsvaret måste anses för det för Sverige mest passande försvarssystem·
genom att sålunda med några penndrag upphöja teori~
erna till axiomer, är det ju lätt att komma till hvilka
konklusioner man önskar.
På nämnda antagande, att fie"nclen ej tlinker på att
landstiga annat än mellan Gefl.e och Norrköping, grundar L. sin sats om skärgårdsflottans öfvervägande betydelse, jemförd med den sjögående flottan, ty i Stockholms skärgård, denna "vigtiga väg till hjertat af riket", spelar skärgårdsflottan herre, der kan hon utgöra
armens avantgarde, der kan hon utidimpa sina förpoststridoor och derigenom möjligen lyckas, likasom 1808
uti Abo skärgård, ''förhindra ryssam es tillämnade an·
fall emot Stockholm ", eller i värsta fall derifrån re t irera till insjöarna. Hvad L. härvidlag glömmer, är
*) «Studier öfver svenska skärgårdsflottan .•. ·"
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att 1808 var, derigenom att vi voro herrar i Östersjön,
ingen annan väg öppen för ett ryskt anfall lin den genom skärgårdarna kring Åbo, Åland och stockholmstrakten, i annat fall hade nog ryssame dragit försorg
om, att armens flotta aldrig fått tillfi:ille lossa ett skott
till förhindrande af deras "tilltimnade anfall mot Stockholm". För öfrigt klandrar förf. det sätt, hvarpå striderna utkämpades i detta krig, isynnerhet de som leddes af sjöofficerare, hvilka förbisågo, "att sk1irgårc1skriget är alldeles ett landkrig", och dett:=t ger honom
en kär anledning att yrka på, att de båcla vapnens
officerskårer måste åtskiljas. Slntligen meddelar Laven
utförliga beräkningar öfver de resp. nybygnads- och
underhållskostnaderna för en sjögående flotta och en
skärgårdsflotta, bvarmed han vill bevisa, "att skä1·gårdsflottans materiel är mind1·e kostsam att anskaffa och un derhålla än örlogsflottans", h vilket ej bör vara någon
öfverraskande nyhet, isynnerhet som han "med fullt
skäl a antager att "roclclkanonbåta~· änmt f'mmgent böra
tttgörn huf'vuclstyrkan eller de s. k. linicf'artygen i vå1•
skärgårdsflotta" och att ångkanonsluparncs antal ''böra
vara 1/ 5 eller helst 1/ 4 af de egentliga linie('cwtygens" .
Den skrift hvaraf vi här sökt i största korthet delgifva
våra läsare hufvudinnehållet var Lavens sista insats i
striden om Sveriges sjöförsvar.
Hazelit!s.
Under titel: "B ör 8ve1·ige äga en ö1'logsflotta?" ':')
återfinna vi en väl känd signatur J. A. H. (Hazelius),
som nu fann sig manad att, något mera medlande än
fömt, ge sin ställning till sjöförsvarsfrågan tillkänna.
Uti första delen af sin korta uppsats finner sig H. föranlåten att ge skäl för sin åsigt, "att ett lands försvar
ytterst hvilar på dess landtmakt, att denna är hufvudsak" o. s. v. Vi fästa uppm~irksamhet på, att dessa
*.) Krigsvetenskapsakademiens tidskrift 1857.
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begrepp dock icke ~tro identiska; man kan väl säga, att
en fiistnings försvar ytterst hvilar pit dess slutvärn,
men deraf följer ej, att detta är hufvndsak, ty utan
hnfvndvall, graf och utanverk vore det jn ingen fästning. H:s "enkla", "btt uppfattliga" skäl, utvecklade
"vid undervisningen i armens högre läroverk", skola
Mven våra sjöfarande läsare k;inna igen, liksom de motskäl som från andra framshilts. "Första skälet till
en lam1tmakts företräde~~ skulle vara att, om än svagare, hade den dock "många medel att komma i jemvigt med sin fiende" och h:an s:Hecles hoppas att bjuda
honom spetsen. Derpå kan svaras att, om flottan organiseras och användes så, att hon kan begagna sig af
sl\iirgån1sterriingen som tillflyktsort, dess vatten som
fal'\'~lgar och dess pass som försvarsställningar, så har
hon till en stor del samma förmåner som armen. Det
andra skälet lyder sålunda: "då således en landstigning
måste intri:iffa, när man rit· sjösvag, och är att befara,
oaktadt man ;ir sjöstark, så följer häraf, att striden
till lands k ommer i första händelsen säkert att inträffa
och i den anclra att vara möjlig." Detta är obestrid·
lio·t
b ' men under förutslittninr-~ , att man eJ· ~ir alltför sjösvag, så bör det v;il kunna antagas, att den strid som
ägt rnm till sjös, utanför eller innanför skärgårdsbandet, har mer eller mindre föl'svagat fienden, så att
möjligheten af hans besegram1e till lands blir desto
större; för rl et vapen som åtager sig förenämnde rol
torde namnen bisak och "bimedel" ej vara träffande.
Huruvida författaren i öfrigt har rätt, då han säger:
"sjelfva det sjöstarka Englan.:l c1arrarle för Napoleons
hotande landgång 1805, som Osterrikes fredsbrott gjorde om intet ", ton1e hvarje läsare kunna afgöra, som i
sjökrio·shistorien ltist om slaget vicl Trafalgar och i
elen ;oEtiska, verlclshistorien, följderna af detta minnesrika slag, som hela engelska nationen ännu firar
t

'
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såsom en befrielsestrid, hvilken gjorde ett definitivt
slut på alla farhågo r fö r en fransk invasion. Såsom
ett tredje skäl nppgifves, ''att en flotta är ett högst
dyrbart stridsm edel " samt att hon, "såväl genom sin
kostsam ma materie l, som den dugliga och öfvade bemannin g hon oeftergifiigt för utsätter , är vida svårar e
att ers~itta [in en slagen ar me.'' Att en flotta kostar
jemförelsevis mycket pengar, är sannt, men å andra
sidan kräfver hon ett rin ga antal folk och kan, om hon
r ätt användes, iiterg~ilda landet, hvacl hon kostar i kontanta medel på samma gång som bemanningen utbildas.
Dyr blir således flottan blo tt under antagan de, att hon
hålles i overksa mhet . För att bevisa armens afg örande
betydel se åberopa r författa ren åter ett historiskt exempel so m vi htir citera : "Englan ds krigshä rar, ehuru
icke stora, birh·ogo mera att i Spanien hejda Napoleons
makt fin Englands öfvermä ktiga flottor - - - - ".
Att Na poleons kri gshärar i Spanien ej kunde hejdas
med E nglands flottor, är sjelfkla rt, men den fråga som
derefter sjelfma nt framstä ller sig blir: h varmed skyddades E ngland hufvuds akligas t mot N a poleons makt?
var det dess arme eller dess flottor som afgjord t hindrade Napoleon att böja öriket under sin vilja? Svaret på dessa fr ?tgor torde ej utfalla till förmån för
J . A. H:s satser. Icke desto mindre besvara r förf. den
m sprnngl iga fr ågan : ;'Bör Sverige äga en örlogsflo tta?"
med ett ovilkorl igt ja! och erkände dess nödvän dighet
e.i blott '; ur milituri sk synpun kt utan äfven nr politikens och handeln s" . .Många skäl för sitt svar kan H.
visst icke gifva, men de sh:äl han anför äro kraftig t
uttalade och sy nas h ~irHyta ur en fr i öfverty gelse.
Fast~in vi ej få ''hoppas att kunna för Rysslan d tillstänga vägen till Östersjön·', så böra vi ej "afsäga oss
möjligh eten att äfven på andra sidan hafvet, ifall omständig heterna gynna, kunna med dragna svärd tala
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ett ord for vår rätt, vår fördel eller vår ära. En flotta
är viikoret härfö r.'' Vidare omfatta r H. den af Lagerbjelke 1829 så talangf ullt forsvar ade teorien, att vi i
händelse af anfall från öster alltid kunna r äkna på
hundsfö rvandte r och understöd af naturlig a vänner,
men "dertill hörer att göra sig detsamma värdig, både
till lands och vatten" . Vid försvar mot ett ryskt an·
fall i Roslage n eller Söclertörn, "liksom vid mångfaldiga andra krigstil lfållighe ter, hvilka icke bilda strider
på lif och död, är en svensk flotta, om hon också icke
kan miita sig mecl Rysslan ds, gansk a vigtig". Så t. ex.
i ett krig med Danma rk mot Preusse n. "Skola vi äfventyra att, genom brist på örlogsflotta, se vår handel
tillintet gjord af en landtm akts begynn ande marin? Med
hvilk en harm skulle icke en sådan förödm jukelse blanda.;;? " Slutlige n yttrar J. A. H.: "Det är intet tvifvel
underkastadt, det är alldeles ovederHigg1igt, att ett hafomfatta dt land med sjömak t äger större anseende, inträder mecl en annan vigt bland statern a i Europa , än
ett som är utan, ja a tt det sjunker i an seende, om det
icke begagna r de förmåner, naturen det he~bjucle:, i
synnerh et om det , alltseelan den gråa forntulen, gJort
sig välbeka nt och frnkt adt på ha~vet, men s~nl~ e l.ernna
det (som striclsman) vid samma tidpunk t, da forbmdel serna öfver hafven blifvit vicla lättare än forT, då gemenska pen mellan folken blifvit lifl igare, . då ett t~ Ut agande välstånd gör en sjömakt s underhå llande vtda
mindre svårt."
Vår granskn ing af mening sstrider na om sjöförsv aret på 1850-ta let är härmed afslutad . I allmänh et hade
striden erhållit en mångsid igare, mera omfatta nde ka rakter iin uneler föregåe nde årtionde , då den oftast
rörde sig blott om fartygs materielen. Sällan möter
man visserli gen en forfatta re, som klart uppfatt at och
fram ställer de nya sjöförsv arsprinc iperna so m voro na-
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turliga följder af sjökrigsvetenskap ens snabba och genomgripan de utvecldin g, men oftast finn er man deremot
sjöförsvar sfrågan behandlad i dess sammanha ng med
landets allmänna försvarspl aner, med dess politiska och
ekonomisk a stiillning, på ett s~ltt som ej borde kunna
medgifva något tvifvelsmål, att nationen och dess re presentan ter måste fatta ett afgörande beslut om en gemensam lösning af alla dessa fr ågor. Tiden var nu
kommen för att handla med kraft och beslutsam het,
ty att uppskjuta dermed under afvaktan på en fullständig sammanj emlming af de skiljda åsigterna var
ändamålslöst och skulle naturligen leda till y tterligare
splittring. ":JHeningsstrid er ", yttrat· J. A. H. uskola
vi aldrig s ölm q väfva, de utg öra tankens lif". Men
detta lif måste yttra sig i energisk handling, i annat
fall öfvergå meningsst rid erna s& l ~ttt i partist r ider och
deras värme i bitterh et. Vid 1856-58 årens riksdag
finna vi en ansats till handlin gskraft, som bland annat
yttrade sig i tydliga sympatier för sjöförsvar et, men
den fri ska fhikten varade ej så länge att man hann
draga någon viisendtli g fördel af densam ma . .
Siuförsvars Vid början af 1860-talet torde man kunna anse,
frågan att elen bittra strid en om stor ell er liten flotta hade
1860.
inom vapnet så godt som afstannat . A.fven utom vapnet var opinionen för ett sjögående försvar för tillfället
temligen stadgadt. Kustför svar ets erkännancle, åtminstone i princip, var resultatet af striden och de flesta
sjöofficerare synes alltifrå n denna tid hafva varit i
grunden ense derom, att vår flotta, såvida den skall
vara af något gagn för försvaret, mil de vara beredd
t ill strid mot fi enden såväl utanfö r kusten som inuti
skärgårda rna. Visserlige n sl,eclde en omkastning i åsigter sedan grefve v. P laten 1862 åter öfvertagit sjöministerpo rtfölj en, hvilken ledde till 1866 års delning,
visserligen Hit, under de plötsligt uppblossande menings-
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strider hvartill de genomgripande omorganis ationsplanerna då gåfvo anledning, en och annan fackman förleda sig till oför sigtiga uttalanden, h vilka af sjövapnets
motstånda re tolk ades såsom en hyllnin g antingen åt en
stor sjögående eller en till sblrgårde n begr~tn sacl flotta,
men i sjclfva verket gmlde denna strid mindre målet
iin medlen att b ttast komma tillmälet, den gällde mindre hufvuclfrågan ~in en af de bifrågor om ett eller två
vapen eller r~ittare b1rer, so m alltseelan 1824 alltemellan åtcrupplif vats än å den ena iin å elen andra sidan.
I K ongl. Örlogsmannasiillskap et fö re drogs 1860 ett
anförande':') : "Granskn ·ing af' motsatta äsigters öf'verrl-rif'tet· angående nutidens sjökrigsf'örhällanclen 11 , h varuti
uttaJas särdeles sansade ideer om den nyare sjökrigsmaterielen och om vilkaren för dess rätta tillgo dogör ande. Författare n gör full rättvisa åt ånga, pansar,
stor fart, ram etc. och Htgger vigt på att till denna
materiel fordras framför allt sjömän, men derj emte sådana sjömän som liirt sig hanlltera densamm a och begagna sig af dess öfverHigsna egenskaper. Någon t akt isk utredning med afseende på våra kusters fö rsvar
lemnar fö1·f. likviil icke.
Uti samma årgång af tiLlskriften fö r eko mmer en
uppsat s af Löw·enborg: "Om vapenöf'ningcw f'ör Sveriges
sjöf'olk och Jcnst bocw" , h varuti förf. upptager sitt vid
1857 års riksdag viickta förslag, att med flottan inför lifva någon del af det naturliga sjöblod som rinner i
k ustbefolkningens ådror. N u finner sig emellertid förf.
föranlåten att föreslå en modifikation uti sin så ofta
och så var mt försvarade ide, hvilken innefattas i föl j and e ord: "Om det icke låter sig göra för lärjun garne
att komma till skol an, så må man, enär möjligt itr,
föra skolan till lärjungam e. 11 P lanen att införa vapen<:') T. i S. 18GO,
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öfningar vid navigationsskolorna samt ambulatoriska
flytande vapenöfningsskolor synes oss likväl mindre
lycklig. Hade blott grundtanken mött det allmännare
intresse hvilket den utan tvifvel förtjenade, så hade
säkert inga oöfvervinnerliga svårigheter yppat sig att
vid stationerna eller under verklig sjötjenst på våra
fartyg bibringa ett lämpligt antal kustboar tillräcklig
daning, för att af dem bilda ett användbart reservmanskap. Ett på frivillighet och ömsesidiga rördelar
grnndadt aftal mellan staten och den private sjömannen eller kustbon skulle, enligt vår tanke, lemna flottan en god och vid behof påräknelig reserv och ej onödigtvis lägga band på individens medborgerliga frihet
och sjelfbestämmelserätt.
Hjelm uch
År 1861 utkommo tvenne brochyrer, den ene af
.Adle1·sparre. p . G . H'Je l m, nen
1
.
ancl re a f H erk epe,, hv1lka
hvar för
sig förtjena en närmare bekantskap. Hjelms skrift,
"Bibehållanclet af Sveriges sjelfstänclighet beror på organisation af dess sjöförsvar" innehåller grunddragen
till en alldeles ny organisation, h vilken, ehuru radikal,
vittnar om samma klara tankegång och varma intresse
för sjövapnet som vi lärt känna af hans uppsatser 1844.
lYieu berättigad sjelfkänsla påminner H. om de för nära
20 år seuan af honom föreslagna genomgripande föränuringame i krigsfartygens konstruktion. Dessa erhålla äfven sitt erkännande af A-'-e (Adlersparre) som
i Tidskrift i Sjöväsendet refererat H:s skrift och som
derjemte gör full rättvisa åt hans senaste projekter,
utan att dock vilja godkännna ue radikala organisationsförändringar af hela vapnet, hvilka förf. förordar.
Det torde ej vara olämpligt att i ett sammanhang med- ~
dela innehållen af H:s skrift och A-e;s kritik af densamma. A-e ger Hjelm följande erkännande: uH vad
få k\,lima hugna sig med är honom beskärdt, nämligen
att efter ett mångårigt misskännande slutligen af hän-
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delsernas skick hafva erhållit det vittnesbörd, att h vad
han för 20 år sedan uttalade - att krigsfartyg, äfven
de största äro odugliga utan ångkraft; att emot träf~rtyg äro. bombkanoner den enda rationella bestyckmng; att Jernfartyg snart undantränga träfartyg; att
den undervattensform fartygen dittills hade egt icke
"~.r den rätta, jemte mycket annat, då af ingen godlm~Idt - nu befinnes hafva varit solblanka sanningen,
hv1lken, om rätt uppfattad, kunde hafva blifvit fäderneslandet till oberäknelig nytta.'' På basen af 1844
års förslag förordar H. nu 10 jernkorvetter på 500
h~istkrafter med en beräknad fart af 16 knop, bestyckade med 20 st. 100-.U::ga Engströms bakladdningskanoner samt försedda, om så befinnes nödigt, med ett
pansarbälte i vattenlinien, som kunde sträckas ända ut
till stäfvarne o~~ sålunda bilda uen art ångbräckor
(steam-rams)". Afven med afseende på detta nyare
förslag gör A-e rättvisa åt H:s skarpsinniga förutseende, hvilket emellertid rönte lika litet erkännande
186~. som 1844. Beträffande behofvet af ett tidsenligt
positiOnsvapen synes dock H. hafva varit mindre klarseende nu än 1844, då han föreslog flytande batterier.
Hjelm tillhörde de inom vårt land temligen sällsynta
personer som rätt uppfattade situationen och ej tvekade att genast ta i tu med h vad det niirvarande kräfde, som hatade allt stillastående, emedan han väl insåg att förlorad tid är ytterst svår, ofta omöjlig, att
återvinna och att ju längre man står stilla, desto svårare och dyrköptare blir hvarje steg framåt, en sanning på hvilken hvarje år som går ger ytterligare bekräftelse. Om det sålunda är att beklaga det Hjelms
ideer beträffande materielen ej vunno gehör, så voro
hans öfriga omorganisationsfunderingar ej lika v~il grundade på erkända behof och praktisk utförbarhet. Han
föreslog nämligen en så genomgripande reduktion af
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flottan s stationer och deras tjen stem~in , att det snart
skulle återst:''t ingenting af flottans etablisssement utom
artilleridepartementen. Materielen slmlle byggas och
unelerhållas på privata varf; de lO - framdel es 15korvettema skulle shindigt vara bemannacle, om sommaren i rörelse i hem lands far vatten och om vintern
upplaga a· i olika hamnar långs kusterna· all nyanskaff'
.
ning, likso m redovisning skulle slre genom fartygsbefälet och öfverstyrelsen ; i öfverensstämmelse med dessa
nymodiga organisationsideer meddelar förf. en hel del
före.skrifter och detaljbestämm elser . E ndast under den
för utsättningen, att vår flotta allt framgent kunde bibehållas i det skick so m H . Wnkte sig 1861 och ej vidare
bchöfl1e unllergå någon betydlig om skapninp;, kan man
med H. tänka sig en möjlighet att hålla flottans materiel i ~j e nstbart tillståm1 utan att för ~indamålet ega
örlogsvarf eller dess personal effe h:ti v utan en gemensam station . Men tänker man sig förhålland ena sådana
de sedermera gestaltat sig, hnrn en stor del, synnerligast de mindre, krigsfartyg äro af den beskaffenhet,
att de i regel m~tste ligga upplagcla, derföre att, oafsedt kostnaden, ett ständigt vistande ombord på dylika
fartyg ofelbart skulle verka furslöan de på bemanningen, dft tj ensten der ej erbjuder den art af verksa mhet
so m danar örlogsmann en och ingifver honom h~ing i fven 
het för sit t yrke; huru tillverkning af nutidens vapen
och deras vård kriifva ständiga studier ocb expel'imenter so m nödviimliggöra s~irskilda etablissement; huru en
del umlervisningsanstalter blifvit oumbärliga för att
fram bringa specia l skicklighet; t~inker man sig dess~t
och dylika förhållanden, ~å är det p:'ttagligt, att resultaten af Hjelms förenklingsprojekt, drifna till den ytterlighet han tillsty rkte, mil.ste hafva blifvit först ett
stillastående i vårt sjökrigsväsendes utveckling och sedan ett återgående eller en reaktion.

Uti A-e:s kritik, so m alltigenom utmiirker sig för
en måtta, en klarsynthet och en fördomsfrihet som ej
alltill literfinnes uti hans senare skrifter, för ekommer
bland annat bealdansvLin lt ett myået träffand e r esonneman g öfver llallsn r och }indamtUet med detta. 'l'illkomm et för att ge sky dd emot bom b ers spriingverkan
ej emot massil'a kn1ors genomtriingning, harle pansaret
småningom franrk allat nlltjernt stigrtn1le anspråk på absolut skydd mot allt ltvarl projektil er heter, h vilka anspråk Yoro så mycket mem obcriittigatle so m en fiir
kulor ogenomtriingl ig pansarheklii1ln acl ej vore niidviindig, clå man genom vattcntiit a skott kunde förekomma
att fartyg tittare i-in förnt kunde skjtltas i sank. "Skydda de jernklät1da fartygen enel ast mot bomber - - må sellan lmndra rl etal s kuloT genom horra skeppssidan
- så lmfva kulor i alla ticler gjort utan fara för _hela
fartyg et - men, som en engelsk militfirförfattare siiger
"for Gods sake keep out the sliell s !"
En sb·ift som virl denna tid viickte stort uppse- B "rkep d.
enclo ocl t kan ske mer ~in n!i gon annan vann genklang
hos personer inom och utom vapnet, hvilka eftersträfvade en tidsenlig örlogsflotta, afpassa tl efter lamlots behof
och r es urser, utkom um1er titel : aVär ticl och värt sjöf'örsuw, tankar af' en sjöofficer"';') (Herl::epe). Det var ej
så mycket genom sina framstäida förslag med afseende
på materiel och personal so m föd. lyckades vinna den
sansade opinionen på sin sicla, so m fas tmee genom att
ställa :Hottan på :;in r ätta plats i förMilan ile till landets försvar, t ill tless materiella och moraliska utvecklin g, en lagom upphöjd plats för att ej behöfva inge
oro hos dem som fruktade en stor flotta, lika litet so m
hos dem som befarade, att vårt sjövapen skulle göras
till ett unclerordnaclt bihang åt armen. En liten, tids''') Brocbyr 1861.
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enlig flotta i ett öfverlägset skick med sjelfständig, bestämd uppgift i ·krig som i fred , v oro de grundideer
som Herkepe hyllade. Orsakerna till sjövapnets under
de senaste 50 åren fortgående förfall, till materielens
förminskand e, till försvagandet af sjelfförtroen det inom
och tilliten utom vapn et finner förf. ligga deruti att
vi städse äflats underhålla alltför många fartyg och
för talrik mat eriel, att vi försumm at bemanna vår flotta
med så godt sjöfolk som i landet finnes att tillgå samt
att flottan aldrig satts i tillfälle att lemna handelsflottan den hjelpsamma hanu hvaraf den är i behof, hvilket skulle stärka det naturliga band so m förenar dem
och lända dem båda till gagn.
En örlogsmarin är för vårt land oumbärlig, af rnilitä1·iska, politiska skäl, ej för att bjuda Ryssland spetsen, utan på det att vi, i likhet med andra mindre sjönationer, måste för vår egen tid och för framtiden vara
beväpnade till sjös, för att kunna bevaka våra intressen,
ensamma mot dessa stater eller i förening med dem
mot de större sjömakterna , hvilka eljest skulle "blifva
alltför stormäktiga , och något rätts- och jemnvigtsfö rhållande alla stater emellan skulle väl knappast då
kunna ega rum ''; af sociala, ekonomiska skäl, för att
höja folkets fosterlandskänsla, bereda dess välstånd och
lycka samt bidraga till dess kulturutve?kli~g .. För
dessa ändamål måste vår flottas föråldrade mstitutrone r
erhålla ny lifskraft, våra segel- och roddfartyg, lika
odugliga att användas annat än "stillaliggande, {örtö;cla
sicla vicl sicla, till försvarande af någon vigtig position,
cler cle hafva rygg och flank er betäckta", måste ersättas
med tidsenliga fart yg p ll så stort antal som vi kunna
underhålla, bemanninge n måste i förhållande derefter
reduceras, för att i främsta rummet kunna göras delaktig af denna lifskraft.
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Den materiel H. föreslår , hvilken inom 10 år skulle
kunna anskaffas med en årlig förhöjning af nybyggnadsanslage t med 480000 rdr rmt, inskränkte sig till
5 ångfregatter, 5 ångkorvetter, 20 ängkanonbå tar samt
50 af de befintliga kanonslupar na såsom positionsma terieL Ehuru en sålunda sammansatt flotta väl 1861
kunde anses skäligen tidsenlig, så hade denn a nybyggnadsplan, i likhet med h varj e ann an, nog snart tarfvat
modifiering, helst som intet end a pansarfarty g deruti
ingick. Hvad åter beträffar elen föreslagna fl ottans
storlek, eller det kapitalvärde den representera d e, så
synes den fulit lämplig för dåvarande förhålland en och
ingalunda öfverstigand e landets tillgångar. Likaså den
föreslagna fasta bemanningen - 180 officerare, 360
underofficer are, 1000 matroser, kanonierer och artillerister, 700 mariner, 250 skeppsgossa r samt 2000 man
kustsjöfolk jemte 500 ständige varfsarbetar e. Såväl
med afseende på denna bemannings antal som beskaffenhet och sammansätt ning synes denna fullt ändamålsenlig för hvilken materiel vi då eller för den närmaste
framtid en kunde hoppas erhålla. De skäl förf. anfört
för båtsmännens indragning äro både många och full""Oda ' stödda både på omdöme och erfarenhet. Han
l:>
visar att detta manskap, som måste antagas såso m en
nödfallsbemanning för en stor segelflotta, aldrig motsvarat de anspråk som man måste sätta på en örlogsbesättnin~, och att man för framtiden hade ännu mindre hopp att kunna af båtsmännen dana fullgoda örlogss jömän. Indelningsverket, som är naturligt för armen och skänker den en god stamstrupp, är för flottan
onaturligt och ur stånd att lemna annat än en underhaltig stam, ringaktad såsom yrkesmän och i saknad
af kärlek till sin ställning, sjelftillit och stolthet.
"Svenska flottan liknar derföre en lem, lemnad fast
vid statskroppe n, men icke förenad dermed genom kött
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och blod, senor och ben. Ingen droppe af landets naturliga sjöblod pulserar genom åc1 roma i denna lem ,
som förhlifver död för hvarje inverkan af de slag som
detta blod slår i nationens hj erta. a Såso m ers~ittning
för båtsmiinnen föreslåL· H . att med flottan s bemanning
införlifva en del af lamlet;:; ku;:;t- och sj(',IJefolkning mot
Himplig ers~ittning, hvartill mell el kan beredas genom
båtsman shållets vakanssiittning, iif,,ensom att något öka
den fasta st::tmtmppen oeh rekrytera den dels från
skeppsgosseldrm;, del s fr å. n ha ull elsflotta n.
En r eferent,') sig n. C. K., so m fiir öfrigt gillar de
åsigter so m H . uttalat i "VCu· tiLl och vfn't s.iöförsvar 11 ,
hyser dock betänklighete r mot den framstäilla planen
att ersätta båts männ en med kustsj öfolk, och han var
nog icke elen ende bland H:s meningsfriimler so m hyllade den försigtiga r egeln: en fågel i hand är bättre
än tio i skogen. llOl)Pet att man genom ordnade öfning<Lr och lämplig behandli ng af båtsmännen skulle
lyckas bibringa dem allt önskligt örlogssjömanskap jemte
{rttktan att vår k ustbefolknin g möjligen ej kommer att
visa sig utgöra clugligare material t ill öd ogssjömiin, ej
heller vor e att i till6ickligt antal pärulma, voro desbil
som förmåclde C. K. och meu honom liktiinkande att
hel clre söka fö rbättra det bestående bemanningssystemet än att öfvergå till ett nytt. Den erfarenh et man
clå egde, niimligen att nml er liingre sjöresor många
båtsmän visat sig mottagliga fö r sjömannabildning 1
vägde emot den erkiinda, med båtsmansinstitution en
sammanhängande, olägenheten att k arlen, sedan han
unelergått r ekrytbildning, ej kan egna mer tin 1h af
sin tid å t yrket, utan återtager under den återstående
tiden sina l andtliga vanor, till natur och intresse helt
och hållet stridande mot clet yrke, hvartill han är af'-') T. i S. 1801.
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sedd. Resultaten af den omtanke och de kostnader
som i senare tider nedlagts på båtsmännens uppfostran
visa, såsom var att vänta, att en viss grad af y rkesclugli~het härigenom kan uppn ås, men att en fortsatt
utbildning till fnll~od eller , om mnn ej sätt er sina anspråk för lågt, ens till en god örlogssjöman ej är med
institutionen före nlig och således endast undantagsvis
är utförbar. F arhågan a tt vi kans ke e j skulle lyckas
dana goua örlogsma t roser ur den sjöfartsidkande befollmingens led tord e ej vara g mnrlad : Systemet har
visat sig änd amålsenlig t i de länder der det genomförts och, då ingen med skäl kan påst å, att våra sjömän och vårt kustfolk äro underlägsna andra sjönationers, ej heller i förh ålla nde till folkm~ingden fåtaligare ,
så måste framgången af det bem:umin gssystem Herkepe
förordade uteslutande bero på tillämpningssättet .
Förf. till "Vår tid och vårt sjöförsvar 11 delar sina
sympatier mellan Sveriges örlogsflotta och dess handelsflotta. Att höja dt1m bårl a och benista det naturliga sambandet dem emellan äe det stora mål han eftersträfvar. En varmare försvarare af han delsmarinens
och dess sjömäns intressen i vål't land har väl knappast uppträd t offentligen. H a n lägger nationen på hjertat att taga vård om den sjöfarande befolkningen, att
sörja for det matrosen so m "är en man ombord - en
hjelte i att slita ond t och försaka sin egen person"
ej i land beteaktas såso m ett barn och af r edare och
fädern eslancl bemötes med likg iltighet om ej med forakt, äfvensom att tilhe det hans intre.>sen be vakas i
främmande länder och haf på sa mma gå ng som hans
redares och befälhafvar es. D e få svenska örlogsfartyg so m en och annan gång utsändas, såsom det heter
''till handelns skyeld ", äro ej satta i tillfälle att, som
sig bör, skydda och gagna handel och sjöfart.
I
främsta rummet fordra s en rättvis och praktisk sjö·
14
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lag sa mt derefte r att hvarj e cirlogsc hef tillkom mer
makt och åligganden att Mverva k a denna lags tilllämpni ng på fdimm ande haf. I cke blott skulle handelsfar tyg kiinna sig trygga r e, om de kunde vända
sig till sitt eget land s örlogsf artyg, med fullt förtroende att erhålla rätt, upplysningar och unders töd ,
men genom dessa fartygs upptriillande i främmande
harrmar skulle aktning och förtroende till vår nation
och vår hanJ elsflagga betydl igt ökas. Förfat taren
utveck lar t emligen fnllstiindigt hvilken gagnan de verksamhet ett örlogsf artyg i olika fall kunde utöfva och
anför några exe mp el ur egen erfaren het till stöd för
sina åsigter . Han föreslå r derföre , att 4 korvet ter
utsändas för att ständig t kryssa pli dem anvisade stationer och anlöpa de af svensk a fartyg mest besökt a
hamna r, samt att dessa expedi tioner borde räcka minst
två år. Sålund a använd kan flottan fylla sin politiska och sin sociala uppgif t och änJam ålet med dess
existen s blir då ej blott att bibehå lla sig utan att lefva
ett verklig t och verksa mt lif. "Att "möta fienden och
med honom drabba " är icke en örlogsflottas enda uppgift. Hon har ännu ett mål, lika fo sterlän dskt. Freden erbjud er henn e en vidsträ ckt och välsignelsebringande verksa mhet, och är det fråga om en liten flotta,
så liten som vi en gång för alla måste försona oss
med, så eger hon i alla händel ser större förmåg a att
åt sitt fäderne sland vinna vänner än att krossa fiender, och är hon ändam ålsenli gt organi serad och användas hennes krafter , så so m de kunna använd as, till
handel ns och sjöfa rtens gagn, så skall hon bidrag a till
landets utveck ling och kultur och med fredlig a värf
gagna lika mycke t och inlägga lika mycke n ära, som
mell den t apperh et och sjelfup poffrin g hon ännu en
gång kan kallas att ådagal ägga. ''
(Forts,)

-Sir William Armstrongs anförande vid
emottagandat af presidium i The Institution of civil engineers.
Följan de tran sum er ade öfversä ttning af detta anförand e sistlidn e ,Januar i tord e, sårdel es i n ~i rvarand e
till, förtjen a att uppm ärksamm as af tidskri ftens läsare.
Den osäkerh et i bedöm andet af senare ticlen bygda
och nu föresla gna fartyg sty per för vårt sjöförs var,
lwaraf såväl inom riksdagen som ock å annat håll icke
sällan följt klander öfver vidtagna åtgärd er, finner här
upplys ande svar, hvarj emte man af en af samtid ens
största auktor iteter uti ingeniörväsend e och artiller i
får höra att äfven i ett sådant land so m Englan d fartygsby ggande t ej mägtar bättre följa med uppfinningames flod, än att ett fartyg knappt hinner fullbordas,
innan det syn es gamma lmodig t. Om å ena sidan detta
anföran de hugnar oss med en antyda n att vi syfta ät
rätta hållet med våra sträfva nJen, så klargö r det å den
andra på ett icke mindre tröstan de sätt hvilka oerhör da
svårigh eter en marins tyrelse nu förtide n har att öfvervinn a, för att på ett något sånär tillfredsställa nde
sätt möta de ansprå k, som riksdag, y d;: es män, förslagsställar e m. fl. på densam ma uppställa . Anföra ndet
lyder som följer:
Englan ds tryggh et måste i alla tider väsend tligen
varda beroende af dess maritim a öfverlägsenh et, men
vi må icke vidare hoppas att kunna tillegn a oss en
sådan öfverlä gsenhe t som vi hade före å ngkraf tens in·
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förande O~nb·~.rd. Sfl Jiinge 80111 her ra väldet till
~erodde af SJ_omanskap och obegränsad tillgång på sjöfolk, kunde mgen nation, j a intet förlmllll af nationer
tiifla mell oss på hafvet, m@n sedan det blifvit erkänd t
att krigsfartyg med större noggranhet och säkerh et
kum~~ n~anö:rre_l. ~s _med ~nga än med vind, började en
omstortmng 1 S.Jokngsfönng en, hvarigenom denna kommer att söka lösningen på J e upp o·ifter som J en fram'
o
l""
agger, snarare hos ingeniören iin hos sjömannen. Införandet af r effiade kanoner och bomber var det anJra
steget.. på omstörtningens väg, hvilket hade till följd ,
att trafartygen utdömdes. Sedan började striden mellan kanonen och pansaret, och den fortgår ännu, utan
att . vara afgjord. Senaste uppslaget på de nya uppfinnmgarnes stråt är införandet af minan, mot hvilken
~ et kraftigaste pansarfartyg icke är bättre skyddadt
. an fartyg af tunn plåt. Dessa ständigt vexlande anfalls- _och försvar~r~surser hafva vållat flottan s sty relse
ytterligt stora svar1gbeter vid bestämmandet af fartygstypen och dessas bevärande. stillastående är ju ej tänkbart ~-ch att ha~dla under dessa oklara förutsättningar
l:ar fort med s1g oupphörliga misstag. Den oundvikliga följden har blifvit att fartygstyperna till den grad
vexlat, att skepp som kostat oerhörda penningebelopp
redan ansetts så godt som föråldrade vid den tid då
de blifvit färJiga. Ingen må likväl tadla att man' srl
länge som oaårbarhet ansågs möjlig, skulle gör~ de
s~örsta uppoffringar för dess ernående, men enligt hvad
VI den dag som är veta -- h vilket vetande det väl vore
oä~:lt att tillämpa vid kritiken öfver gångna tiders
strafvanden - kunna vi med säkerhet påstå att osårb(whet är en cltimhe. Vi veta att pansaret intet fårmår emot minanfall och icke eller emot ramninO' men
vek äro vi berättigade att antaga att h varje för:~k att
öka motståndet mot projektilers genomträngnin gsfÖr·
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måga snart skall följas af en deremot ::;varand e först~irkniHg af artilleriets kraft. De fö r::;ta pausadartyge n v oro belpansrad e med p l ?!t af 4 ';'~ inchc::; tjouklek
- denna genamskjutes num em af f~iltartill eri - och
för <ttt motst il, nutidens kraft igaste flytamle artilleri
fordra::; en plåttjocklek af m in st t vii fot. För att si
godt som mrijligt bringa fartygen s förmåga att biint
tyngden af denna st ändigt t illtagande ståltjocklek i
rimli gt förhållande till den storlek, som kan gifvas erford erlip; manöverfärdig h et, har man nödgats inskränka
den pansrade yta n inom alltm er aftagand c begriinsning,
och större delar af fartyO'en
sålunda lemnallfle st<-irre
b
o
vigtiga dela1·, hvilka af
skilliga
At
t
de
utan pansarsky
proj ektil er kunna förstöras, h<1llas förvarade under vatt enlini en och fartygen skyduas mot att sänkas medelst
ett umlervattenscläck och gen om att dess und ervattens kropp är indelad uti talrika vattentäta afd elningar.
Pan sa rs anv~ind ande ombord sy nes således vara i ständigt aftagande, men intilldess det helt och Mll et förs vinner är icke sa nnolikt att bättre användande eleraf
finn es, iin den Italiens skarpsinniga och för etagsam ma
marinstyr else bestämt för rl e pansarkolosser , som för
detta lan els försvar nn iiro uneler byggnad.
Pansarplåtens egenskaper hafva nmler srnare tiden
sy nn erligen förb ättmts genom att man gjort dess yttre
sida hård och den inre mjuk. JVIan har sålunda kunnat gifva plåtens yta s tå lb~inlni11 g utan att riskera dess
br[iclming, då den träffas af projektiler, h vilket hittills
varit ett Limler för ståls anv~imlande till pansarpl åt.
Denna förb iittring skall tvifvelsntan verka nppmuntr·ande för dem som i fra för fo rtsatt användande af
pansar å fartyg; men äfven om pansarets seger öfver
kanonen någonsin kunde tänkas afgjord, så lärer dock
alltid elen frå gan qvarstå obesvarad, huruvida rlet kan
anses klokt att i alla fö rhållanden underkasta sig de
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oerh örda kost nade r, som vidlå da pans arsk
ydde t å fartyg emo t artil lerie ts först öring sförm åga,
unde r det att
dessa i all o äro lika s1\rbara för mina
n och ramm en ,
sam t lika lätt kunn a gå förlo rade genom
andr a olyckshänd elser lin de ~:; om genom krig et föran
ledas.
Förskräc kels en för den förfä rliga verk
an af en
bombs explosion midt å ett bem anna dt
batte ri jemt e
farhå gan, att den krut rök, som derv id
skul le upps tå,
~nnde för läng e omö jligg öra
kano nern as serv eran de,
hafv a mer än andr a skäl bidr agit till pans
arets anta gand e, men litet har man tänk t på andr
a utvä gar att
skyd da sig för eller att undv ika dess
a faror - och
likvä l är det förfä rand e i dessa förh ållan
den num era
bety dlig t ändr adt, om vi betä nka att geno
m anvä ndan de af mek anisk a hjelp med el för att uträ
tta, hvad förr
måst e utfö ras af ett flert al män, den
befa rade man ·
spili an väse ndtli gen är förri ngad , samt
att genom att
plac era kano nern a på ett öppe t däck , krut
röke n snar t
skin gras . Det är ett erkä ndt faktu m,
att det skyd d
som pans arplå t lemn ar i ej ring a mån
kan ersät tas
m~de lst stenkol, ifall dess förv
aring sstäl len för såda nt
ända mål äro lämp ligt anor dnad e. sten
kols mots tånd
mot kulo rs geno mträ ngni ng är gans ka bety
dlig. Und er
sistl idne i\rs försök i detta afseende vid
Shoe bury ness
fann man att en 6 inches kano n af ny
modell, hvar s
proj ektil genomtr~inger 10 1/ inche s plåt,
2
erbju des ett
mot denn a pans artjo ckle k svar ande mots
tånd af en 18
fot tjo ck stenkolsbäclcl , samt att en 8 inch
es kano n af
samm a modell med fcrm1\ga att geno mskj
uta 13 1/ 2 inches pans arpl åt erhå ller enah anda mots
tånd af 26 fot
stenkol. sten kols 'häm man de förm åga emo
t verk an af
en expl oder ande gran at är ännu mer beak
tansv ärd, ty
den komite, som hade till uppd rag att
utfö ra ifråg avara nde försök kund e rapp orte ra att krev
aden af en
vanl ig bomb hade ingen antä ndni ngsf örmå
ga på sten ·
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hol och ntöfv ad e liten eller ring a verk an
å det förv a·
ring srnrn , som innehöll detsa mma . H vaLl
föe öfri~t an·
går verk an af en om bord i ett 1eke skyd
llaclt . fal'Lyg
krev eran de gran at, v~tgar jag tro att
verld1gheten
skal l visa sig icke gå upp emo t f'Öl" estäl
lning en. clero m.
Perk ussio nsgr anat er sprin ga icke ome delb
art eft:r an·
slage t, ntan fortg å omk ring 6 till 8 fot
efter fntt ge·
nomtr1ingancle , inna n de sprin ga. Bita me
börj a då att
spridas, men bibehållande gran aten s fram
~tgå e1:de rö·
relse , ntbö jd me!lelst sprä ngsa tse.ns explo
siOn, b1l~a :1e
en sprid ning skon , hvar s vink el bestäm
mes af forh al·
land et mell an sprä ngst ycke nas fmmåtgil.ende
och late·
rala hasti ghet . Enelast inom denn a kon
kan den hre·
venu le gran aten göra någo t omlt och
c1å. gran atem a
gemenligen inträ nga på den bemannade
slclal~. af far·
tyge t, så kan man således ock ant~ga ~tt
spra ngst yc·
hena der uppt aga ett jemförelsev1s nnga
utry mme .
Denn a s1utl e<1ning hålle r visse rlige n ick
e strec k för
lån"'sh eppsskjnt.ning , men det måst e ju
an ses som yt·
ters~ vigti gt att umh ika att göra sig till mål
för så·
dan eld. Ett helt och hålle t opansrac1
t farty g tord e
kom ma att lida mera skad a af kuls prut
or än af gra·
nate r; dock skul le det väl icke vara särd
eles. s~~rt ~tt
göra skep pssid an i närh et af k~nOJ: erna
t1llr ackh gt
tjock , för att afvä rja såda na proJ ektil er
hvar med elen
från dylik a slags vape n kan öfversållas.
I fråg a om huru myc ket mind re ett p~ns
radt far ·
tyg m& vara blot tstäl dt för att sänl,~s
af fien~.en: lm·
l.or, lin ett opan srad t, så är oc~ sklln
ade~ h~trv1dlag
myc ket mindre, än man gemenh~en ~.n
ta~1t, 1thy det
opan srad e farty get, ehur u dess sula latte
llgen ogeno~· t
tas
att
det
geno
m
s1qu
skot
es, kan ·så inrät
thale n m·
c
.
tr~ngande vattn et icke ' till någo
n bety dande clel .kan
f lla farty get, med mind re än detta träff
as synn erlig en
~ynsamt och -på flera ömtå liga ställen. J a l ett opan
s·
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radt fartyg l;unde göra s rtä stan osänkbart genom anbringa nde af ett nnderv atten sdiick, genom att delvis
använda kork (såsom i\ lnflexible) för att denn ed minska det tilläfventyrs intr~ingande vattnets utrymme och
att sålunda bibehålla fartygets stabilitet, ~ifven so m ge·
nom att för sistniimmla iindam ål lämpligen förd ela kol·
förråde t.. Det iir i sanning förvånande att så ringa
uppmärksam het varit rigtad åt emi\ endet af ifrågavarande syfte, ty det är icke fö r myck et vågaclt att pås~å, att för det pris, so m ett pansarfarty g kostar, skulle
VI kunna erh ålla tre opansrade med vida större fart
samt förand e trefald t samma bestyckning som det pans-'
rade fartyget. Fn'\gan är blott h vilketdera månde vara
det biittre siittet att använda medlen.
Skulle tre dylika opansrade fartyg komma i strid
med ett pa nsradt, så sy nes det klart att de utom den
numeriska öfverlägsenh eten skulle ega andra företrä·
den: de äro mindre och således svårare att träffa· de
..
'
aro mera snabbgåellde och kunna således välja sitt afstånd samt efter behag anfalla eller draga sig tillbaka;
de ega större manöverfärd igh et och äro således bättre
lämpade för ramning· eller för att und vika motstånda~ens r a mningsförsö k; oc h slutligen deras äfverlägsen het
l fart och manö ver göra dem bättre i stånd att anfalla
med minor eller andra slags undervatten sprojektiler .
Det är dock tvifvel underkastadt om det icke vore bättre
att för en alltf'ör behöflig f'öm~lcling, begränsa de olik~
anfallssätten till särskilda fartyg, som för h vart och ett
af dessa iiro specielt konstruerad e. Äfven om vi medgifva att pansarfarty get i ett afseend e har den största
möjliga öfverliig-senhet, nämligen dernti att det vore
osårbart för motstånd are nas kanoner, kunde det icke
segra i en strid , ensam emot tre, med mindre än det
med användande af sitt väl 8kyddade artilleri kunde
hålla sina motstAndare på afstånd och så småningom

-

221 -

öfvervinna dem , ifall de envisade s i striden. Så skulle
väl slutet blifva, der est de opansrad e fartygen icke
hade annat än kan oner att siitta emot kanon er, hvilket de do ck antagligen icke skull e inskränka sig till.
De skull e i dy likt fall tr·oligen siinda ned folk et i fartygen, der de vore i sky dd för pansarfarty gets projektiler och sedan anfalla med sina rammar eller med
sina minor. Med sina besättninga r i s~ikerh et är det
knappast möjligt att opansrade fartyg med undervattensdäck och med hela rörelsekraft en placerad uneler
vattenlinien skulle kunna försättas ur stridbart skick
genom skador förorsakade af ka noner.
Dock låtom oss nu antaga ett my cket sannolikare
alternativ eller att pansarfarty get icke ~ir helt och hållet osårbart för de kanoner, so m föras å de opansrade
fartygen. I sådant fall torde desse senare välja artilleristrid och dervid använ da sina pansarbryta nde projektiler, hvilka vid genomborra mlet af pansarfarty gets
sidor skulle derinom sprida omkring splint, fnllt så förstörande. som ock i vida större qvan titet och antal, än
sprängst~ckena af de granater, hvarmed de opansrade
fartygen månde träffas. Pansarfarty get skulle hafva
att uth ärda den samfälda elden från tre fartyg, hvart
och ett lika starkt besty ckadt so m detta, och dess
snabbgående och smidiga motst åndare skulle ånga rund t
omkring det , rigtande sina skott mot dess ömtåligaste
ställen, klara att fatta ett gynsamt tillfälle för att sluta
striden genom ramning.
I bådadera af dessa förutsättnin gar skulle således
ett pansarfarty g kunna besegras af ett antal opansrade
fartyg, tillsamman lika kostbara som clet förstnämnda.
Utan att inlåt a mig i t ekniska frågor rörande manöver
af :flottan, synes mig dock antagligt, att resultaten
skulle varda enah anda, derest de stridande parternas
antal propositionsvis ökades. Öfverlägsenhet i hastig-
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het. och i antal skall väl alltid lemna den part, so m

~~st~ter dessa egenskaper, valet af sin ställning, sa mt
forsakr-a om fördelen att kunna koncentrera sin eld

hvarjemte
.
den stora magt, som ligger uti att afskära'
och öfverflygla, också bör tillegnas den flotta , so m till
fartygen är talrikare.
Om nu pansarfartyg icke äro nödvändiga, för att
kunna o upptaga strid mot fiendens fartyg af samma
slag, sa är det svårt att inse för hvilket ändamål de
sku~le behöfvas, ty för hvarje annan slags tjenst är en
tal_nk ~otta af smärre och mera snabbgående fartyg,
~~rika rcll:e tyngas af dessa jernmassor, synbarligen att
f~redraga. För att sl•ydda vår handel, att bevaka våra
~-rdstri~ckt~ kuster mot anfallande flottor, att vid tillfalle brsprmga våra talrika kolonier, samt i gemen att
uppehålla vår öfverlägsenhet på hafvet - i all 1
r· h o
a c essa
?r allanden behöfva vi en mycket talrikare flotta, än
~~ n~1 ega e_ller än vi mägta underhålla, med mindre
an_ VI betydhgen nedbringa kostnaden för hvarje särsklldt fartyg och, för att kunna detta, måste vi göra
oss af med pansaret.
. Det vore kanske väl raskt att helt och hållet öfvergrfva pansaret, så länge som andra nationer fortsätta
att använda det, ithy att allena erfarenheten af ett
v~~·.k_Iigt sjökrig lärer kunna afgöra frågan om dess
mojhga gagn, men med hänsyn till den oomtvistade fördelen af en talrik flotta af snabba, svårt bestyckade
f~t:tyg, ~ygc:a så att de erbjuda den största möjliga
for~varsformaga utan pansar, samt med hänsyn till att
dyhka fartyg, i olikhet med de pansrade icke så lätt
blifv~ urmodiga, så vill det synas klokt, att en väsentlig anpart af flottans byggnadsmedel måtte användas för fartyg af detta slag. Lätthet borde vara ett
hufvudsyfte vid sådana fartygs konstruerande ; stålplåt simile användas till skråfven, oeh kanoner och
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maskiner skulle göras så lätta so m vore förenligt med
den deraf erforderliga kraftutvecklingen. H varje ton,
som bes paras af ett fartygs tyngd, möjliggör ernåendet af större hastighet och tro l igen är det ingen af
ett strid sfartygs egenskaper, som kommer att visa sig
så vigtig so m snabbgående.
Hrr Thornyeraft hafva visat vägen till att uppbringa små båtar till utomordentlig hastighet genom
att så mycket som möjligt minska tyngden af såväl
byggnadsmaterial, so m inventarier och om vi ej på
samma väg kunna hoppas uppnå en deremot pi'oportionerlig tillväxt i hastighet hos oceangående örlogsångare, så kunna vi utan gensägelse åstadkomma snabbare fartyg, än för närvarande, ifall vi göra aflägsnande af tyngder från våra krigsfartyg till ett väsendtligt ändamål i stället för hittills följda bruk att öfver
lasta dem med pansar under den vanskliga förhoppningen att derigenom göra dem osårbara.
Lätta opansrade fartyg äro senare tiden här i landet
bygda af herr Georg Rendel för främmande regeringars räkning; dessa hafva med ett deplacement af endast
1300 tons uppnått 16 knops hastighet. De kunna
taga kol för 4000 mils ångande och hafva redan ångat
3500 mil, utan att kola. De äeo bestyckade med två
10 inches kanoner af ny modell, hvilll:a äro så placerade, att deras eld endast har en obetydlig död vinkel och hvilka kunna genomskjuta 18 inches pansarplåt; derjemte föra de 4 stycken 40-.U.:gar som sidobestyckning.
Det är i sanning en allvarlig fråga att besvara
hvad vi skulle taga oss till, i den händelse att något
större antal af dylika slags fartyg sändes ut mot vnra
handelsflottor. För närvarande fins · det icke ett enda
fartyg i den engelska flottan, hvilket är så bestyckadt,
att det kunde upptaga strid med dem, eller i stånd att

•
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nå dem i händelse afjagt eller att undvika deras anfall,
när färsigtigbeten bjöue att draga sig undan striden.
MeJ en viss tillfärsigt har man ofta ::;agt att handelsflottan sjelf skulle vara i stånd att i hiinJelse af
behof, förete ett tillräckligt antal fartyg, lämpliga att
utrusta::; som kryssare; men hvarest skulle vi v~il bland
våm passagerar~fartyg ttäffa på sådana som göra 16
~.nop, med maskmer och pannor under vattenlinien och
f~rseclda med undervattencläck, till skydd emot träffar
1
;' d och under vattenlinien?
Af egen erfarenhet vet
.Ja~·, huru svårt det är att aptera ha}](lelsfartyg för
krlgsbruk och huru litet tillfredsställande de befinnas
vara, när man ock gjort det bästa af dem. Det är rent
af oroande att tänka sig, huru litet förberedJa vi äro
att motstå de ödeHtggelser, hvilka äfven ett fåtal mar~derande fartyg, särskildt byggda och bevärade för
sadant .:indamål, kunde orsaka vårt lands oerhörda Hytam: e nkedom, samt huru fåfängt, vi kunna hoppas att
?efna .hafven från sårlana fiender medelst kryssare,
ImprovlSerade af hanclelsångare, h vilka äro i sakna 1
a~· nödiga .vilh::or, för att göra dem effektiva för dylil~
t!.enst. V1 måste betänka, att här gäller icke endast
forlust af egendom och rubbande af handelsförbindelser
utan afbrott uti tillförsel af födoämnen, samt att i dm:
~ån vårt l~nds befolkning ökas och jordbruksnäringen
fors vagas, .JU förfärligt effektivare till att underlmfva
oss vore ett förhindrande af sådan tillförsel.
. En annan gren af rörsvarsväsen<let, hvilken också
till stor del kan anses beröra ingeniörens område är
~:en ~o:n afs:r det lokala kustförsvaret. :Mycket litet
ar hitbils gJordt, för att försäkra våra handelsstäder
vid kusten för anfall och det kan med skäl befaras
att betydlig skada kunde åstadkommas genom clera~
branc~~kattning af fie.ndtliga kryssare, hvilka lyckats
att gacka den bevakmng som skall utföras af vår till
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antalet otillräckliga flotta. Våra örlogshamnar äro icke
på samma siitt vanlottade, men angående det effektiva
uti Je försvarsåtgiirder, ltvilka vid dem äro vidtagna,
kunna delade meningar finnas. Stora penningebelopp
hafva blifvit utlagda för att åstadkomma pansarfä::;ten,
h vilka redan Mverleft <le t stadium af artilleristisk utveckling, för hvilket de voro byggda och nu förestår
der en uppgift att lösa angående det s~itt, hvarpå man
skall kunna göra det befintliga begränsade utt·ymmet
tillriickligt för kanoner med numera erforderlig kraft .
Men antagom till och med att det Ute sig göra att
bestycka. dem med nog svårt artilleri, så blir det ändock tvifvelaktigt, huruvida så grofva kanoner, hopträngda i dubbla lag, såsom förh:lllandet är på flera af
dessa fästen, kunna beskjuta ett förbipasserande mål,
utan att dervid uppstår rök och oreda till sådan· vidd
att kanonservisens jemna gång betänkEgen varder störd.
För att göra grofva kanoner fullt effektiva å landbatterier, skola de placeras väl åtskiljda, på det att icke
röken från en af dem måtte stön·a grannames sigte,
oc'h jag lie ej ensam i elen åsigten, att hvarhelst de
gammalmodiga jordbatterierna kunna åstadkommas, så
äro de det bästa och det billigaste skyddsmedlet. Den
skada, som fiendens eld åstadkommer på jordverk kan
lätt och snart botas, då deremot de brister som uppstå å ett pansarfäste endast med stor kostnad och längre tids arbete kunna iståndsättas. Kanoner uppstälda å jordbatterier kunna med ringa besvär maskeras
och väl åtskiljda kunna de concentrera sin eld på ett
skepps, under det att detta enelast med spridda skott
kan svara. Ett stort pansarbatteri presenterar ett vid·
sträckt och t,ydligt mål för coneentrerad elrl och den
slöja af rök, hvaraf detta omhöljes gifver ringa, om
ens någon slags skyd<l mot fiendens kanoner, medan
dess egna kanonserviser äro urståndsatte att se sina
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mål. I stället för att, såsom de bordt, skjuta öfver
bank, rigtas kanonerna i dessa j ernfästen genom trånga portöppningar, hvarigenom sidorigtningen vanler
mycket begränsad och likal edes synvidden i afsee nd e å
förbi passerande hopteiingd. Många af dessa fästen äro
bygcla såso m holmar på ställen der jordverk icke kunnat ås tadkommas och man må kunna påstå att landbatterier på dylika stilllen hade kommit att ligga alltför aflägse, för att beherrska inloppet; men vore ej
und er sådana förhållanden flytande försvar att före~
draga fra mföe öbatterier, både för kostnaden och den
effe kt, so m derrn ecl kan åstadkomm as? Kanonbåtar
konstruerade blott och bart att vara flytande la vette~·
~unn a bära de svåraste kanoner. De utgöra obetydliga ~ål för fiendens skott och med hänsyn till de
vexlande afstånden för deras a nvändande äro de mycket svåra att träffa. De kunna placeras utspridda öfver en stor yta så att de alls icke störas af hvaranclras rök och likväl kon centrera sin eld på ett enda mål.
I nödfall kunna de draga sig tillbaka på gnmdt vatt en och vid många ti1Ifållen underh ålla sin eld öfver
vågbry tare eller andra höga föremål, hvilka skulle
kunna bringa dem skydd. I stället för att vara fästa
vid ett ~tälJ~, såsom ett batteri, kunna de förfölja eller
draga sig tdlbaka eller förena sig vid nya positioner
och de skulle kunna göra mången vigtig tjenst genom
att tillfälligtvis bispringa eller aflösa en sjögående flotta.
I forening med minbåtar utgöra de ett smidigt och
starkt försvarsmedel och torde nog komma att en gånoo
användas. äfven för sådana ställens skydd, livarest pan~
sarbatterier finnas. · Alltså : kanonbåt ar i föreninoo med
minförsvar böra anses såso m ett vida kraftigare sk~dds
medel för hamnar och inlopp, än hvilka fasta batterier
som helst och det första steget till det mål, som afser
att göra våra hamnar oberoende af den sjögående flot-
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tans skydd, synes vara att förse !war och en af dem
med eH nödigt antal kanonbåtar, hvilka må Clfverlemnas a t t skötas af der boende välöfvade fri villiga.
Dock må intet ha mnförsvar a nses fnllstämligt, med
minrlr·e än att der finnas fasta minspärrningar medelst
elektriska min or, hvilka genom ledningens slutande
eller öppnande m:"t kunna göras explosiva eller os k adliga, alltso m rlen befiilh afvand e lyster. Det skull e i
sanning vara en storartad utvecklin g af frivillighetsväsendet, hvaraf detta lanrl med rätta känn er sig så
stolt, ifall det lmnde utsträckas äfven till hamnförsvar et - och jag tror mig veta, att så långt som tili &nvändandet af fasta minor har man redan tänkt sträcka
sitt förtroende till de frivilliga. Den högre bildning
och intelligens, som utmärka de samhällsklasser, hvarur
större delen af de frivilliga rekryteras, göra dem särdeles lämpliga att utföra en tjenst, Inrarest sk icklighet
och finess ä ro så oumbärliga som vid handterandet af
elektriska _apparater och h varhelst öfverdåtl slmlle fordms, såso m vid anfall med minb:Uar, så kunna vi vara
förvissade om att, då sttmden sådant fordrar, brist på
ft·ivilliga ej kommer att nppst €t.
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Vid härled ningen af behöftiga formler använd a
följand e beteck ningar:

Vl

för månen: för stjerna n:
(Insänd t.)

Lunar-distanser.
Följan de metod att bestä mma longitu den lärer väl
blott undant agsvis komma till praktis k använd ning ;
men då den samma, ehurn länge känd, ej synes vara
mycke t uppmä rksammad, så torde en kort feam ställnin g
deraf lämpligen få plats i tidskriften.
Om man, vare sig till följd af misstag om stjerna
eller af annan orsak, uppmä tt distan sen emellan månen
och en i närhete n af eklipti kan belägen stjerna , som
likväl icke tillhör cl<J så kallade luna·r distans stje1· norna i
nautical almana ch, t. ex. Arctur us, Sirius, Procyo u
eller någon dylik, så kan ma n genom en sådan obse rvation finna ställets longitu d, förutsa tt likväl, att den
begagnade stjerna ns ascensio recta och declina tian finnas
angifna i . efemer iderna. Man kan nemligen , enligt
någon af de metoue r _som finnas upptag na i läroböckema i nautisk astronomi, alltid reduce ra den observerade distans en till geocen trisk; om man derjemte, m· den
sferisk a hiange l som bildas af de båda lunaro bjekter nas declina tionsci rklar samt distansen, der den emot
sist nämda sida stående vinkeln utgör skilnau en emellan
de båua himme lskropp arnas rektasc ensioner, funna med
det antagn a värdet pft longituden, beräknat' distans en ,
och 0111 det då inteäff ar att denne är lika stor meu den
reduce rade, så lLl' longitu den rigtig; i annat fall kan
man genom differen tiering lätt finna den rättelse , so m
longitu den bör underg å. - Särskil d tidsbestämmelse
för att utröna urets stånd till medeltid på observ a·
tiansst ället erfordm s naturli gtvis äfven.

'--v--'

~--

ascens10 recta . .... .
declina tian ...... ..... . . .
o
timvin kel .. ...... ..... . .
t'
t
sann höjd . ....... . .... . .
H
h
appar. höjd . . . . . . . . . . . . .
h'
samt den reduce rade distansen - d.
Om man i den sferisk a triange l, hvars vinkels petsar utgöra s af polen och de bålla lunaro~jektemas stäl:
len , sätter den emella n dessa liggand e s1clan = clo , sa
är enligt sferisk a trigono m etrien:
cos. do= sin. osin. O'
cos. (j cos. o' cos. (u- H') .. (1),
således
cos. d = sin. o· [sin.
cos. ocot. ä· cos. ((l-- u')];
0
cot. M = cot. o' cos. (u - a') ... . ... . .. (2),
antage s
så är
cos. do = sin . o' s~~~ ~, -l\'1) .. ..... .... (3).

+

ö+

Differe ntieras nu formel n (1), under antaga nde att
do, 0 och a äro variabl a, men de öfriga qvanti teterna
konsta nta, så finner man
-sin. do. d do= sin. o' cos. odo- sin. (j cos. ii' cos. (a- t/ ) d ä
- ·- cos. (j cos. o' sin. (t(- a') du;
om man vidare, för vinnan de af tydligh et och då
sådant här kan vara tillåtet , sätter
d do = y _ till växten i d0 på en medeltids minut
dU' = (J =
"
o
"
da = Å=
,
a
,
så blir
' - cos. ocos. o' sin. (a-u') ). Ysin. d0
cos. sin. 01 - sin. cos. rY cos. (a- u')
(J .. . (4).
sin. d0

o

o

15

-

Enligt (8) ä1•
cos d t
•

0

·(O-M) _ sin. cl· sin.(Ö' -M)
ng
' sin. M
=

-- (cos. å sin. a' -sin, o sin. O'· cot . .M),
som med tillämpning af (2) g er
cos. d0 tng (o- M)
[cos . ä sin. o'
-sin. O' cos. O'· cos. (o: - n')],
således

=-

cot. d0 tng (O'- M) =
cos. el' sin. d'' - sin. O cos. å' cos. (a - «' )
sin. d0
i
utby t es faktorn för sista t ermen i (4) emot detta viirde,
så erhålles den fcir räkning med logaritm er mera lämpliga formeln
cos. d' cos. d' · sin. (rt _,_ (\ ')
Y =
sin. du
;, cot. d0 tng (U' - M),.i' (5).
_

+

S ättes den räknade longituden = L, så finner man
slutligen r[i.ttelsen till densa mm a, ell ee .
dL = 60 (d - d 0 )
.
. .. ........ .. (6) .
då dL räknas i tids sekunde/

För att tillämpa forml erna anföra vi här nedan
tvenne ex e m p el.
Exem p. l, År 1882 April 23, på lat. N. 590 20' 34"
ungef. long. O. lt. 8m., observeras distan~
mellan Aretmus och månens afiägsna brädd
= 97° 7· 35 '' vid medeltid :...c: lOt. 2m. 7s.
Barom. = 766 m. m ... therm. --= + 1211 ·4 C.;
må nens azimn th - _ öd", \'i n keln emellan distanse n och vertikalen geno1H m å n e n =~ 3in.
lHa n ii.nn er då efter h var a n n a. t :
mecl elt. i Gr eenwich = l)t. 54m. 7s; " -· 7t. 14nL 37s.·l.
r.' ::---c: 141. 10'" - 19s ·7; J' .18" :2G' G' · d· - ~
19° 47' 38";
'

+

+

t
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stjcmtid vid obse n •. :-_-: 12t. 9m. 17s.·3; t :.....:: 4L G4ll1 . 40> ·2;
t' = - 21. lm 2s ·4; h = 24° 4' 59"; H = 44°53' 13 ';
h ' = 1?3° 16' 32 '; H · _cc 44° 54• 11 "; !l = 96° 12 58;
}, = 2s ·125 = 31''·87; (l = - 5 '·80.
Räkningen blir nu följand e:
~)
~
log. cot. r) '
.. 0·44 3816
log . sin . eJ·
.. 9:52 9733
log. cos. (ct- 1;' ) .. 9 38 1465 (n) log. cos.C\- MJ .. \}42 2464
log. cot. M
.. 9·82 5281 (n) log . coseu ]\'[ .. 0·08 0273 (n )
lVI = -- 56° 13' 35" log. eos. (] ,,
::9 -03 24-72 (n )
å =
18 26 6
d0 =--= 96° 11' 11"
(j lV[ =
74° 39' 41 ''
(5)
log. cos. ä
.. 9 97 71
log. cot du
.. 9.03 51 (n)
log. cos. 0'
.. 9·97 35
l og. tng. (eJ -Mj .. 0·56 l R
log. sin. (((- 1<') .. 9 98 70 (n) log. ;J
.. 0·76 34 (n)
log . cosec U0
.. 0 ·00 25
2.29 log . .. 0·3i:f1ill
log. l,
.. 1·50 34
- 27.77
- 27.77 log. ..1·44 35 (n); y = - 25-:-48.
el - d0 1'47" =
107'' .
(6)
log.60
.. 1·77 82
r ioilm.l ong. =--: - l t. 8 "'· Os·
log. (d - u0 ) .. 2.02 94
dL = -4 12
a.c.log. y
.. 0·59 38-2(n) obs. long. = - ltl2 111 ·12s.
log. dL
.. 2·40 14 (n)
dL = - 252 ·0s. = - 4m. 12·Qs.

+

+

+

Å r 1882 April 23, på lat. N. 59" 20' 34",
ungef. long. O. 1t 8m., observeras distans
emellan Regnlus och månens afl.ägsna. brädd
= 40° 9' 25'' vid medeltid = 10t. 32m. 12s·
Barom. = 766 m. m. , therm. =
12·4° C ·i
månens azimuth = 92°; vinkeln mellan di·
stansen och vertikalen genom månen = 60°.
Vicl ber äkning af sanna di stansen d finner man
successivt följande qvantiteter :

Exemp. 2.

+

-
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medelt . i Greenw. = 9t 24m. 12s·; a = 7t. 15m. 41s ·O;
u' =
lOt. 2m 7·6s·; O =
18° 23' 11"; O' =

+

+

12° 32' 21";
stjernt id vid observ. = 12t. 39c1. 27s.·2; t = 5t. 23m. 46s.·2;
t' = 2t. 37m. 19s.·6; h = 20° 20' 7"; H = 34° 52• 22'';
h' = 19° 30· 50''; H' = 34° 53' 45"; d -= 40° 28 · 40".
Emeda n Regnlu s är upptagen bland lunard istansstjerno rna i nautica l almanach, så finner man på vanligt sätt ställets longitu d = - lt. 12m. 15s·;
beräkn as derem ot värdet på longitu den medels t
formlerna (2), (3), (5) och (6), så måste man från nantical almanach uttaga värdet vå A och p, nemlig en
l = 2s.·1225 = 31"·8 37; fl = - 5"·85, hvaref ter man
finner dL = - 251s = - 4m. 11s·;
räkn. long. = - l't 8m. os.
dL = 4 11
observ. long. = - l t . 12m. lls ,
hvilk et r esultat således obetyd ligt afvik er frå n det på,
vanlig t sätt erhålln a värdet.

Uti läroböcker i naviga tion brukar vara föreskrifvet, att man bör observ era distans er både till öster
och vester om månen, för att derigenom så vid t möjligt
upphäf va fel i longitu dsresu ltatet. De fel, hvilka härröra af instrum entets egen beskaffenhet, kunna väl härigenom till en del upphäf vas, men deremo t icke alltid
det s. k. personela felet; ty om observatorn har för
vana att göra tangeri ngen för grof, så att han bringa r
bilden af stjerna n för långt in på månranden, och man
tänker sig månens östra rand vara upplys t och stj ernan till öster om månen, sil blir den uppmä tta distansen för stor och medelt iden i Greenw ich således ( ö1·
liten, emedan månen minska r sitt vinkela f;;tånd från
stjerna n. Är s~jernan till vester om måne n, så blir
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distan sen i förevar ande fall fö r liten och medeltiden i
Greenwich äfv en för liten. Åstadk o mm er deremot observato m tangeri ngen föt' knapp, så att stjemb ilden
står utanfö r rnånram1en, sil blir medeltiden i Greenwich ('iir stor i båda fallen. Häraf följer, att observationer både till öster och vester om månen icke i detta
fall bidrag a till att förmin ska longitu dsfelet , så vidt
detta bero r af det person ela fe let hos observ atorn. F örhålland et blir rlo ck annorl unda om man först observerat distans till den östra och, sedan månen genomgått
nyet, till den vestra randen (eller i motsat t ordning
då han genom går nedane t), i hvilket fall ofvan ~iim.da
anlednin •gar till fe1 i lonO'itudsresu ltatet kunna, atnun•
b
stone till någon del, elimineras; lika så, dit distans ~r
mil tas emellan solen och månen, både då denna är bll
vester och till öster om den .förra.
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Handels-maritima underrättelser.
Bt1fl'il'lsc frå n fyr- oc h hftliaf~il'tet·. Fartyg so m
och för reparation mgtt till sve nskt vart, do cb t eller
mekanisk vcrkst<LCl, nt;m att derst~i~les lossa annan last
iin som i fartyget ö.ter intages, eller intaga annat god s
;in proviant, kol och skcppsfömöclenheter, frikullas fortfrmmcle till svidare ±rån erhiggande af fyr- och Mkafgift,
enligt kongl. brefvet elen Hi De c. 1881.
FlaslqJOst i cn~;elslia lwna.leu. Under sista åren
hatva fart yg so m passera engelska kanalen brukat, då
andra medel icke förefunnits, inlägga :'lina bref, jemte
porto och någon extra e r s~ittnitJg, i vattentiitt -tillkorl,ade buteljer, so m vid vi ssa orter, si'tso m Dover m. fl .,
kastuts öfver bord. De i dessa trakter talrika lots- och
fiskarbåtarna upptugtt dem och ombestyra brefvcns fortskaffande, i det de beh{Llla elen extra afgiften för sitt
besvtir.
Sundhctsl)itS!'i. Uti ty::>lm ticln. Hau sa påpeka~ vigten
af att fartyg som anlöpa Konstantinopel eller ann an turkisk ort, tiro för::>edda med vederbörligt sundhetspass, utfiirfladt i den hamn fartyget sist lemnat. Såclant sundhetspass slmll ~ifv e n då fartyget lemnar Konstantinopel,
eller ingt"tr i Svarta hnfvet, viseras vid en at de Hings
Darclanellerna befintliga helsovårdsan stalter (Renkivi,
Seddul Bahr, Hgnelmes, Uhanak Kaleh-si (Snltanie) och
Gallipoli).

Försummelser i något dera af dessa fall beläggas med
följande p enningböter :
För segelfartyg fr[m 1 till 50 tons clrägt. 2 fl Meclj. i guld.

,

,

,

50 , 200

"

5 "

"

För segelfartyg från 200 tons o. deröfver 10 i Medj. i guld,
af alla storlekar
12 ,
,
Fo.. r ån (")n· f:uty·u
• Q
·H a rantiill . T 1-bltimore ltalldlmfve::> Ullder vissa mån ader af <"m~t lmrant.iinen :; ~inlele ::> n oga. Ett fartyg kan ·
dt"t HL fkr:L dn gar ;; karaut~in emlast af den orsak att kajuta, skans eller fartyget i sin helhet är orent och snuskigt.
ltiitla och grö na gardiner ombor<l. Höcla och
nTÖIW
o·rrrdiner
framför kajutfönster
och hyttventiler
o
c
.
höra icke anviindas, ty det kan l~itt tiinlms att, uneler
yttre mörker siircl eles om rumm et, der gardinerna begagnas, är starkt upplyst och gardinema ~iro af tunnt
iir ovm:ligt, sk enet genom
..,n, hvilket inaalnnda
v
Ylletvo·
fön stret eller ventilen kan tagas tör en babords eller
styrhonb lantiim a.
I allm;inhet borde iakt:1gas att fönsterrutor och ventilg h.,; vid skymnin gens intrtide ttickas med luckor.
Ityslia hamnarne vid Stilla hafvet. Georg Strnbe
i Hren~erhafven har i Hansa meddelat en del uppgifter
om cle foo·a kända hamnarna som Ryssland eger vid
Stilla hafvets kust. Det nedanstående lir ett utdrag h[iraf.
Ost- och Syclknsten af halfön Kamtschatka från kap
Shipunski till kap Lopatka är ännu föga krind. På den
180 sjömil långa kusten, kantad af 20000 fots höga,
kala bero·
hefinna sig- några fö ga bekanta ankarplat ser.
c
p,\ sydostkusten bildas Awatscha lmgten vid hvilken Petropawlowsk ;ir belägen. Denn:l ~: amn är mera än 4
... ·1 Jåno·
och 1 SJ'ömil
bred · Otver allt finnes . god
SJOllll
' n
·
.
b ållb otten. Sjöfarten tir vanligen öppen från MaJ t1l1
Oktob er. Hugten är Vlil utprickad och tillgtin glig för
de mest cljnpgående fartyg . Tillfti.lle till r eparation finn es icke, ej heller lotsar . På vatten, ved, fisk. ? ch
färskt ]ditt iir gocl tillgång och prisema iiro h1lhga.
Imp ort en utgöre s af kol och exporten af skinnvaror och
fisk.

-
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Ochotslw ha f vet är mera att anse som in sjöhaf, omgifvet som det är p{t alla sidor af land eller öar. Det
tillfryser aldrig ; endast litn gs kusten bildar sig is från
No vem ber till April. Haumen vid Oehotsk vid N. V. sidan af detta haf ~tr endast tillgänglig för mindre fartyg
om 8 fots djupgående. Ajan vid vestl·a lmsten af samma haf har en inre och en yttre hamn. Den förra som
~ir fullkomligt skyddad, har endast 4 fa,mnars djup, den
senare 8 a 12 med god hållbotten men är öppen for
S.O.-vindar som siitta in med svår sjö. Klimatet ~tr afskyvärclt -- is och snö från [November till Maj, tjoclm från · Juni till Oktober. Skörbjugg iir en allmänt
giingse sjukclom, hvarför som l~ikemedel anviindes den
h~ir öfverallt vildt vexancle rahbarbern. Platsen står i
liflig handelsförbindelse med Jakutsk och har a<tentnr
t:>
för rysk-amerikanska pelshandelssällskapet.
. Amuromr:ldet. Nilcolajcwsk. Sjöfarten iir öppen
från halfva Maj till bö1jan af November. Som farvattnet icke är särdeles väl ntprickadt, är största försigtighet af nöden. Endast de for re&rerino·ens
riilmin<Y
beo
b
fraktade fartyg erhålla bogserångare. På siirskild begiiran kunna dock iifven andra fartyo·
.o komma i åtnJ·n.
tande hämt, mot en afgift af ända till200 rubel. Först
nämnda fartyg erhålla äfven afgiftsfritt hjelp vid lossning oeh lastniug. Till em;kilda personer hefraktade
fartyg få deremot hjelp a sig med eget folk, så vida de
ej föredraga rttt mot 2 rubel per dag och person skaffa
sig dåliga arb etare. Endast små reparationer kunna
mot dryg betalning erhållas. V ed erhålles billio·t men
.
ö'
proviant, med undantag af fisk, är mycket dyr. Bästa
ankarplatsen iir uneler Konstantin-batteriet, der manligger säker för två ankare (cleraf ett strömankare). Införselartiklar äro köpniansvaror, kol och maskindelar;
utfrakter kunna knappast er hällas. Sten ballast erhålles
ombord för l 1/ 2 rubel pr ton.
~

J

Alexandrowslc (vid Castries-bugten). Hit bruka fartyg gå, som äro bestämda för Amur, men hvilka ligga
för djupt för att komma öfver baren. Man erhåller här
lotsar till Nikolajewsk, men dessa äro ansvarsfria och
okunniga om fartygsmanöver, ehuru de temligen bra
känn a farvattnet. Fartyg som ämna sig till Amur-området och gå rund kap Horn böra vid Sandwichsöarna
forse sig med alla, behöfliga förnödenheter.
Ön Saghalin som af tartarerna kallas Tschoka, af
de infödda Krafto och af japanerna Olw-Jesso, har numera blifvit nästan helt och hållet införlifvad med ryska riket. Ön är rik på pelsdjur och skog samt mycket fruktbar. Der finnas betydliga anl~iggningar tör
hval- och siilfångst. Dessutom eger ön en stor rikedom
på stenkol. Hamnarna äro :
Dt~i, på vesh·a kusten, son1 eger viirclerika kollager.
Kolen foras från de i niirheten liggande grufvorna i
jernvägsvagnar till en af r egeringen anlagd lastplats och
lastas der i stom pråmar, hvillm sedan utgå till de förankrade eller vid bojar förtöjda fartygen. 300 tons kol
kunna på detta siitt dagligen lastas. Befraktningen
sker mest för regeringens räkning till Castries-bugten,
Amur-området, vVladiwostok, Possiette, Nachaclka m. fl.
platser. Sådana frakte r äro lönande, ty en stor del utgifter blifva antingen fria eller bekostas af staten. De
nyaste ryska och engelska korten öfver denna kust äro
tillforlitliga.
Barraco1~ta eger lo famnars djup och erbjuder
många goda ankarplatser. Den bästa iir i Pallasbugten,
nära ryska nederlrtgsplatsen, der en 250 fot lång träkaj finnes för lossning och lastning. I närheten finnes
beqväm tillgång till goclt dricksvatten. Fisk och fågel
erhållas till måttliga priser. Hundt omkring bugten finnas stora skogar. Från Oktober till Maj iir skeppsfarten afbruten af is.

-
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St. vVladimi?·-bugtcn iir öppen mot öster. Den nord
ligaste viken erbjuder den hiisb och siikraste ankarplatsen. Den har ett cljnp af 5 till 15 fa11111ar. Drick~vatten
och ved kunna Eitt och tillriickligt erhållas.
07ga-6ugten som iir öppen mot söder erbjuder (jfverallt en siiker och god hållbotten. Skydd mot dcu
sydliga clyniJJgen bm iifven erhållas. Ryska nod erlag,platsen ligger i ime hamnen, der det alltid är lu gnt
vatten och elit en k:mal (Brown-Channel) om 4 ±:unnar
vattendj np leder. God tillgång finnes på yatten, Ye(l,
fogel och fisk i synnerhet lax och foreller; kött och
grön saker knnna iifven i allmiinhet erhållas, allt till billiga priser.
l:Vladiwostock hetrlår af flera till större delen viii
skyddade vikar. I-fiir iir station för ryska flottan, men
ann u o betydlig handel. Från ~o vember till April anses
sjöfart.en
hindrad
af is. P~t ved finnes rikliO'
tillg-",lJ] bo· .
..
..
.
o
Farsid kott, pot>1.t1s och grönsaker iiro biittre och billigare iin på många platser i Kina och Japan.
En af ryske kaptenen Hummel utgifven spo·elbeskrifning öfver vVlacliwostok och andra hanmar p~ lmsten tir den bästa och tillförlitligaste som f. n. finnes .
Den iir tillgänglig iifven på engelska språket.
Novogorod erbjuder öfverallt i farvattnet o·ocl anI
.
o
mrgnmcl. Hamnen är rund t omkring omgifven af skydelande höjder; endast vid inseglingen iir försigtighet och
ti.ita lodningar af nöden. Exportartiklar iiro sjögriis
och kol.
Dricksvatten erhålles liitt och beqv~imt. 1fven ptt
fisk och vilclt iir goLl och riklig tillgång.
Kolen kosta på nederlagsplatsen 3 dollar per ton.
Sjöröfveri. Partyg som segla ptt kinesiska farvatten böra vara väl förseelda med vapen och ammunition
för att kunna motstt\ de icke s~L siillan förekommando
anfallen af kinesiska sjöröfvare.

-
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Cardiff*) (England). Hedelen vid Cardiff är, synnerligen under vi ntern och vid vestlig~t stormar, ganska
dålig. Stark sh()m och ticl vatten ii ro r~tclancle, h varförutom hottnen iir stenbunden. Vid vestliga stormar komma fartyg ofta i drift, äfven cU de ligga för tvä ankare
och förlora lika ofta si'L viil ankare som ketting. Man
bör s;\le(les om vi11tem icke E[\·ga ut pit redden, förr
iin man iir fiirclig att g ~t till sjös.
Rymningar frän fartyg hörer sn art sagdt till ordningen för dagen. Detta konnner sig· h ufvndsakligen
deraf att de flesta större engelska och amerikanska fartygen endast hafva nmners, eller folk förhyrclt blott
för resm1. Dessa lemmL fartygen ~å snart de kmmuit i.
hamnen men cl[L fartygen iiro lm,tacle, hehöfva de folk
och llll utsiindas viirfvare, som van ligeu först öfverlasta
sina ofi'er och sedan föra dem omhord på det segeWireliga fartyget, der de f(irst vakmt till medvetande, niir
de ~iro långt ute på .oceanen. Utom en månads förskott
som viirfvaren stoppar i sin ficka gå de vanligen ~ifven
förh1stiga sina öfriga tillhörigheter som qvarstanna ombonl pit det fartyg der folket är mönstraclt.
För bogserångare ~ir Cardiff ett verkligt Eldorado.
Det finnes ingen konkurens mellan de siirskilda bolagen
utan hafv~t cle öfverenskommit att den första båt som
prejar ett fartyg skall föra fartyget i hamn, vare sig
kaptenen önskar det eller icke. Utan bogsering kan
inget segelfartyg komma in i docka. lVIan har sitledes
intet val utan nu\ste antaga den första itngbåt som erbjuder sig. För bogsering från redelen till dockan och
vice versa fitr man betala 2 1 /~ el. per reg.-tons . Då ostliga vindar ~iro r[tcl ande fi nn er man alltid bogserångare
vid L lm dy Island. Deras fordringar äro ofta obilligt
höga. Mången befälhafvare, som kommer första gången
·<') Utdrag ur en tysk sjökaptens bref till Hausa.

-240 -

- "241 -

till Cardiff och icke uttryckligen gör upp om bogsering
"in i dockan" för en viss summa, får sedan betala ett
drygt tillägg, ty det filmes en bestiimd tax<t för bogserin g fråu redden in i do ckan. Man bör derför alltid
ackordera om bogserpris ända in i dockan .
Cardiff ~ir en bra utrustningsort. Kött, fl äsk och
bröd, segelduk och U\gvirke erhållas till samma priser
som i Liverpool.
Om man behöfver något bud, får man betala för en
man 6 sh. och för en båt med en man 7 sh . 6 d., vare
sig att. den använ cht tiden ~ir 1/z eller 6 timmar. Hyr
man deremot en båt att användas för fartygets r~ikning
under hela den tid det konuner att ligga i hamnen, så
betalar man derför l sh. pr dag.

Bästa sättet att söka introducera ett eller annat
fabrikat vore att med de träförande segelfartyg, hvilka
ofta erbjuda lägenhet från Göteborg, norrländska städer,
Arendal m. fl.. , till konsulatet öfversända profver, för a~t
·enom dess försorg dels exponeras vid de nästan århg en i något af departementen inträffande landtbruksell er elj est på lämpligt sätt göras kända.
FölJ'• ande la bo·bestämm elser hafva under 1880 utfärdats:
Från och med den 5 Augusti tills vidare skola alla
till eller från Oran med last ankommande eller afgående fartyg betala en afgift af 35 centimer pr tonneau
de jauge.
Trä och jern, som förut voro befriade från tolag,
b af va från den lO Oktober 1880 till den l Januari 1884
blifvit und.erkastade fö ljaucle afgifter:
P1attj ern, rundj ern, fyrkantjern, T-jern, med u~Hlantag
... 25 centimer pr 100 k1logram.
af 'J. ernviiD"sskenor
o
Arbetaclt gjutgods och smide, med mulantag af redskap för jordbrukets behof samt maskiner af alla
slag ........... . ... 50 centimer pr 100 kilogrå m.
Oarbetadt och sågadt trävirke . .. .... l franc pr st(n·e.
Priset på svenskt furuträ ställer sig här i allmänhet så högt, att kolonister och ar&ber med möda hafva
råd att göra sina inköp deraf. Blir priset högre ~r
det troligt att användningen af billigare träslag bhr
mera allmän eller att åtminstone Sveriges export icke
Jwmmer att hålla jemna steg med elen i mån af koloniseringens fortgång ökade trä varuimporten .
..B,ördelaktiga utfrakter af alfagräs kunna i allmän·
het erhållas på England..
Alexandria. Egyptens vigtigaste exportartiklar äro
säd bomull, bomullsfrö och socker.
' Stora qvantiteter egyptisk hvete användas i England till brän vin. Bönor exporteras hufvudsakligen till
England, der de användas till hästfoder.

(Utdrag ur konsulats-rapporter.)
Franska flaggan vinner på de öfriga nationernas bekostnad. segelfartyg undautr~in gas
mer och mer af ångfartyg af hvilka åter de mindre efter
hand ersättas af de större.
Dc fören ade rikenas export på kolonien består nästan uteslutande af tr~i samt något jem.
Så viclt kiindt är, har det icke varit någon efterfrågan på svensk gran, hvilken också icke tyckes kunna
inlåta sig i tliflnn om billighet med österrikisk vara, so m
dock anses till qvaliteten b;ittre.
Af de många inf6rselartildar, hvarpå efterfrågan
bland kolonister och araber år för år tilltager, såsom
bland annat af åkerbruks- och a.ndra reclslmper, borde
åtminstone några af svensk tillverkning lemma bana sig
v~ig till Algeriet.
Förbrukningen af öl tilltager icke så obetydligt och
ofta klagas öfver de ss mindre goda beskaffenhet.
Brist p~t lämplig direkt förbindelse utgör dock ett
svårt hinder ±ör Sverige vid t~iflan med andra länder.
Alger (Algeriet).

~tställningar

-

242-

-243 -

Bomullsfrö iir en vigtig artikel, so m kan blif\·a af
stor n ytta för de förenade riken as industri och Iancltbruk.
Pri et på Egyptens föm~t m s ta ex portartiklar hafva
under 1880 varit följ ande :
Hvete per qval'ter ~L 480 r((. fritt ombord 36 a 45 sh.
Bönor ,
,,
, , ,
,.
30 " 28
Korn ,
,
, 400 ,
"
))
21 " 26 "
Bomull per ~Z fritt ombord, ber oend e på olika qvalit et,
))

Bomullsfrö per ton s

a

))

fr ån G1/ 1 till ll 'h pence.
2240 rtt. frit t ombord G il l O sh.

iL 7 f!. 1:) sh.
Socker per 112 eng. t/t. fritt ombord, beroende på olika
qvalitet frå n lG sh. G d. till 26 sh. 6 <1.
Utskeppningen af hvete börjar i slutet af Maj , af
bönor i början af April, af mais i slutet af F ebruari
och af korn i J Lm i.
Den vigtigaste importartikel frå n de förenade rikena
är trä.
·De gå ngba raste dimer;sioner på svenska tr~tva ror
~tro: furuplankor af 2 x 9·', l 1/2"X9' och 3'' X9'' , Priserna hafva under 1880 varierat från 67 till 70 paras
pr fot 3'' X 9 ' fnruplankor. (l piaster = 40 paras.
97 1/ 2 piast er = l fl s terl.
Tullen på trä likaso m på alla a ndra imp orta t·tiklat·
är 8 °/0 af varans värde.
Trälastfraktern a frå n Bottniska viken hafva varierat mellan 93 och lO O fran cs pr P ötet·sb urg.3tanl:td.
Största delen af deu från Sverige införJa trälasten
användes för till verkning af dörra r och fönster. En
del hyflad last användes till golf.
J ern införes hufvudsakligen från England. Sv ens k
vara förbrukas mycket litet.
Konsuln f[iste r u ppmärksamhet på den betydliga
qvantitet s pik (pointes de Paeis) so m förbrukas så väl

i Egypten , men som 111l införes från
Frankrike och B elg ien. Vidare om möj li gheten att
införa fänliga httstsko -söm samt j embancl för bomu1lspackorna.
Införseln af ångmaskiner, som lmfv udsakligen sker
från E ngland är i stigande. D e best å förn äm ligast af
lok omobil er på 4 till 16 hi.Lsta rs kraft hvilk a begagnas
vid pumpning af vatten h ån Nilen ell er k analema i
och för vattning af fält och ängar.
P riserna på sådana loiwmobiler meu pumpar iiro
1)å platse n un g. följande:
4 häst . maskin med pump om 5 tum s dia m. 190 fl st.
6
G n
219 "
j '1\ukiet som

8

lO
12
14
16

"

"

))

))

"

})

})

~~

"
"
"
I " afseende

"

"
"
)l

"

"
"

"
})

"

"

8
"" 10
" 12

"
"

" 12

"

"

"
"

"
"
,

"

271 "
"
319"
"
404"

"

428 " "
"
"
" 15 "
"
522 " ,
på åkerbmksr edskap anmärker konsuln
att Fellah en ä nnu brukar samma slags plog som användes för tusendetals å r se dan och att således för
nä r varand e uågo n mark nad för sådana icke finn es.
I afsee nde p i't bomullstyger och gal'11 af h vilka
varor betydliga qvant iteter införas till Eg;y pten har
firman Julius Liebmann & Co mp. förklarat sig villig
att gifva sven sk-norska fabrikanter alla upplysningar
de önsk a rörande n~imm1 e han del.
:För att svenska varor i allm[inhet skall kunna
vinna mer a insteg i Egypten ~t n h va d hittills varit
fallet, är det af vigt att de på ett lätt och billigt sätt
kunna ditt ra nspol'teras.
Under loppet af so mmaren gifves det ofta anledning med de frtm hamnam a vid Bottniska viken afgående t6ilastfartyg en
Det raskaste oc lt billigaste sätt et att siinda varor
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från de förenade rikena är emellertid via Newcast1e
med de talrika båtar som föra stenkol till Egypten.
Med dessa fartyg komm er frakten från N ew castle till
Alexandria per vigt tons att gå sig till omkring 17 a
20 shilling.
Lissvbon. Konsuln anmärker i sin rapport hur
glädjande det är att mera omsorg vid inskeppning ar
af träva~·or iakttagits så att de fle sta laster, ehuru af
2:da och 3:tia qvalitet, åtminstone framkommi t mera
fläckfria än förr. Kommer regn vid lastens intagning
beröfvar detta varan vid lossningen en stor del af dess
värde.
I allmänhet hafva certepartier för fartyg, medförande bjelkar från Sverige varit affattade meLl allt för
kort stipulerad lossningstid i Lissabon. Tajoströmm en
löper som oftast meJ. ansenlig fart. I brist på dockor,
måste samtliga fartyg lossa på obeqvämt afstånd från
land och lastemottag are hafva stundom, äfven efter
kännbara uppoffringar , ej kunnat lossa större partier
svåra bjelkar på den allt för korta kontraherad e lossningstiden. Obehagliga tidsödande och kostsamma stridigheter hafva ej sällan deraf blifvit en följd.
I afseende på korkhandeln framhåller konsuln att
man hellre borde ackordera med svenska och norska
skeppsredar e hemma om frakter än sätta lit till fraktuppgörelser i portugisiska hamnar, der passande fraktsökande fartyg på antagliga vilkor ej alltid stå till
buds, helst, såsom mångårig erfarenhet g if vit vid hanuen,
svenska och norska fartygs befälhafvare i allmänhet
mycket föredraga saltlast hem, för egen räkning derest
de ej erhållit uttrycklig order att sluta antaglig frakt.
Priser på vin variera i oändlighet, beroende på q valitet och ålder. Allt portvin håller sig särdeles dyrt.
Maderavine ts glanspunkt synes af åtskilliga anledningar vara förbi.
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Frakter hafva afslutats för salt:
f din Lissabon till Götebol'g pr 6 kubikfot <'t 120 öre.
,. G-e fl e
,. ,.
'·' 130 "
"
" St. Y" be::; ,. G1.itRborg
125 ''
"
" tuuna ,,. llO
,
,
,, Norge per "norsk
,.
för kork: från Lissabo n till Stockholm pr· ton s 70 sh. sterl.
Sarnaca (Cypern). Hufvudsald iga exportartike ln
är lo cnstabönor , so m i England an\·iinrl es till kreatnr::: foder, i Frankrike till destill ering och i Ryss lan1l till
mat fot· de fattigare k!a ssema.
Vinsl;:örden börjar i slutet nfOHolwr. Så viii vin
som bomull exportera s.
Victol'ia (Britislm Columbia, Camula). Fartyg
kunna 11iistan alltid hiit' erhålla träfraktt>r till Anstralien, Kina, sydve::;tra lmsten af Anw rika och Godahoppsudden med flera stiill en.
Guayaquil (Ecuador). Elfenben snötter iir nästan
den enda vara som sändes med seglanrle fartyg. Frakten
för dylika nötter har vexlat mellan 2 J!. 9 sh. och 3 J!.
5 sh. pr engelsk ton.
Pot·t an Pl'ince (Haiti). F y rafgiften har höjts till
0,64 doll. pr ton för ångare oeh Regelfartyg uniler
utländsk flagg och till 0 ,34 för haitislut farty g. Afgifterna på kampeschtr ä hafva höjts från 1,20 till 1,80
doll. pr 1000 rti.
Ratavia (N ederländska Ostinclien). Jönl\öpings
tändstickor bibehålla fortfarande sitt anseenrle och
betinga äfven högsta priset - 90 a 95 fl . för kista om
50 gross, under det att för andra mär.hen icke hetal es
mer än 50 a 65 fl .
Tobaksodlin gen befinner sig i fortgående aftagande.
Exporten af hudar har tilltagit men oaktaclt kontroll och förbud deremot, hafva många hudar efter
djur som dött af eller varit angripna af kreaturspes t
kommit med i exporten. Priset har vexlat mellan 25
15
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och 38 cent för oxhudar och 35 a 55 cent för kohuclar,
allt pr 1/ 2 kilo.
Flera tecken tyda på att man kan viinta stigaml e
fraktsatser. Bland annat dertill bidragande ~ir att försäkrin gsgifvar e num era äro mycket noggranna i afse ende på fartygens ålder och klass.
Geneve. *) Lax, flundra och piggvar, omsorgsfullt
inpackade i is torde titt här finna afsä ttning. Rökt
sill sälj es redan nu ; den kommer från Boulogne, och
skulle säkerligen svensk-norsk vara uth ärda täflan merl
densamm a. Salt sill konsumeras företrädesvis i tyska
Schweiz. Både kryddsill samt skinn- och benfri anjo vis torde finna afsättning om de blifva kända i Schweiz.
Den rökta sillen, inl agd i olja, är mycket omtyckt,
trots det höga priset, men det är af vigt att fabr ikanterna se eft er att lådorna väl tillslutas.
En ny förbund slag, förbjuder från och med den l
Januari 1881 tillverkning och infö rsel af tänd sticlwr i
hvilka gul forsfor för ekommer och blifva endast s. k.
svenska t ändstickor tillåtna.
Köpmän, som önska börja affärsförbindelse rnecl
Schweiz, böra skrifva på tyska eller franska samt utsätta prisen i francs.
Bremen. Den ökade användningen af ångfartyg
i stället för segelfartyg märkes på alla områden.
Till förbättring af belysningen vid infarten i W eserfloden har man beslutat uppföra ytterligare ett fyrtorn. Kontrakt tir afslutadt om det sam mas uppförande
inom 2 år för en summ a af 450000 riksmark Arbetena
med förbättringen och fö rdjupningen af vV eserfloden
hafva fortgått så att allt flera fartyg kunna gå upp
ända till Bremen för att lossa och lasta.
*) Oal<tadt Geneve icke hör till sj osbidema hafva vi dock ansett oss ur konsulns årsrapport bura påpeka ett par för de f<Jrena• le
rikenas hand el icke ovigtiga anföra nden.
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Stettin. Öppnandet af den s. k. Kai serfahrtkanalen har för sjöfarten visat sig my cket gy nsa m, ty fartyg kunna nu, utan att lossa något af lasten i Svin emiind e, lwmma upp till Stettin metl ett djupgåe nde af
ända till 17 en g. fot; dessutom har di stansen mell an
Stettin och Svinemii.nde derigenom förkortats med 8
kilometer. Äfven kan under den kallare årstiden den
vanliga ispackningen i den gamla trånga farleden undvikas och sjöfarten således förlänga s. K ajanHtggningarna hafva äfv en betydligt ut vidgats.
Stettins ångbåtsflotta har under 1880 betydligt
ökats, bland annat med en 2000 reg.-tons ångare för
r egulier fart mellan Stettin-Ne-vvyork med anHipcmde
af Köpenhamn och Göteborg.
Fraktfarten på Ameriha, i hvilken svensl;:a fartyg
ick e så obetydligt deltagit, synnerligen hvad petroleumfrakter beträffa, kommer sannolikt innan kort att betydligt minskas till följe af de rika petroleum sl,ällor
som blifvit upptäckta i närheten af Peine och Celle i
Hannover och hvilka, då de uppnått tillräckligt djup ,
lära fullkomligt kunna täcka Tysklands behof af petroleum.
Monrovia (Liberia). Intet af de förenade rikenas
fartyg har under 1880 besökt r epubliken. Handeln är
fortfarande staJd i utveckling. Republiken besitter
stora naturliga rikedomar. Af stor betydelse är kaifehandeln och Liberiakaffet är allmänt erkändt att vara
till gvaliteten bland de bästa kaffesorterna.

Oktoher 7.
13.

((

Officiela underrättelser.
Sammandrag af kongl. bref och embetsskritvelser,
utgångna från kong!. ~öför svarsd epa rtementet
under Oktober-Decembe r 1881.

17.

((

'11.

Oktob er 3.

«
«

"

«

«

((

«

K . M:l har p å und. ansökan b eviljat underingeniörrn
W. J acobsen ytterligare ett Öt rs stipendium af HiO i st.
för afslntande af sin lliroknrs vid Royal Nant-1 College.
Till kon g!. marinförvaltningen angående ytterligare !j enstled ighet för fcir eståndaren for navigation sskolan i Kalmar.
4. Tillst ånd f\Jr kadetten Kru se flit fi't qvarstauna vid sjökrigsskolan.
7. Afsked med p ension för öfverdirektören m. m. W. Gjerling.
Förordn!lnde fi\1' G . W. Svenson att tillsvidare vara öfverdirektör och chef för kong!. mariningeniörstatr n.
Emb etsbref till kong!. ma rinförvaltnin ge n angåend e afslag å hemstililning om anskaffande af en i'tngspruta m. m.
för flottans station i Stockholm.
«
K. M:t har i nåder behagat tilld ela lotsi\ldennannen C.
A. Ruudqvist ett exe mplar i guld a f medalj en af 5:e
storleken med inskrift för nit och t·edlighet i rikets tjeust,
samt
fi'rre milsterlotsen J. P. Elisson, förre mästerlotsen P.
A. Björling, förre kronolotse n O. P e tersson och förre
kronolotsen S. Classon hvardem ett exe mplar i silfver
af meda ljen af 8:e storleken med enahanda inskrift att
i högblått band med gula kanter bäras å bri:i st~ t.
«
Till kong!. marinförval tningen angående utb etalning af
nåd egåfvom~d el.
•
r~mb etsbref till kong!. marinförvaltn ingen angående afslag å en af föreståndaren för navigationsskolan i Gefle
gjord und. ansökan om åldcrstillHgg.
«
1:a klassens sjöman F. Svenssons enk a, Elin Svensson,
född Hiirlin, hvarR man a!lidit i anledning af kropps skada som han ådragit sig under kommend ering å korvetten «Norrköping« tilld elas fri r e n gång en nådegåfva
af 100 kronor.

((

«

::!4.

«

«
({

((

((

28.

::!\).

((

((

»

((
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Till kong!. rnariuförvaltuinge n angi'tencl e anskaffningsmedel
fiir svHrdsm edaljer.
Etnbctsbref till minislem fö r utrikes lirend ena :mgitende
amn;ild Id agun deröfver a tt , en ny fyr blifvit a nl agd å
sve nska kusten, utan att sådant på ö!ligt siltt kungjorts.
Emb etsb ref till kong!. marinförvaltningen angående före slagen förUndring i gUll ande b esHimmelser rörande anskaffningar för sjöförsvaret, g1tende i el en rigtuing, att vid
upphand lingsanktioner tillLille till fri och öpp en tuflan
j cntviil simile medgifvas norske fabrikanter.
Till kong! lotsstyrelsen angåend e inköp af unifor msknappar för lotsperso nalen.
K apten J. A. Bmckstri"nll tilldelas en flyttningshjelp af
180 kr.
uncl erlöjtn a nl crna C. F. Asket· och N. E. Andersson
tilld elas hvard era en flyttningshjelp af •oo kronor.
Till kong! marinförval tn ingen angående öfverfiiltlUkare u
m. m. M. FUrsts förordnande att vara ledamot i den
mili tilra helsov1'trd skomiten.
Fullmakt för W. Hamilton , C. Go\dknhl, C. A. Brandt,
E. Gjerlin g, E. Rosenbl adh, O. U. V. H. Broman, S. A.
Knutsson Natt och Dag sa mt F. M. Peyron att vara
und erlöjtnanter i kong!. flottan.
R esolution å kommendörslön för kommendören å K. M:ts
flotta s nya reservstat m. m. F. T. Cederström.
Fullmakt f,,r O. E. R. vo n Rosen att vara löjtnant i k.
flo ttans reserv.
Embetsbref till ministent för utrik es lirendena angående
af storbritanniske minislem anmlilda klagomål öfver de
vid Gefle station an sUlld e lotsar, hvilka klagomål, såso m
opåkallad e, icke föranl edt någon vidare åtgärd.
Fullmakt för O. E. Toll att vara direktör och H. H .
Lilli ehöök att vara ingeniör vid kong!· rnariningeniör·
staten.
Förordnande för H. A. Grahm att tillsv id are vara direktör vid kong!. mariningeniörstateu.
Fc;rordnande för J . G. Braune att vara in geniör vid k.
ntariningeniörstaten.
R esolution å ar vo de för extra ingeniören E. H. A. Mörner.
En extra !lirare får vid navigation sskolan i Wi sby anstiillas för lUsåret 1881-1882 mot ett arvod e icke öfversti b'" ' de 1000 kronor , så vida fi.irh ållaud ena ilro desamma
so m und er föregåe nd e liisår betingat samma b ehof af
ex t ra Iii rare.

Okt.

29.

-
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K. M:t h a r rn edg ifvit , att k o ng!. marinfö r valt nin gen vid

Nov.

urpgörancle af kon t rakt m ed Bofors - Gnllsp:lngs aktieb olag o m le verans a f k>irnrör m. m. befrias frå n skyldig -

((

«

<<

«

«

«

«

Nov.

3.

«

h eten · nlt. deruti upptaga b estlimm elsc om vite för den
h>i nd els(' levoran se n ick e på bestu md tid full göres, e uHr
bolage t p!t a nförd e sklil, vHp·at att förbinda sig till e n
s:'tdm. vitesb cstummelse.
Af 11 st. fö r Carbkron:1 för svar afsc dd e nuw era o Leh i.i tli ga stii ngselflo\Lo r, Ft '1 st. i>f"vcrlomuas till fortiH \m .
ti o ne n för alt för fii stni ugsarb etcu vid Carlskrona t illgo dogii ras och resl en öfv erl e mn as till flottan för att vid

for G. t:khnlandcr.

4.

«

E tnbt~ t :;brcf till kon g!. mariuförval lt~i ngc u a ugile nd e upp ·
drag åt kamrerare n vid slyrelse u f<">r statens jernviigstratik T. T ibe ll, a tt biträ d a vid g ranskning af r;i k enskapsfo rmuHir i anledning af a tt K. M: t up p i\ chefen s för sju försvarsdeparte mentet u mi. fra m stiillning m edgifvi t, >1tt en i
rlik ensk apsvli se ncl e t h e mmastadd person, som egde e rfa renhet jemviil af andra verks och inriittnin ga rs bokföringssHlt, fin ge bitrHda hon o m vid undersökning rörande
b eskaffen hete n af d e fUr flottans ru:, euskap er antagua
for mui Hr.
Tvenn e lo tsa r som, vid utpri ckning af farl ed, gen o m
olyckshii ucl else förlorat en b åt och div erse p ersedlar till dela s e n ersliftning af 2!J4 kr. 50 öre.
Till elirektion en öfve r am:ts -kri gsman skassan a n"i'tencl e
miu s kn ing i be loppet af d e frå n kassan s g mtialfo:d ntgi\e nde gralifikationsm cdel.

Seclan kong!. dire kti o neu ö fve r a rn:ts -krigs m an skassa n
t il\cl clat afsk Pclad e L<t ts tnanncn N. J o lt a usso n T rygg,
h vilk e n i· kr una us tje nst blifvit skada d , e n pensio n af
;J O krouor i't rl;ge n, m e n han s komp a ni ch ef hiir:i fve r hos
1\.. ~!:t anfört ];:agoml\1, förm enande att pe nsio ueu bör
u tgå m ed 5 4 kron o r å rl igen , hm 1\. M:t funni t s\; Hli gt
att visa 'i rend et iiter till k o ng!. direktion en fnr att ta g~!.
fr:lga.n om p ensio nen under fiirny acl prufning.
::leda n k o nt:l d irek tio nen Ufve e a m:ts-krigsmans ka ssau
p :l c u af chefe n fö r Blekinge 2:a båtsmanskomp ani gjord
anm>ilan o m p ension för a fs ked ade b :'itsman J o han Au dcrssou Fors, so m IJi ifv it i kronans tj enst skadad, förklarat., att Fors, so m iir född 182!1 , icke ku nd e t ill erkiinll:t :; pension forr iiu han u pp n ått 55 lefu a d si'c r , eu >ir ni'tgo n be visning o m att omför m>il cb skada ve rldigcu skett
i tj enstR n ick e blifvit flireb ragt, så har K. M: t p [Laf fiirbe tuiilcl <i chef anförda klago m å l funn it godt att m ed uu danrijdjande af d et öfvcrklngade besi ntet visa Hrendct
i'tte r li\1 kougl. rl i•· ektio nen so m ege r för etaga frågan till
ny pröfniug, en>ir d et lllåste a n ~es vara å d aga lagt att
d e n skada som ftiranledt F o rs 's afskedande och hvaraf
h a n b! ifv it ofö rmcigen att m ed arb et e fiirtj ena nöd tor ftig ltfsb crgn in g, åd ragits h onom i och genom kronan s

Cnrl skr o ua station s varf an vH ndas.
Ti ll ko ugl. lotssty relse n a ngåend e tj e nste rmn för öfv erlotse n i Kal mar.
Emb etshref t ill ch efe n för sjö krigsskol an an gåetrd e antagamle af yHe rligare 2 kad e tter vid sj likr igssk o la n.
Reso lut io n å t.u ll di t·e klören G. W. IWdings m . fl. und .
besv;it· i fr åga ont e r8iittniug f<ir icke d e biterad e (yr - och
b;'tkalg ifle r.
Till k o ng!. . lo tsstyrelsen a ngil.end e upphörand e af d e n
vissa :'\ngfar tyg m e dg ifn a befri else fr i\u erl;iggand e af
fyr- och bå kafgifter samt skeppsumgäld er till kronan.
R esolutiou :1 l :a klassens kapte nslön för kapte n J. A.
B :oe ckströa1 , 2:a. kla sse ns kaptenslön för kaplen J . Lidma n
l"'•j tnaut sWn fiir liijtnunt G. Dyrsse n och undcrWjtnaut s:
Iii n fö r uud e rl iij tm>n t N. A. Th ebud er.
I<apt e n:; fnllmakl fö r O. P etterse n och löjtnantsfullm a kt

4.
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«

tjc nst
Till elirektion e n iifv er am: ls· krigs man sk assan a ngåe nd e
f. d. l :a klasse ns sjci nl:\11 J. P. Ho lrnqvists u nd. besvlir
öl\c r att han , som b lifvi t skadad i kronans tje nst, e ndast ti lbgts pous io n i 3:e k lassen me d 1 :LO kro nor i'u·lige n, oak t acl t d et geno m krigsrH ttsp roto koll bev islige n
])Jifvit ctdagal:lg\ att h a n i lj Pll Sten åd ragit. sig flireniim lld a skada.
K. ;\l:t h a r p il nnd. an sr, ka n runnit god t be vilja Mo tala
tn okauiska verk stad s akticlJo lag ett statsbidrag utan literb e taln ingsskyl d ig h et å 90(100 kro nor såsom bid rag t ill
:lllliigganclo af eu sk ep p sdock a v id Lindh olm ens mekani ska ve rkstad i G öteborg, u nel er viikor bland annat:
att bolaget i a ll framt id nn d erhnll er shppsdockan i
godt stå nd ;
vid fö refall a nd e b eho f k ostnads att kron a ns fartyg
fri tt Legagna densamma;
at t afgifte ru a fö r ske ppsdockan s nppl i\tancle åt enskild:~ t il! s vidare ntgi't t" e nligt d en af sö ka n cleua för eslagna
taxan, hvaraf ett exe mp lar all tid sbll vara tl liimplig t
st:ille vid do ckan till allmUnbetens kliun edom anslage t

m
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och i lwi lk en ta xa f<irh iijning icke får ega rum utan
K. :'ll: ts n:'\clig:1 medgifvancl e.
l O. Eu1 b et ~ brcf 1iii Han s excellens h en t11ini steru flir ut rikes
iir encl en:t ang:\encl e sjufarandes okunuighet om sHttet för
ut :nUrknnde af sjunkna far tyg i svenska farvatlet, ,
11. Ut i nndc·rd. berHt.telse iifve r med flottan s ma tro s- samt
eldar e- och hancltv erkskompanier iit'venso m sk eppsgossek:\.- ,"' verk sUild ge neralm•in string har mönoterherrcn,
i«H>tenlllliralcu m. m. Ph. Virgin, bland annat anfört:
alt anl edning till anmiirkning flir efnnnits mot eu del
np pgi f'nc bcklii dnadsperse dlar, sy nnerligast fiir skcppsgo:;sal'll e, Hfvensom mot slingservise n till man skapet vid
Stockh oln1 s st ation;
alt i anledning af dessa och audra tillt'Ume gjorda
a nm:i rknin gnr en rev ision af giill c<ucle b estiimm elscr syulcs b•i m töretagn s och en fiirHnching af formubr 44 i formuHiru oken böra ega rum ;
at t en;t r vid geu eralm önstringeu flertalet af skeppsgusöar uoi'unnits hafva allt fur litet utvecklade kroppsknd't.er, högsta ålcl em för sk eppsgossars ins krifuing i kåren
IJör fa ststilllas till 15 i stiillet för 14 år, hva1j emte genc rnlmön ~ t e rh e rr e n med till styrkan af nåd. bifall anmiilt
e n af l:a klassens ~jöm a n vid l:a eldare- och hancltverksko mpani ct n:o 47 And ersson gjord fram stullning
att i oc h fur nppflyt tning i uppmuntringsid ass få riikna
öig till go do sin föregåend e tj enstoticl vid matro skåren.
K. M: t, som låtit Urend et i nåder Eig föredragas, h ar,
hvad angår nnmiirkningarn a mot idiid er och slingservis
~amt den der:d' för:wledcb fram stlillnin ge n af revisiou af
reglem ent et, i betraktande af h vad kong!. marinförvaltnin gen a nfli rt., ickP funnit fram stililningen till någon K. M:ts
vidare å tgiird föranl eda: samt an se tt den af Andersson
gjorda anhållan ick e erfordra särskildt yttrand e; iifv ensom att generalmönsterherrens framstUllning om framflyttning af liigsta åldersgriinsen för antagnir.g af skeppsgossar icke bör vinn a nåd. bifall.
:100 kronor anvisas till inköp af böcker m. m. för skeppsgassam es sysselsiittning under fri stund en:a.
öO kronor i månad en få utgå såsom erKiittning till !liraren och 5 kronor i dito åt hvarj e manitör i Skeppsholmens folkskol a f!> r skeppsgorsars und ervisning vid Stockholm s 8tatiou.
Fon·e kronolotsen Erik Ersson tilldelas en nadegåfva nf
80 kronor.

Nov.

11.

Embetsbref till lwn gl lotsstyrelsen m. fl. angående afsl ag å gjorda fr11ms tiillningar om Hudringar i 29 af
gUllande lotsflirorduing.
18. Till kammarkollegi um angående förlindring uf stamrotar
för tvenne båtsmiin vid Södra Möre 2:a kompaui.
«
Embetsbref till ordföranden i komiten fi.ir öfverseende
af flottans reglemente angående föreslagen ändring af
39 mom. 2 i 1:a delen af samma reglemente.
Löjtnanten vid kong!. flott an H. Carbtedt tilld elas en
gratifikation af 1000 kr. för nodervisning i minviisende.
«
Till marinfiirvaltnin gen angående ifrågasalt ny stat för
nautisk-meteor ologiska byrån .
«
Skeppstimmen nannen Johan Nyström och snickaren Simou Lundin vid Stockholrns stations varf tilldelas !wardem ett exemplar i silfver af medaljen utaf 8:de storleken med inskrift «fiir nit och redlighet i rikets tjenst«
att i högblått Land med gula kanter biiras å bröstet.
Che fen f<ir mariuingeniörs taten G. W. Svenson tilldelas
en !iyttningshjelp af 400 kronor.
Löjtnant G. von Di'lderichs tilldelas en flyttningshjelp
af 120 kronor.
Till marinförvaltuin gen angående anskaffning af ytterligare erforderlig und ervisningsmate riel för navigationsskolan i Strömstad.
Till lotss lyrelseu angående förhiijning af det fyringeniören J. H öjer tilldelad e anslag för företagande af ~tudie 
resa.
Till marinförvaltnin gen angående åtgiirder betri.ift'andc
förvaring ombord af skeppsbröd.
Till marinförvaltnin gen med stat för fordelning af termin safgifter vid sji">krigsskolau.
Stat för bidrag till liirares vid sjökrigsskolan aflöning att
tillfimpas under 1881-1882.
Resolution a11gående frib. A . F. Raabs und. besvär i fråga
om båtsmanstorps anliiggande för n:o 239 stenvall vid
Södm Möre 1:a kompani.
Fullmakt för L. G. S. Pantzerhjelm att vara kommendör i kong!. flottans perm. reservsta t.
Till lotsstyrelsen angående förviirfvande af en tom tphtts
för anbringande vid lin Utlängan af en fyrplats.
Kapten~n m. m. F. H. von Gegerfelt tilldelas ett exemp lar i guld af medaljen utaf 8:e storlek en med inskrift
«illis quorom mernere labores« att i högblått baud med
gula k a nter bäras 11. bröstet.
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Resolution angående utliiggniug af torp för roten n:o 80
Llih~Lerg vid Bohus 2::t kompani.
Resolution i a.nledniug af syn å tm·pen till roten u:o 133
Falck vid Bohus :l:a kompani.
8. Embetsbref till chefen för kong!. sjöhigsskolan ang,tende tillstånd f<ir O. F. Liuton att viDna iutriide vid
skolau.
Till marinförvaltningen angående f<•riindring i den för
embctsvcrket gUllande instruktion.
Fi>rordnande för A. G. R von Feilit~en alt vara clwf
för kong!. marinförvaltningen samt förordnande för frih.
B. O. Stackelberg att Tara chef fM' kong!. marinflirvaltuingens miliUirafdelning.
Till rnarinft>rvaltuiugen angi'tcude ålderstilliigg i'tt lmn>l isekrete raren C. L. SilfversvHrd.
Till ma.rinf<irvaltningen m. fl. augående gemensam arrest lokal fiir två elLer !lem b:ltstmwskompanier.
Till marinfl•rntltni11gen augiiende utrustning och bemanning af ångslupen «1\:ungsholmen«
Till lotsstyrelsen med stater för lotsstyrelse n och lot sverket år 1882
Till marinflirvaltningen med stat och arbetsplan fti!· ~jö
karteverket år 1882.
Till generaltullstyrelsen angående föriindring i fråga om
Ömsesidigt crkUnnande af svenska oeh norska fartygs
mHtbref.
Till marinförvallningen angående inqvarteringsbidrag till
en del underllijt.nanler som get>omgil!t exercis~kolans befiibklass.
Till chefen för flottans miliUirpcrsonal m. ii. angilende
anvisande af medel till aflöning åt öfverkonstapel C. W.
Uggla.
Till marinförvaltningen m. fl. angående gratifikationer åt
underhållstagare af flotta03 gemenskap wn1 uppnått 70
år.
Till marinförrvaltningen angående nådegilfvor till afskcdade personer som tillhiirt flottans kårer.
Resolution uppå grefve C. H. Posses und. besviir ang[tende syn å torpet till båtsmansroten n:o 51 vid Smålands kompani.
Kong!. l\Iaj:t har funnit godt i nåder medgifvr, att
tillsvidare a llt framgent, vid jul- och pi'tskhelger pm·mitleradt manskap vid flottan må, uppå derom af stationens militärchef h<Js vederbörande trafikintendent gjord
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skriftlig framställning, fiirdas å state ns j ernviigar till och
från hernorlen mot s. k. lrnppbiljett. till pris af l ,5 öre
för kilometer sa mt under iakttagande i öfrigt af de kontrollföreskrifter styrelsen för stateus jern vägstrafik kan
fiumt skiiligt meddela.
16. K. i\I:t har i nåder tilldelat kapten en m. m. J. A. V.
Bmchtröm och llijtnanten O. von Feilitzen gratifikationer, mot svarande inqvarteringen, för den tid de under
1881 tjenstgjorL i kong!. marinförvaltningens miEtUrafdelning.
K. l\I:t har i nftder funni t godt nwdgifva att underliijtnantenm A. Ekström, E. G. Lagerstedi och E G.
D. i\Ia~chel, hvillm under innevarande års 3:e qvartal
tjenstgjort å Carlskrona stations vart' för utbildning i
varfsljenslen oeh en ligt militiirchefens vid sa mm a sta tion resolution förklamls id< e berHttigade till inqvarte ·
ringsbidrag fcir niiiHmla qvartal, må för ifrågavamnde
kommendering m uppbiim inc'[Vartering.
Till mariuförvaltuiugeu angående anvisande af meclej
till godtgörunde af utgifter för renskrifning vid Cm·lskrona station år 1881.
Till lotsstyrelsen angående ändring i nådigst fa.ststiild
lotsledsförteckning med afseende å Figeholms, Kräkelunds och Oskarsimmus lotsplatser.
23. K. M:t har i nåder dels medgifvit att en hos firman W. G.
Armstrong & Comp. för kanonbåten Edda bestnid 27
c.rn. kanon, som vid besigtningen blifvit godkiind, får
under bcmiilda tirmas vård qvarblifva intilldess antaglig
frakt för dess öfverslindande till Carlsln·ona med något
ensk ild t fartyg knnde erhållas eller tillfUlle yppad e sig
att i början af nästa års sommar låta afhemta densamma
med något af svenska flottans fartyg. och dels att den
återstående betalningssumman för kanonen får till firman
Armstrong & Camp. utbetalas oaktadt kanonen ej enligt kontraktet ilnnu blifvit levererad på fartyg i Tyne.
Till marinförvaltningen angående uppförande af krutoch föni'tdshns fö r minförsvaret.
Till marinförvaltningen angående arvode till t. f. staels fiskalen A. J\I. Johansson för ett verkstrildt uppdrag i
sjöfii rsvarets ilrende.
Till marinförvaltningen m. fl. angående afsh1g å väckt
fråga om extra anslag fur uppförande af en kasem och
en byggns.d för matsalar m. m. vid flottans statio n i
Carlskrona.
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Embetsbref till kougl. lotsstyrelse n a ngående a fsla g å
vlicl<t fr åga om utb etalnin g n.f e r~Httnin g för snfp lats vid
tj e ustereso r å s tate ns j crnvHgar.
L öjtnanten gre fve H. D. M. Hamilton tilldelas ytterligare ett års stipendium und er anstUllning i kon g!. sto rbritannisk örlogstj cnst.
Till direktionen öfver a m:t s-krigsmanskassan angående
hifnll till f. d. matro sen J. P. Rundqvists und, ans<ikan
om pension i högre klass.
Till chefen för Hottans miliWrperwual angf1ende bifall
till en af korporal en A. F. Bergstr öm gjord und. nusukan om afsked ur kronans tj eust, ehuru han icke tjenat
föreskrifven tid.
K. M:t har funnit godt f'Mordna att ångfartyget Polhem skall af postv erket öfv erl emnas till Hottan mot den
godtglirelse till postverk et som K. M:t framdele s, sedan
fartyget blifvit af sakkunnige miin besigtigadt och v:irdcradt, vill bestHmma.
30. Förordnande för C. E. C. G. Stnat·t att tillsvidare vam
extra ingeniör vid marining eniurstateu.
Till marinförvaltningen med stat och arbetsplan for användandet af anslaget till Hott11ns nybyggnad och underhåll år 1882.
·
Kung1irelse angående Hudring i vissa delar af stadgan
för sj<ikrigssko lan den 30 Maj 1879. (Intagen i sven sk
författningssamling n:o 7 4 188 1 )
Embetsbref till kong!. marinf<irvaltningen angående förvaring af gevär för båtsmlinnens beviipning i vissa delar
af Norrland.
«
Embetsbref till kong!. lotsstyrelsen angående ifrågasalt
hamnbyggnad vid UtkEppans fyrplats.
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Utdrag af generalorder föt· Mars 1882.
l\lars

2.

Till chefer och se kond er på ned ann ilmnde fartyg Uro beordradR : på k orvetten «Saga«, chef komm e ndörku plt' nen
M. P. von Kru se nstierna, se kond kapten en A. Breckström ; på korv<'tten «Norr kuping", chef komm endurkaptenen A. F. R. L Lind af Hageby, sekond k~pte 
nen A. E. R. Carlheim -Gyllensköld; på korvetten «l<J ngenie«, chef kommendörkaptenen E. S. K. Peyron, se kond kt\ptenen A. F. H. Klintberg; på briggen «Gla dan«, chef kapt enen frih. G. G. L. Palmstierna; p å
briggen «Skirner«, chef kaptenen J. C. Grischotti; på

briggen «Snappopp «. chef liijtnanten G. W. D. Lj ung qvist; på korvetten «LagerbjelkN:, chef kaptenen C. E.
Smi th; pft ångfan.yget «Valkyrian «, chef kaptenen P . G.
H. Starck; pli kanonbrLt en «Gunhild «, chef kapt.enen
C. A. Pnke; på kanonbilten «Astrid «, chef kaptenen B.
J . A. Lidman ; pli kanonbåten «Aifhild «, ch ef kaptenen
P. E Arrhenius.
Kommendörkaptenen frih . F. W. Bennet skall vara afdelningschef tör de till skeppsgoss arn es öfning utrustade
fartyg och kaptenen C. F. Ekermanu afdelningschef för
den till minöfningars utförand e anbefalda afdelning.
Tillstånd för danske ingeniören A. Poa smussen att bese
Hottans varf i Stockholm .
Ångfartyge t «Valkyrian « skall und er uiistkommande
April månad stiillas till varfschefens förfogande, för att
från Stockholm till Carlskro na bogsera ett mudd erver k
och 2:ne kanonslupar.
Bifall till kommendörkaptenen A. Hjelmstiernas und.
ansukan om 4 månaders tjenstledigh et för att vid utliindsk badort vårda sin h elsa. 'l~ e nstlcdigheten ritknas
h~n den ~O dennes.
B.nstningsorder och besiittningslistor fiir sjömiitningsfartygen «Gustaf af Klint« och «Svalan«.
llefiilhafmrebef'attningen p~ lotsverkets ångfartyg «Ring«
skall från den l instundnnde April bestrid as af officer
från kong!. Hottrm och skall kaptenen R V. C. von Mi:ihlenfels till September månads utgång vara chef å sagde
fartyg.
Rustningsorder och bes!ittningslistor för kanonbåtarue
«Urd« och «Verdande «.
Generalordern den 6 April 1881, rörande hemförlofning
af det omkring den l Januari å sjöbefästningarna vid
eartskrona till tjenstgöring derstildes uppbådade kompani, skall ltfven för i år och tillsvidare vara gällande.
Bifall till kaptenen D. Barclays und. ansi\]mn om ~ månad ers in- och utrikes tjen stled ighet till helsans vårdande,
räknad fr ån den dag minskolans praktiska öfningar afslutats .
Ändringar i besättningslistorn a för de till rustning anbefalda fartyg.
Kaptenen A. A. L. Patander skall vara chef på kanonbilten «Frd « och kaptenen G. J. Sjöberg på kanonbåten
• Verdande« under dessa fartygs föt·estn encle exped itioner,
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Rustningsorder för monitorerna «John Ericsson « ocl1
,/l'hordön«, pansarbåtarue «Berserk« och «Sillve« kanonbåtaru e « Skagnl «, «Sk iiggald « och « Aslög« ; dessa farty g
j cm te llllgfartygc t « ValkyriaH« och kr.nonb ;1lcn «Astrid »
skola ntgiira en csknd<'r nn(J..r ko: nnlctuHir .J. II. Anl;ar ct·onas bef;il oc h skall staben nl gii ms af 2 flagg:Hljnl:ln lcr och en stabssekrclemre.
Kaptenerna J. C. E. Christerso n och J. A. B.eckström
skola öfven-am de skjutförsök, so m Fri edr. Krnp p komm er att ntföm vid Mepp en i slutet af månaden.
Kanonbi'tten «Gnnhild « skall ihe r vii nda till Cal'lshona
fiir e månad eus ntg[mg och förl:iggas i l :a bered;:k:tp.
Till chefer och seko nd er på nedauniimml e fartyg iiro h e orrlmde följande, nemligen : på monitorn «J.o hn EricsSOJ1« , chef komn•end örka ptenen C K af Troll(', sekon d
kap t,•ncn J·. A. Ek elöf; på moni to rn <. Thordii n «. chef
kommendörkaptenen C. Lundgren , sekond kapt enen L.
L. von Horn; pi\ pansarbåten « Berserk «, chef k a p tenPil
C. W. Breckstriim; p å pansarbåte n «Söl\'e» chef kaptenen C. A. Puke; på kanonbåten «S kagnl «, chef kapt e nen A. P . LilliehöUk; på kanonb åten «SkHgg::lld «, chef
kaptenen C. O. F . Ljungqv ist; p å kal!onbftten «1\slög« .
chef !Ujtnantc u C. G. W. Bretzner samt på k ano11b f•ten
«Gn nhild «, clw f kaptene n O. P etterson, fritn och med
den l ,Juni.
Bifall till löjtnanten S . Kilman s und. ansökan om 2 månad ers utrikes tjenstled igh et från den l Juni till helsans
vårdande .
Medgifvande att 2:n e underofficerare mii inkallas till
tje nstgöring vid varfvet i Carlskrona för att kommenderas den ene pii sandskutan Hj elma ren och den andre
p ii mudderverket.
För deltagande i min afdelningens öfningar skall kommenderas ytterligare en löjtnant.
F astställelse af modeller till korta bomullsstrumpor och .
till mössa med ankare af hvitt kl>ide fiir skeppsgossarn e.
H . K, H. hertigen af Gotland skall embarkera på korvetten « Eugenie « till tj enstgöring under förestående exp ed ition.
Tiderna då cheferna på korvettern a «Saga« , «Nonköping«, «Eugenie« och «Lagerbjelke« samt skeppsgossebriggame skola taga befattning med fartygen s utrustning
samt inmönstringstiderna.
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Kanonbåtarne «U rd« och «V erdande « skola under förestäende exped itio n stiillas under Hlclste chefens h eflil.
U nder· den ti d kaptenen B. J. A. Lidman till fUljd af
sin informationsofficersb efattning lir hindrad utöfvn <:hefRlmpet på kanonbåten «Astrid« skall löjtnant en G. Dyrssen vara ch ef å nlimnde fartyg.
Två ~md e r o f ficerare af flottan skola kommend eras att
under Maj och J uni m linader tj enstgöra på fiistningen

«

29.

«

Blel;inge 6: e och Smålands båtsmanskomp rw ier skola
uppbådas till extra uppfordring.
30. Att tjenstgör::t i Jen för esk::tderch efen kommendören
J. H. Anlm rcro na anb efalda stab komm end eras såsom
f(irste !laggadjutant kapte nen A T. Thunb e•·g, såso m
:mdre flaggadjntant liijt.na uten J . V. L. Sidner ooch såso m st::tbssckretemre lmmmarsln-ifvaren J . A. L Asbrink.

Kuug~holmen.
«

Subskriptions-anmälan.
Under nästkommande Maj månad ntgifves af Kgl.
Örlogsmannasällska pet i Carlskrona Matrikel öfver sällskapets ledamöter och embetsmän alltifrån sällskapets
stiftelse år 1771 till och med 1881 jemte några uppgifter
angående sällskapets uppk omst m. m.
Subskription å denna matrikel kan sk e i Carlskrona
hos R edaktionen af Tidskrift i Sjöväsend et , i Sj öofficerssällskapet samt ho s H err Bokhandl::tre J. A. Krouk.
Subskription spriset är 50 iire lJr ex.
Öfverblifna ex. af upplagan komma att blifva för
köpare tillgängliga hos Herra r Bokhandlare.

