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Arsbet·ä ttelse
af föt·edmganden i 4:e vetenslmpsklassen inom
Kongl. Örlogsmannasä1lskapet åt· 1882.
(Forts. fr. s. 176.)
Thomsons DeRt~klo•· (P l. 5, Fig. l) gmnuar sig p:l
principen, att om den rigtamle kraften å kompassnålen
är lika stor för alla kurser, s:"t finnes ingen deviation.
Denna kraft kan uppmätas antingen genom att iakttaga
den afvilmingsvinkel, som uppkommer af en magnet
med en gifven magnetisk styrka och på ett bestämdt
afståncl från kompassen; eller ock, om man antar en
oföränderlig afvikningsvinkel, medelst en magnet, hvars
kraft eller verkan kan fö6indras efter observatorens
bestämmande.
Den senare metoden är antagen för Thomsons deflektor, och den gifna vinkeln är 85°.
Deflektom består af en skifva, som uppbär messingsramar A längs hvilka två par små stålrnagneter
äro fästa. A' och A' utmärka den ena magnetens nordoch den andres sydända. Dessa magneters läge justeras
formedelst en messingsskruf c, hvars ena hälft är venstergängad och den andra högergängad. Ramarna A,
som äro rörliga kring en gemensam axel B, hafva i
sina öfre ändar muttrar eller skrufmödrar d får skt·ufven c, h vilka sålunda närma sig h varandra eller skiljas
åt, allt efter som man vrider skrufven. Härigenom
aflägsnar eller närmar man magnetens poler A' intill
hvarandra. Ramarnas axel rör sig uppåt eller nedåt
i geider O och hålles nedtryckt af ett på bottenplåten
fäst gummiband P.
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För att mäta magneternas afstånd från hvarandra
är en skala Ii i i H anbragt öfver bottenplåten rpellan
magnetpolerna och fäst vid en af dem. Skalan är in ·
delad i 28 delar. I och för afläsning af tiondelar finnes midt pit skrufven c en messingsring a.
En visare X, utgåend e från bottenplåten , angifver
rigtningen af instmmentets magnetiska axel.
Deflektom hvilar på tre fötter, af hvilka en är
a nbragt under tyngdpunkten och passar i en konisk
fördjupning k i midten af kompasskifvans glaslock.
En ringa del af instrumentets vigt hvilar på de båda
öfriga fötterna L , hvilket orsalms af en liten metall~j e d e r
på motsatta sidan.
Stiilles visaren X öfver kompass rosens nord streck,
åsta dkomm es ingen afvikning men kompassnål ens rig tkraft ökas.
JJ![ ~iro skrufvar, so m t,j ena till att reglera instrumentets afstitntl från kompassens glaslock
För att med dejlektorn korrigera kompassen, lägger
ma n fartyget efter li vart annat så nära som möjligt
mag n. N. S. O. W. an och styr med tillhjelp af en
a nn a n kompass ltvar och en af dessa magnetiska kurser så lfinge, att man lmn placera deflektorn på kompasfle ns glasskifva, med <l ess midtelfot i fördjupning en
och vi saren öfver O ell er W , samt med skrufven inställ a magneterna, tills kompassrosens nordstreck visar
en j emn afvikning af 85°. En öfvacl observatör behöfver hä rtill omkring två minuter. Om afläsningan)a för
N ocl1 S å instmmentets skala icke äro lika, inställ er man
defl ektom på medeltalet af de erhållna afläsningarna,
lägge 1· fartyget N eller S an och flyttar kompensations mRgnet.ema tills den önskade af vikningen af 85') erhålles.
På sam ma siitt föl'fcu es för O och W. Om afläsningarnn, mr des.;;a st reek ej st~1mma öfverens, inställes

r
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äfven här deflektorn pit deras medelvärde, och tvärskeppsmagnet ern a flyttas, så att afvikningarna blir
jemt 85°.
Blifva nn aflägsningarna för N, O, S och W lika,
är kompassen kori"igerad, d. v. s. fri från deviation på.
alla kurser (naturligtvis då fartyg et ligger på rät köl).
Finnes deremot någon skilnad å afläsningarna för N
och S å ena siclan och uti dem för O och W i andra,
så förefinn es qvadmntel deviation , hvilken man på vanligt sätt k ompenserar eller genom att flytta de ihåliga
. kulorna.
Niir afl~isningar för N- och S-lmrsen öfverstiger
.den för O och vV, så fly ttas kl1lorna närmare intill kompassen eller ock mås te stÖl'l'e kulor a nbt·inga;;. SJmlle
deremot afläsningen för 0 och vV vara stÖITe, så är
den qvadrantela deviationen öfverkompenserad och lmlorna måste afliigsnas från hvarandra eller minrlr·e sådana användas.
Afläsningen på ett dylikt instrum ent, instäldt för
.85° afvilmin g, angifver kompassnålens relativa rigtkt•;tft.
Högre afläsning utvisar större rigtkraft, en lägre
deremot mindre.
Skall detlektorn användas till num erisk bestämning
.af deviationskoefficienterna, måste det magnetiska värdet
.af afläsningarna på skalan utrönas på experim ental väg.
Detta försiggår ganska enkelt derigenom, att man i land
uppställer deflektorn på kompassen och iaktager instrumentets olika förm åga att åstadkomma afvikningar af
kompassrosen för olika inställningar på skalan.
För att utföra relativa mätningar af de på kompassen verkande horizontela och vertikala komposan-terna af jordmagnetismen, betjenar man sig af ett in·
strument, kalladt Deviationsmagnetometer, hvars anordning
.äfven möjliggör bestämmandet af den magnetiska de-
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k1inationen (missvisningen) och elen magnetiska inklinationen med en för de flesta ändamål tillrHcldig nog·
grannbet. Instrumentet är försedt mecl hvar sitt par
/iorizontal- och 7Jcrtikalnålar.
En närmare beskrifning af deviationsmagnetom et ern torde blifva alltför vidlyftig. Hiir neda n lemnas
derföre endast en kortfattad redogörelse för användandet af horizontalni\len i och för s ig. Denna del af
instrumentet består af en magnetnål, hvnrs fvrm ät·
sådan, att nålen får ett det min sta möjliga tröghetsmom ent. I mi1lten ~ir en hylsa inskrufvad , afseeld för
en särsk ild spets, som ka n ntLytas mot kompasse ns
vanliga pivot, då man skall anstiilla observation. Nålen
har små rörliga vigter, som tj ena till att ställa den
samma horizontel.
Vid observati onen går man till viiga på följande sätt:
Kompassrosen borttrtges och horizontalnålen, viii
aftorkad , place ras med sin tillh ömnde spets i kompassdosan, hv:ws glaslock derefter p;"tsiittes. D erefter bringas harizontal-nål en att afvika - un ge f~ir 30° --genom
att föra en magn et i dess niil'het. Den na magnet borttao·es hastigt, så att nttlen för.'liittes i sviingning. 1\'Ian
o
observerar nu noga ögonblicket, då nålen passera t· maek et och r~iknar derifrån sviingningama. Hum man häl'vidlag lämpligast tillvä.gagål', torde hli.r icke vara platse n att r euogöra för. Vare det nog sagdt, att motsvarande iaHtagelser för hvarj e observationsserie ombord,
Löra företagas i land; att inga tillförlitliga re:>nltat
kunna erh ållas 'under gång för ånga; att ett noggrant
bestämmande af kurse n och kornpasse ns deviation är
alldeles nö1l väncligt.
Genom ob;;ervationer med huri zontal-nålen bes tämmes vänl et på ko effic ienten )..
Genom motsva rande iakttagelser med vertikalnålen
erhålles värdet på !l·

Det instrument, so m ger de fullsti.indigaste på samma gång som de noggrannaste bestämningar af jordmagnetiska konstanter är I.amont's magnetiska reseteod~lit
eller universaliustrument. Afsedt särskildt för observationer under längre resor, är detta instl'Ument särdeles
kompendiöst, men. derj emte användbart för flera ändamål. Det låter efter hvartannat ombilda sig från att
vara ett iutensitctsinstrument till att bli ett deklinatorium,
ett inkliuatorium eller ett geodesiskt mätinstrumeut, en dast
genom utbyte af lösa delar, so m fastshufvas vid den
msprungliga stommen.
H vad de magnetiska observationema beträffar, med" för den sinnrika tilliimpningen af den Poggendol'fska
; .spegelafläsnings metoden en synnerligt stor noggranhet.
Instrumentet består hufvudsak ligast af en azimutcirkel, monterad på en stark och stadig fot, hvilken
' med ställshufvar kan ställas fullkomligt horizontel och
afläsas medelst mikroskop och nonier.
fntmsiteten erhålles genom observation dels af den
afvikningsvink el, som en fix i samma horizontalplan
belägen ma gnet utöfvar på den fria magnetnål en, dels
af den svängningstid, som tillkomm er ofvannä mnd a fixa
magn et vid dess fria sv ängningsrörelse i harizontalplanet under jordmagnetismens inverk an.
D eklinationeu bestämmes genom uppmätning på azimutcirkeln af vinkeln mellan normalen till den med
den fria magnetnålen förbundna spegeln och ortens
meridian, hvilken förut bestämts med användande af
det till instrumentet hörande passageinstrumente t eller
ock på någ ot annat sätt. Vinkeln mellan spegelnormalen och magnetens magn etiska axel bestämmes förut
en gång t'ör alla genom observationer, so m göres på
något magnetiskt observatorium. Den är således att
betrakta såsom en instrumentkonstant .
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För z"nklinationms bestämmande åter, användes induktionen i mjuka jernstänger. Man uppmäter nemIigen på samma sätt som vid intensitetsbestäming arna
llen afvikningsvinkel, som den fria nålen erhåller under
inverkan af den i 2 vertikalt stälda, "mjuka jernstänger" inducerade magnetismen. Då pt:oportion eger rum
mellan den sistnämde och jordmagnetismens vertikala
lwmposant samt förhållandet mellan denna och den horizontala (hvilken uppträder silsom rigtkraft vid den
fria nålen) är lika med trigonometriska tangenten för
inklinationen, så inses Hitt, att inklinationen måste
hunna beräknas ur den nämnda observationen. Då
detta observationssiitt likväl endast kan gifva relativa
bestämningar, iit· det tydligt, att jemte ofvanstående
instrument ett inklinaton"um är nödvändigt för erhållande af absoluta inldinationsbestämn ingar. Först när
såväl intensitet och deklination som itiklination äro
k~inda till sina absoluta värden, är nemligen den magnetiska kraften på platsen fullständigt bekant.
Inklinationen och intensiteten kunna äfven ombord
best~immas till sina relativa värden genom observationer med s. k. Fo.x'ska apparaten, hvilket instrument är
lwnstrueradt för absolut bestämning af den magnetiska
deklinationen.
'
Någon närmare beskrifning af dessa instrument och
deras användande torde icke höra till ämnet för denna
afhandling. Resultaten af observationerna med dessa
eller liknande instrument ä t· o emellertid för n a vigatören a f oberiikneligt värde.
l'ickwell's sjclfregisirerande kompass. Alldeles fristående bland nyare kompassuppfinninga r står mr Robert
Pickwell's sjeifreg?.strerande kompass. Detta instrument
synes, genom sin enkelhet och tillförlitlighet, i1itaga
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ett framstående rum bland de sjelfregistrerande kompasserna och vara förtjent af navigatörens fnlla uppmäl'ksamhet, samt böt· utan tvifvel blifva af stor praktisk betydelse. Å örlogsfartyg är man i allmänhet
tillräckligt säker på den styrda kursen och behöfver
derför under kurssegling ingen sjelfregistrerancle kompass; men uneler hidevindssegling torde ett siclant instrument alltid vara af stort v~trde, i all synnerhet om
vinden är ostadig. För handelsfartyg, der man oftast
har mindre tillfälle att kontrollera den styrda kursen
och särskildt under bidevindssegling har större svårighet att rätt bedöma elen samma, bör Pickwell's uppfinning vara af stort gagn och viinle. Detta betingas
dessutom af instrumentets känslighet. En liten eller
tillfällig kursföriindring vid lodning, refning, biliggning
m. m. utmärkes nem l igen tydligt pli kompassens diagram.
Instrumentet är upphängdt i balansringar uti ett
temligen stort nakterhus. På bottnen af kompassdosan
befinner sig registreringsappara ten. Den består af en
horizontel cylinder af cirka 1/ 2 fots diameter, inuti hvilken finnes ett urverk, förseclt med tafla och visare, liknande ett vanligt ur. Sjelfva tutaflau utgör botten till
cylindem och äl' så anbragt i dosans vägg, att uret kan
afläsas genom en dörr i nakterhusets undre del. På
cylinderns öfverkant finnas två i hvaranclras förlängning gående, smala, genomskurna rännor, paraHela med
axeln, och en på hvardera sidan om axeln, och en på
hvardera sidan om kompassens pivot, hvilken har sin
plats midt på cylindern. Inuti cylindern rör sig en
annan mindre cylinder, åverkad af uret. Utanpå denna
inre cylinder är fäst ett diagram af särskildt prepareradt, fotogl'afiskt :papper. Detta diagram utgöres af
tvenne h var för sig upprutade hälfter, h vars rundt omkring cylindern gående linier utmärka kompasstreck,
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under det att de med cylind ern s axel para!!cla linierna
utmärka timmar.
Kompass kifvan är försend med en uttagning eller
öppen ränna , formad efter en kurva, som utgår från
skifvans midt, i rigtning mot nord, med stark, men så
småningom aftagande krökning åt ost till, så att kmvan slutar i kompm:skifvan s kant vid syd.
En ofvan ifrån kommande ljusstråle, som går lodr~it t ned genom uttagningen i kompasskifvan, måste
s~Ue d es på något ställe triiffa rännan i cylindern och
följaktligen äfven det preparerade papperet på den inre
cylindern. Papperet åverkas af ljuset, allteftersom cylindern roterar. Då papper et sedan lägges i en viss
lösning, framträda de styrda kurserna tydligt såsom
linier på diagrammet. Styres en och samma kurs, träffar ljusstrålen rännan alltjemt på samma ställe och kursen blir följaktligen utmärkt genom en rundt omkrilig
cylindern vinkelrät mot dess axel gående linie, sammanfallande med ett kompa sstreck. Vid hvarje lmrsforändring flyttar ljusstrål en sig deremot på rännan, och
lien linie, so m unller giren fl'amträder på diagrammet,
får en mot kompa ss trecken i clet närmaste vinkelrät
riktning. Om man sty r t. ex. nord, faller en ljnssti"åle
ptt papperet tätt intill pivoten och en vid den aktra
ränn a ns yttre ända (vid syll-strecket på kompassen).
Diagrammet har till föl.id häraf två norrlstreck, ett vid
aktra kanten af hvarr1era halfvan. Girar fartyget nu
sty rbord hän, så träffar den aktre l.iusstrålen icke längre
rännan, men den främre flyttar sig så småningom akteröfver. När man ligger an ost, fall er denna ljusstråle
sålunda midt på den främre r ännan o. s. v. Diagrammen äro gjorda för en ticl af 24t, men kunna äfven
bestå af en sammanhängande r emsa ända till för tre
månader.
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Vid hvarje middag eller nät• helst så kräfves bör
det använda diagrammet uttagas genom en för detta
ändamål befintlig öppning å sidan af kompassdosan,
for att kontrollera de styrda kurserna.
Nattetid åstadkommes nyssnämnda linier på diagrammet genom en lampa midt öfver kompassen, hvars
strålar r eflekteras ner mot rännorna.
Denna kompass har redan varit försökt under åtsldlliga r eso r och städse gifvit särdeles tillförlitliga resultat.
Kompassen har å jernfartyg blifvit ett långt örntåligare och mera kompliceradt instrum ent, än hvad som
är förhålland et å träfartyg. Det är derför nödvändigt,
att man i forsta rummet med största omsorg väljer
kompassens plats. Å hvarje 11ytt fartyg borde denna
på experimentel väg bestämmas. Om nakterhuset härigenom finge en för utrymmet å däcket olämplig plats,
betyder föga i jemforelse med de olägenheter och den
stora risk, so m kunde uppstå genom dess anbringande
utan hiinsy n till fartygsjernets inverkan på magnetnålarna. Det finnes nämligen ofta ställen å jernfartyg,
der den rigtande magnetiska kraften är nästan = O,
eller cler densam ma lätt förändra s genom olika lägen af
närbelägna jernpjeser. Under sådana förhållanden kan
en kompass helt oväntadt visa fel på flera streck, huru
noggrann än cleviationen och komp enseringen varit.
Oräkneliga olyckor kunna ju uppstå genom en sådan
föränclring af deviationen. Intet systern är ännu uppfunnit, so m kan berättiga till uraklå tenhet af den omsorg och noggrannhet, som erfordras för at t gifva h varje
pelarkompass en så fördelaktig plats so m möjligt med
hänsyn till omgifvande jernmassor. Valet af kompassens plats ombord å hvarje nytt jernfartyg borde der-
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före uppdragas åt en person, som egde specie! kännedom om kompassens egenskaper och magnetismen ombord.
Det äl' vidare af vigt, att hvarje instrument noggrant undersökes, innan det användes ombord. Äfven
detta värf borde uppdragas åt särskildt skicklige personer. .Med de moderna fartygens ökade hastighet äl'o
noggranna instrument för deras n a vigerande mer än
någonsin af nöden.
Deviationsbestämningfil måste äfvenledes utföras med
största omsorg. Det är långt ifrån tillräckligt att endast kringsvänga fartyget och medelst pejlingar iakttaga kompassnålens afvikning från magnetiska mel'idianen. l\fan måste förut förvissa sig om, att fartyget
är sjöklart, att masl.:inen står på centrum, a t t nakterhuset är rigtigt placeradt, kompassen noga inrigtad, så
att styrstrecken öfverensstämma med en långskeppslinie, att intet jern tillfälligtvis befinner sig i kompassens närhet, att ingen af kompassnålarue (då flera finnes) ligger med förbytta poler, m. m. d. Har fartyget
en längre tid, synnerligast under reparation, legat i en
och samma rigtning, så borde det, några veckor före
de via tionssvängningen, läggas med förstäfven i alldeles
motsatt rigtning, äfvensom någon dag vara under hastig gång och då styra olika kurser, skjuta etc., för
att i tid åstadkomma den förändring i fartygets magnetiska karakter, som annars ifter deviationens bestämmande hommer att inträffa, till stort men och möjlig
fara för navigationen. Deviationen böt· sedan, om möjligt, bestämmas genom tvenne svängningar af fartyget
åt motsatta håll, såvida man ej är i tillfålle att lägga
fartyget fullkomligt stilla några minuter på h varje kurs.
Vid kompmsering af kompassen böra enkelheten och
styrkan afgöra valet af kompensatorer. De förnämsta
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af dessa kunna korteligen kallas permanenta magneter,
fasta eller rörliga, anbragta i eller vid nakterhuset
till kompensering af den semicirkulära deviationen och
krängningsfelet. säkerhetsåtgärder måste vidtagas för
att de rörliga magneterna icke må rubbas af andra än
dertill berättigade personer.
För kompensering af den qvadrantela deviationen
användes mjukt jern, antingen i form af glober, cylindrar med sferiska iindar eller tunna plåtar. Om denna
korrektion medelst mjukt jern skall blifva till(yllestgörande på alla latituder, måste kompasskifvan särskildt konstrueras för detta ändamål. I sträfvandet
efter denna fullkomlighet, omfattande kanske endast
2° eller 3° deviation, måste man likväl se till, att inga
väsendtliga egenskaper hos kompassen uppoffras, såsom
tillräcklig rigtande kraft, stabilitet till sjö,; och erforderlig styrka.
Om en pelarkompass är lämpligt placerad, finnes
det föga eller ingen anledning att ofta flytta kompensationsmagnetema. Engelska amiralitetets instruktioner
bestämma, att h varje fartyg skall kringsvängas för deviationens utrönande då betydligt skilda latituder uppnås, samt i allmänhet en gång om året i hvilken trakt
af verlden det än må befinna sig.
Intet kompensationssystem fritager navigatören från
ofta upprepade deviationsobservationer. Dessa äro långt
vigtigare, än man i allmänhet föreställer sig. Det är
nemligen omöjligt att förutse de många olika orsaker,
som å jernfartyg kunna ofta helt plötsligt genom lastens förskjutning, genom svåra brottsjöar eller häftiga
stötar o. d. ändra deviationen. Då inga pejlingar å
celesta eller terrestra föremål stå att erhålla, så kan
deviationen dock med tillräcklig noggrannhet bestämmas medelst deflektorn, kontrollkompassen eller dylika
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instrument, hvarförtl det bör vara hvarje omtänksam
navigatör angeläget att med sådana vara utmstad.
Å jernfartyg, som skola företaga längre resor·, .är
det så godt som nödvändigt att äfven ber~ilma devwtionskoefficienterna.
Om ett observationssystem med thy åtföljande analys är utfönlt såsom förut meddelade tabell visar, eger
man icke allenast data för kompassens noggranna kompensering, utan man kan äfven med stor tillförlitlighet
bestlimma vissa värden, som icke kunna direkte utrönas
genom observationerna. Med tillhjelp af dessa ber~ik
nade värden kan cleviationen för ett fartygs kompasser
i det närmaste utrönas och kompenseras redan på varfvet, utan att svänga fartyget, eller under segling, när
farty"'et uppnått annan magnetisk latitud.
Må det till slut upprepas, att kompassen i~;:e kan
nog sorgfälligt pröfvas och vårclas, för att äfven å jern·
farty"' förblifva den gamla säkra v~igvisaren öfver hafven.
Man måste ofta undersöka om pivotens spets och
agaten äro väl bibehållna; af tyngre kompassraser skadas <le lätt vicl skakningar och nötas snart. De ofvan
beskrifne nya kompassema äro clock äfven i detta h}inseende bättre skyddande än de vanliga. Deras goda
egenskaper gifva dem ock en allt större användning
Navigatörer och alla, som värdera lif och egendom
till sjös, kunna icke undgå att känna sig tacksamma
mot dem, som offra tid och krafter i sträfvandet att
göra kompassen till ett noggrannare instrument ombord å jernfartyg, iin hvad som hittils varit fallet.

Pejlskitvor.
1. Ett för navigatören särdeles välkommet instrument bör den af kaptenen vid kongl. flottan '.f. Hägg

-

2!1\i-

konstruerade pejlsklfvau (Pl. 5, Fig. 2) blifva, å hvilken
han nyligen erhållit patent.
De hitintills inom svenska marinen använda pejl·
skifvorna hafva varit behäftade med de stora oHigen·
heterna, att ej vara balancerande och att nattetid ej
kunna afläsas utan siirskihl lanterna. Vid stor krängning kan den förstnämn da olägenheten merHöra ett
ganska stort fel i pejlingen, hvilket blir af stor betydelse om pejlingen gjorts för missvisningens eller deviationens bestämmande. Kapten Hägg synes emellertid fullkomligt hafva häft dessa brister. Pejlskifvan,
som placeras ofvanpil kompassen, hålles nemligen ständigt i jemnvigt af tvenne· tyngder a, hvilka sitta fast
på axeln ernellan båda balansringarne. Balansen är så
anorclna<l, att sl\ifv<J.n kan svänga fritt 35° tv[irskeppsoch 15° långskeppsvägen. Ringen b är vridbar samt
försedtl me<l streck och grader på öfver- och innerkant.
Den inre graderingen, som iir afsedel r.tt nattetid afläsas, erhåller sitt ljus från nakterhnslamporna, derigenom att öfverkanten af nakterhuset är betäckt med
en glasskifva c. Ljusstyrkan kan ökas genom att sätta
spegelglas uti en dubbelklaffad skät'm; som bör användas för att slås upp under ofvannämnde glasskifva, på
det att ljuset ej må synas utifrån. Då pejling natteticl
skall tagas, nedfällas klaffarna i lodrät ställning, llVarigenom ljuset från lamporna reflekteras i speglarna och
derifrån till den inre graderingen. Dioptrarne d äro
förseelda me<l skåror och äfven apterade med klykor
för kikare. Instrumentet är i sin helhet af messing,
dock skulle en del de1·af, nemligen den uppgraderade
vridbara ringens horizontela del, lämpligen kunna förfåreligas af fluss eller annat starkt genomsl;:inligt ämne,
hvarigenom den lodräta inre gt'aderingen blefve alldeles
obehöflig.

-
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2. Pejliklfva för afstimdsbestämnin~ar. Detta instrument består af en rund messingsskifva, 30 cm. i genomskärning och vid kanten indelad i · streck och grader.
Dess undre yta stöder på ett fyrkantigt plan, som i
midten är föesedt med en tapp, omkring hvilken skifvan är rörlig. För att kunna inställa skifvan efter
kompasskursen finnes vid kanten af stödplanet .tvenne
smil. knappar i höjd med sk ifvan, hvilka äro försedda
med indexstreck motsvarande kompassens styrstl'eck.
På en af dem finnes en klämskruf får att fästa sk if van
efter vederböl'lig instiillning. Planets underk ant är
fårsed t m~d två tappar, ·som passa i tvenne messingsinfattade hål på relingen eller anna n lämplig pl a ts.
På sk ifvans öfre yta befinner sig pejlinrättningen
(A) med dioptrar och trådar rödig omkring medelpunkten. Vid diopterlinialen äro tvenne rörliga och
lika uppgraderade linialer (B och C) så anbragta, att
den senare omkring punkten (D) rör·liga, utgör hypotenusan och den förra, på ramen (E) flyttbara linea len,
kateten till en rätvinklig triangel.
Vid linealen (C) iii' en uppgmderad metallbige (F)
fäst, med hvars hjelp hvarje lämplig vinkel, motstående
den rörliga kateten kan inställas.
Den flyttbara lin ealen (B) kan förHingas, hvarigenom instrumentets användbarhet utsträckes.
Pejlinrättningen låter använda sig som en vanlig
pejlskifva, men tillåter äfven, såframt icke för stor
noggrannhet erfordras, genom en enkel manipulation
besvarandet af alla uppgifter, som kunna lösas med

Låt kursen vara Nord, pejlingen NV och afståndet
lROO meter. Sedan man inställt gradbågen på 4 streck
(differensen emellan kursen och pejlingen) fores kateten
tills den träffar hypotenusan vid talet 1800 (18). Den
sö kta distansen afläses på kateten = 1275 m. (12,75).
2) Hvilkm kurs bör man styra, för att på en bestämd distans passera ett foremål, lzvars pejling oclz afstånd samtidigt bestämmes?
Om pejlingen är NV, afståudet 1800 m. och man
vill passera föremålet på 800 m. distans, så sammanför
man hypotenusan oeh katet en, så att talet 1800 (18)
på den föna kommer öfverens med 800 (8) på den
senare. Den vinkel, 2% streck, som afläses på grad bågen, skall nn foga s till pejlingen. Kursen blir i
föl'eva rand e fall N. t . V. % V, om man vill passe ra sty t··
bord om föt·emålet och VNV % V, om man vill passer a
babord om detsamma.
3) S edrm ett föremåls läge i jör!tå!!mzde tillfartyget
är bestämd! oc!t man styr en viss kurs med e1z viss fart,
pejlas före1nålet ånyo. Att jiuna distansen till detsamma
vid dm andra p t:jliJlg-en.
Antag att fårsta pejlingen är NV, afståndet 1800
m., kursen Nord och att föremålet sedan pejlas i VNV.
Ställ es gradbågen på 4 streck, och kateten träffar hypotenusan vid 1800 m. (18), så afläses på den förra
1275 m. (12,75). Härpå inställer man bågen på 6 streck
·och för hypotenusan intill kateten 1275 m. (12,75). Den
sökta distansen afläses då på hypotenusan = 1380 m.

rätvinkliga trianglar.
Följande exempel ~orde förtydliga instmm entets
användning:
l) Att genom pejling cif ett förem ål, /zvars afstånd
är kändt, finna den distans, p å hvilkm f artyget, med ciförändrad kurs, kommer att passera detsamma.

4) l ltvilken Pt!fNng skal! ett föremål bringas, !tfJars
rigtning- och afstånd äro kända, när ett fartyg med en
gifven kurs vill närma sig detsamma på en bestämd di-

(13,so ).

sta ns.'~

Föremålet pejlas t. ex. i NV pil. 1800 m. afstilnd ,
fartyget styr Nord och skall närma sig föremål et på

-
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1400 m. Med 4 strecks båge och vid 1800 m. (18) på
hypotenusan afläses 1275 m. (12,76) på kateten. Katetens 1275 m. (12,76) sammanställes nn med hypotenusans 1400 m. (14) och den sökta pejlingen afläses =
5 1/s streck. Man skall uerför i detta fall pejla för emålet NV t. V 1/s V.
5) Pejlas ett föremål tvenne g-ång-er oclz kursen samt
fartyg-ets tillryg-g-alag-da distans mellan pejlning-ama äro
bekanta; /zuru lång-t är man från föremålet vid den andra
p ejlniug-en ."1
Låt den första pejlaingen vara NNV, den andra
V t. N, kursen NO och den tillryggalagda distansen
1650 m. Bågen ställes på 6 streck och på kateten,
som föres till hypotenusans 1650 m. (16,f)O) afläses
1525 m. (15,25). Serlan tager man vinkeln mellan kursen och kontraststrecket till den andra pejlningen = 5
streck (V t. N --SV). Gradbågen inställes i enlighet
härmed, och den till kateten 1525 (15,25) höranue hypotenusan är det sökta afstånclet, i närvaranlie fall
1835 m. (18,:~5).
Indelningen på linealerna han naturligtvis beteckna
minuter, famnar eller hvad mått som helst.

sextant med två alidader.
Då man är i närheten af lanu och skall bestämma
sitt ställe å kortet, sker detta säkrast genom vinkelmätning emellan 3:ne föremål, dels emedan mätningen
blir korrektare än pejlingen, då ju en kompass ofta har
s. k. "vandring", dels emedan man gör sig alldeles
oberoende af möjligen felaktig deviation. Men gör fartyget stark fart och distansen till land är liten, så
fordras 2:ne observatörer, enär den först mätta vinkeln
annars undergår förändring innan den andra hinner
mätas.

-

2'13-

Premierlöjtnanten i dan ska marinen von Holck har
öfvervunnit denna svårighet genom att konstruera en
sextant med 2:ne alidader, hvilka hafva samma centrum, men hvar sin spegel, den ena öfver den andra.
Limben är försedd med 2:ne bre(1vid hvarandea gående
graderingar, den ena från höger och den andra från
ven>;ter. H varje alidad har således sin egen gr·adering,
hvarför man vid vinkelmätning förer den ena alidaden
ifrån sig och den andra åt sig. Horizont-spegeln, afsedd för båda alidaclerna, är folierad å sin öfversta och
nedersta del , men genomskinlig långs midten , får att
man hltrigenom må kunna se det mifltersta föremålet.
Då nu instrumentet skall användas, kan en van observatör direkte syfta på sistniimda föremål och derefter,
genom alirladcmas förande mot hvarandra, bringa de
båda andra föremålen i horizontspegeln, så att alla tre
samtidigt synas i kontakt öfver h varandra. Utom
denna väsentliga förmån vinnes äfven e1! annan, som
för mången kan vara af stor nytta. Simlie nemligen
den först miitta vinkeln vara origtigt afläst eller bortglömd, så behöfver man ej mäta den om igen, ty alidaden kan hela tiden qvarstå på sa mma grautal, intill
dess nästa ortbestämning skall ske.
Med tillhjelp af en "station-pointer'1 kan således
exakt utläggas den punkt, h varpå fartyget befinner sig.
Uti eskader bör detta instrument vara särdeles fördelaktigt, ty den ena alidaden kan användas för höjdvinkeln af fartyget för om (eller om styrbord), den
andra får det akter om (eller om babord) befintliga.
Äfven sjömätaren bör kunna draga nytta af instrumentet såsom varande, åtminstone i någon mån, tidsbesparande, hvarjemte de anförda fördelarna ju äfven
komma honom till godo, ehuruväl han, som vid den
s. k. '1 vinklingen" ligger still, ej har så stort behof af
16

-
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dylikt instrument, som navigatören ombord i ett
'under gång varande fartyg.
Samtidigt uppfnnnos i England "reflektionscirk la r<~,
grundade på samma ide. Med dessa cirklar kunna
större vinklar mätas, hvarföre de i detta afseende
torde öfverträ:ffa nyssnämde sextanter.
(Forts.)

·ett

Om Skeppsgosseinrättningen.
(Forts. ft. s. 14.)
Angående skeppsgassame s skolundervisni ng i äldre
ticler innehåller k. brefvet den 12 September 1732, at.t
skeppsgossarne skulle föL' sådan undervisning delas i två
klasser, af hvilka den ena, omfattande de mera färsigkomne, skulle undervisas af konsistorienota rien och den
andra af en särskild preceptor, men att de gossar, hvilka
hade föräldrar eller andra anfårvandter, som kunde draga
försorg om deras skolbildning, fingo på privat väg undervisas, och i k. instruktionen den 7 Augusti 1776 anbefalles att skeppsgassarue skola väl öfvas i kristendom,
räknande och skrifvande.
Först i 1778 års stat finuer man 80 rdr sp. uppförda såsom lön åt en lärare vid skeppsgossesko lan i
Carlskrona. Detta belopp qvarstod oförändradt till år
1809, men då uppfördes å Carlskromt skeppsgosseskolas
stat två lärare med årlig lön af 100 rdr och två underlärare, hvardera med årlig lön af 75 rdr. 1812 ökades
lönerna för lärarue till 133: 16 och för underlärarne till
100 rdr och 1816 till respektive 250 och 150.
Om undervisningen s omfång och anordnande i dessa
tider hafva vi oss föga bekant, men antagligt är, att den
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under lång tid endast omfattade innanläsning, religionskunskap, skrifnino·
o·
o och räkniuO'
I CarlsJuuna hölls skolan först i det rum på varfvet, som sednare hlef bildhuggarever kstad, derefter nåder
gon . tid i det s. k. Strömholruska huset) beläO'et
o
mannregement ets (numera garnisonskom menderingens)
kasern står, men inrymdils i hö1jan af detta ådumdrade
i ett för ändamålet 111ppfördt skolhus vid Södra Amiralit etstorget, hvarest den föt-bl ef allt intilldess den nuva·
r ande kasern byggnaden bl e f fiirdig.
Genom reglementet at uen 11 Februari 1823 lemnades noggranna och fullständiga föreskrifter får skeppsgossarurs skolundervisnin g i Carlskrona. Skolan der ordnades efter den s. k. lancastermetho den och ställdes under amiralitetssupe rintendentens inspektion. U ndervisnin·
gen sköttes af två lärare, biträdda af erforderligt antal
monitörer, hvarjemte vid skolan anstälcles en särskild
gymnastik- och simlärare. Gassarne förd elades i åtta
allmänna läs- och skrifklasser, af hvillm de tre höO're
"'
utgjorde en afdeluiug och de fem lägre en annan. Skol·
terminerna bestämdes från den l September till den 15
December och från den 15 Januari till April månftds slut.
Undervisningst immarne voro alla söckendagar utom Lördagen fi·ån kl. 1/ 2 9 till 12 f.m. och från kl. 112 2 till
5 e.m. Lördagsfårmida gen användes till repetitioner.
Läroämnena voro de vanliga skoliimneua, nemligeu krisedolära l
stendom med biblisk historia och bibelläsninO'
Ol
geografi, historia, räknekonst och matematik, svenska
språket, välskrifniug och t eckning, och lemuades den
tiden äfven undervisning i främmande språk ehuru i
ringa omfång. Reglementet gaf noggranna föreskrifter
angående läroämnenas fårdelning och kursernas omfång
för de särskilda klasserna äfveusom får undervisning~ ·
sättet.
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Klassernas antal voro tre och tillätas de gossar, som
blifvit approberade i högst a klassen, att genomgå under·
befälsskolan s förberedande klass .
Detta skolreglemente gälde i hufvudsakliga delar intill 1860, då nytt reglenHmte för skeppsgosseskolan faststäldes. Enligt detta se nare var all under visning fördelad på tre klasser med tör hvm~j e klass bestämda linmen
och lmrser, främmande språk uteslötos, men i öfrigt förblefvo läroämnena ungefär desamma som i 1823 års
reglement e varit upptagna. Termin er och undervisningstimmar undergingo icke heller någon nämnvärd förändring, men lärareperso nalen omorganiserades. Enligt
1860 års reglemente och stat utgj ordes denna af l rektor,
som hade allmänna öfverinseenclet och ledningen af undervisningen i skolan samt elen speciela undervisningsskyldighet en i 3:e klassen, 2 koll eger, som unelervisade en
i hvardera af l:a och 2:a klasserna, l bitrlidand e lärare
och hehöfligt antal monitörer af matroskåren. Biträdande läraren ooh monitörern e förd elades till undervisningen af rektor.
Efter samma stat vo ro lönevilkoren för rektor 1200
kr. i lön och 300 kr. i ar vo de och fö r koll egerna 1000 kr.
i lön, hvarjemte alla tre åtnjöto l<'m etörhöjning efter 5,
10 och 15 års tjonstgöring, hvanlera med 250 kr. för
hvarj e gång. Biträdande lärarons lön var 600 kr. och
monitöreme uppbura arvoden af högst 40 kr. hvarcl era.
1871 utkom nytt reglemente och ny stat för skeppsgosseskolan. Enligt denna stat var rektors lön 2000 kr.
och lärames hvarclera 800 kr. årligen och med förhöjning efter 5, 10, 15 och 20 år för rektor med 250 kr.
hvarje gång och för hvardera läraren med 100 kr. hva1je
gång. 1876 ökades rektors årslön till 3000 kr. och lärarnes till 1000 kr. och samma tillökningar efter vissa
tjensteår bibehöllos.
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Genom 1879 års förnyade skolstadga omorganiser ades skcpps~~~~lan och fördelades på fyra klasser.
Rektors undervisningsskyldi ghet flyttades till 4:e klassen
och några ~in dringar i afseende å läroämnenas fördelning
äfvensom i afseend e å skoltiderna m. m. faststäldes.
Skeppsgossarn es praktiska ~dbilcln ing skedde i äldre
tider niistan uteslutalHle ombord och hufvudsakligen under sommaren. Liingre fram företoga s väl äfven några
praktiska öfningar i land, men dessa bestodo först endast uti någon gymnastik och simning äfvensom sång
och flöjtblåsning; för de musikaliska öfningarne var sär·
skild lärare anstäld. Från år 1840 öfvades je mväl någon
gevärsexercis, äfvensom horn blåsning tillkommit. Från
och med 1860 öfvades de icke sjökommenderade skeppsgassame under sommarmånaderna i sjömansarbeten i varfvets tackelkammare, hva1j emte gossar, som önskade utbildas till han dtverkare (timmermän smeder m. fl.) erhöllo
öfning i varfvets verkstäder.
Först 1868 anbefaldes praktiska ötningar för skeppsgassame äfven vintertiden. Dessa bestodo dels, såsom
förut i gymnastik, hvari gossarne deltoga afclelningsvis
hvarje morgon, men äfven i exercis och vapenfäring samt
sjömansal·beten och för de äldre segelsömnad. Exercisen
och vapenföringen skedde i flottans exercishus under
ledning af chefen för stationens exercisskola, sjömansarb etena i tackelkammaren och segelsömnaden i segelsömmareverkstaclen . Till alla dessa öfningar anslogos
dock endast l timme hvarje middag och gossarne indelades till dem i tre afclelningar, af hvilka en i tur
öfvades samma vecka alla middagar i tackelkammaren
under det de båda andra afdelningarne ·öfvades i exercishuset.
Redan fl era år förut hade elen särskilda gymnastiklärarens åligganden öfverflyttats på kompaniofficerarne.

v
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Sedan någ ra år dereft er nytt exerci shus uppfo rts
för
fur sjötru ppern a, öfverl enmad es det äldre uteslu tande
och
skeppsgossarne':l öfning ar, hvare ft er såväl gymn astik
ömnad
exerci s, som öfning ar i sjöma nsarb eten och segels
der försig gingo .
ns
År efter är ökade s emell ertid dP. fordri ngar i vapne
g egbruk, som stäide s på flottan s mansk ap, större omsor
rd
ombo
som
land
i
nade s åt mansk apets utbild ning såväl
hade
och en bestäm d rekry tkurs fåresk refs. Allt dettil.
ning i
musicler till följd att äfven skepp sgoss arnos utbild
med
melse
nstäm
öfvere
dessa afseenelen ordna des i full
erskulle
den fortsa tta öfning , de efter karlsk rifnin gen
en
hålla. Det till inrätt ninge ns disposition, å artille rigård
och
sattes
istånd
et
cishus
på varfve t liggan de, äldre exer
flere
törsåg s med såväl erford erlig gymn astikr edska p som
eriel,
artille ripjeser, vapen och annan under visnin gsmat
s.
utfora
atiskt
system
der
t
kunna
hvare fter alla öfning arne
Seperna
månad
Till dessa öfning ar hafva dereft er under
n före
temh er-Ap ril använ dts 1 timme hvarje mot·go
et och
frukos t, l timme hvmje midda g före midda gsmål
lässlutad
dagen
får
1 timme hvarje efterm iddag efter
ande
fördel
ning i skolan . Ge nom de olika öfning arnes
a bafva
på dessa olika tid er och töt· de olika afdeln ingarn
lopunder
att
t
hunni
r
med få undan tag alla skepp sgossa
bation
appro
får
pet af 3 till 4 vintra r fårvär fva Htrdighet
land.
till 3:e sjöma nsklassen i de öfning ar som läras i
forta
tillbak
tid
lång
sedan
Unde r vintra rn e hafva
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lördag
gått allmä nna öfning ar i korals ång hvatje
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som
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för
g
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trnms
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het.
fallen
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mindr
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större
tyg, men skepp sgossa r inging o till
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antal i besätt nings listor na for flottan s fartyg i allmän
rustad t
bet. Först 1819 finner man ett s[irskildt fartyg
a".
"Dian
en
brigg
var
för skepp sgossa rs öfnin g . Detta
e
kerad
Å denna voro 32 ordina rie skepp sgossa r embar
ingssåsom sUindig besätt ning, hvarj emte de extra afdeln
land
i
nde
återvä
och
arna
vis gingo om bord om morgn
an"
"Sval
tten
om aftnar n e. Vidare finner man korve
der
1827 <tnv~ind till skepp sgossa rs öfuing under 3 måna
jemte
och att der öfvaLi es 32 af de äldre skepp sgossa rne
öfldt
s~irski
inget
var
ett mind re antal jungm iin. 1828
äldre
de
af
nings fartyg rustad t för skepp sgossa r, men 40
goss:;trne öfvades å fregat ten "Eure dice" .
1829 a nvisad es skone rten "Snap popp" till öfning skladt
fartyg och efter att följan d e år hafva blifvit omtac
t och
till brigg, använ des detta fartyg intill 1858 ensam
öfverorg
Göteb
från
den
sistnä mnda i'tr i föreni ng med
.
fårda brigge n "Glom men", för skepp sgossa rs öfning
1859 ned töreles brigge n "af Wirse n" från Stock holm
en",
ti ll Carlsk rona och bl ef samm a år, je m t e "G lomm
,
popp"
"Snap
es
skepp sgosse öfning sfarty g. S. å. slopad
fter
hvare
men en ny brigg med samm a namn byggd es,
"Glomunder mång a år all a tre brigga m e "Snap popp" ,
ar. En
öfning
dessa
till
s
men" och "af Wirse n" an v[inde
, var
eferne
regem entsofficer, merendels en af komp anich
befälch ef å brigg en och då fler e brigg ar voro rustad e,
i
voro
ssa
de
Å
.
öfriga
de
er
hafvar e äfven öfver den ell
lwarÅ
.
chefer
allmä nhet premi erlöjtn anter (löjtn anter)
r och
dera af brigga me var en medk omme ndera d office
nhet
besätt ninge n for h va1je utgjor des för öfrigt i allmä
(båtskock
en
s,
matro
af en styrm an, en skepp are, en
fingo
man) och omkri ng 50 gossa r. Med tre brigg ar
isålund a 150 gossa r öfning under somm ar'ln. Exped
utee
skedd
arna
öfning
tionst iden var 3 måna der och
ård.
slutan de på Carlsk rona redd och i närma ste skärg
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Särskilda besUimme lser, afvikande från dem, som
gällde andra örlogsfarty g, tillfimpades i afseende å aflöning och portion å skeppsgos sebriggarn e. Till en början
utspisades -:% sjöportion men fullt bröd (under någon tid
mjukt bröd), senare gällde för briggame samma spisordning som för gossarne i land. Befälets och underbefälets a flöning unelergick uneler årens lopp flera förändringar, intilldess briggame såväl i afseende å aflöning som portion likst~ild es med öfriga fartyg i hemland s farvatten. Uneler flera år uppbar chef å skeppsgossebrigg l kr. 50 öre om dagen tör lotsningen s bestridande. Denna ersfittning borttogs 1872, och gälla sedan
detta, år samma besttimme lser för briggame i afseende
å begagnand e af lots, som för öfriga örlogsfarty g. Under segling inom CarlsJuona skärgård användes naturligtvis icke lot s.
1867 ansågs briggen "Glommen " icke längre användbar för segling, h varföre den dereft er endast använeles still aliggande på varfvet till gossarnes förb eredande öfningar. I stället bygdes briggen "Skirner" och
blef från och med 1868 öfningsfar tyg i "Glommen s"
stä!le. Från samnut tid kommende rades en sär.~ki ld befälh afvare öfver alla tre briggarn e, hvardera briggen
fick Hin ch ef, öfningstid en bestämdes till omkrin g 4 månll.der och seglingen utsträcktes utom Carlsln·on a skärgård under 5 till 7 veckor af expedition stiden. Utom
cheferne kommende rades nu ingen officer å briggame
utom för den utsträckta seglingen, då briggarne, med
undantag af den, å hvilken befiilhafva ren var embarkera d,
merend els erhöll tillökning med l yngre officer, hva1jemte
läkare medföljde uneler denna del af expedition en.
Allt fortfarand e likasom ännu ingingo skepp sgossar
till mindre antal i besättning slistama för de flesta öfriga
örlogsfarty g.
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Då dels briggen "af Wirsen" ansågs snart icke
längre kunna anv~indas till sjös och då dessutom det
syntes angeläget, att fl ere skeppsgos sar fingo deltaga i
de systematis kt ordnade öfningarne ombord, bygdes 1876
en ny skeppsgos sebrigg, som erhöllnam net "Falken" och
som gjorde sin första expedition 1877 och från och med
detta år användes 4 briggar till skeppsgos sarnos öfning.
Seclan skeppsgos seinr;ittnin gen blifvit st;ild uneler
befäl af en kårch ef, vidtogs 1876 den ändrin g, att alla
briggame bilda en "afdelning " und er kår ch efens beHil
så::;om "afdelning sch ef" och att till chefe r å briggame
kommende ras kompanich eforne och kompaniofficerarn e
vid kåren, hvarigeno m hela institution en, så att säga,
uneler de fyra sonunannå nadr rna flyttas omb01·cl.
1881 utrangerad es briggen "af vVirsen" och ersattes
såsom öfningsfar tyg med lastbrigge n " Gladan", som för
sådant ändam ål törändrades och ominredcles. A denna
brigg, som är betydligt störn'l än öfrige briggar och har
mycket svårare tackling m. m., öfvas för eträdesvis de
äldste och starkaste gossarne till ett antal af 70 och
briggens seglinga r ske und er nästan hela expedition sticlen utom skärgården . Derefter a nvändes briggen "af
vVirs en" endast till förb eredand e öfningar å varfvet.
Briggarne äro numera icke armerade fartyg, utan
föra h vardera en elast 2 små pjeser för gifvande af sig nalskott. N ågon kanon- eller handvap enexercis öfvas sålunda icke ombord i dessa fartyg.
Allt.ifrån ganska lång tid tillbaka hafva skeppsgos sar
användts till ordonnans~jenst åt de officerare, vid station ern a, hvillm för sin embetsstä llning skolat t illdelas ordonnanser, äfvensom till tjenstgörin g vid optiska telegraferna på Carlskrona stations varf och å Kungsholm s
fästning . Enär sådan tjenstgörin g, h vartill under vissa
perioder ända till 16 a 17 gossar samtidigt användts,
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borttagit mycken tid från gossarn es skolgång och praktiska öfningar i yrket, anviindes skeppsgossar sedan flere
år icke vidare vid telegrafP-ma och enelast n{lgra få ordonnanser utgå nnm e r ~t från skeppsgossekåren.
I afseende å skeppsgossarnes utskrifning fr ån kåren
eller elen s. k. karlskri{ningcn var i äldsta tider stadgad t,
att den skulle ske vid 18 års ålder, och dertilllämpliga
gossar insattes under dessa tide r jemviil såsom ind elningsoch roterin gsbåtsmiin. Karl skrifnin ge n verlu;tiildes under
olika ])eriocl er af iuspektörert för fluttan eller af befälhatvande amiralen (serla n statiou shef~ilhafvare n ). l G93
upphörde uh;kriftling af skeppsgossa r till b[ttsman slwmpaniema. Ge nom ett k. b ret' 1738 b es t~itmles, att skep psgossar i främsta rummet skulle lmrbkrifvas till koff~~ rdi
karlar. I 1823 års reglemente bestlimdes såsom vilkor
fo r karlsluifning, att hafva uppnätt 18 års ålder och ega
utvecklad e kroppskrafter; karlskrifnin ge n skull e ske vid
de årliga mönstrin game om våren. skeppsgossar karlskrefvos sedan till jun gmiin på matroskompanierna oeh
kunde efte r fram stiild önskan , dervid öfverflyttas till
Stockl~olm eller Göteborg. De som karlskrefvos t ill
Stockholm hlefvo kan oni ere r, men sedan kauouierkåren
upphört, iush:refvo s de på de i Stockholm törlag da matroskompanicrna. 1fven lmrlskrefvos de, som dertill utbild ats, sftso m maskinistHirlingar, timmermän ell er andra
handtverkare, men dessa utgjorde ~~~v_i_~ --e~-~-- ::_~~g:~
antal.
lS38 meddelad es till åtelse att den gosse, som hade
mindre utvecklade kroppskrafter, fick qvarstå vid ki:t.ren
till 19 års åhler.
F ör Jw rl skrifnin ge n gälla nu ±öreskrifterua i reglementet fö r flottan, som derom innehåller, dels att skeppsgossekåren rekryt erar matros-, eld are~ och hancltv:rkskompanierna, dels ock ~•tt karlsluifmngen ve rkstalles,
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efter fo rslag af kårchefen, af militärchefen vid mönstring
omkring den l September hv a1je iir, att de karlskrifne
fördel as emellan de båda stationern a på sätt chefen för
fl ottans militärpersonal bestämmer och a,tt ingen skeppsgosse må lmrlskrifvas förr än han hunnit 18 års ålder
och eger utbild ade hoppskrafter och yrk esHirclighet.
(Forts.)

För sök till historisk öfverblick
af striderna om Sveriges sjöföt·svar, derus U[Jtlkomst
och utveckling umlct· innevarande ådmndt·ade
jemtc demf t'ömnledda betmktelser.
(Forts. fr . s. 33.)
Ungefäe vid samma tid som en af vårt lands mest Un/1' c 1•. Ptaaktade statsmän O'enomd ref en förändring i vårt stats- t~ns dulnin~~n
j or8lag 18 60J.
skick, som hos mi\ngen väckte de lifligaste förhoppningar om en ny ::era for lamlets af föråldrad e fo rm er
h~immade utveck ling, satte grefve v. Platen, m ed benäget bitdide, i verkst~illigh et sina ideer att genom en
total omsh:apning af vårt sjövapens organisation afhj elpa de många erkända bristerna hvilka hindrade
detta vapen att fy ll a sin plats i landets försvar samt
intaga en af allmänna opinionen såväl som af militären
aktad sUillning. D en 12 Maj 1865 offentliggjorde han ,
med nådigt tillst ånd , sina "Grunde r för o·mbilclning af
S ve r-igcs sjöförsvar" .
Antagligen äro dessa "grund er" såväl som vår flottas senaste utvecklingshistoria tillräckligt väl h: äncla af
det stora flertalet ntaf tidskriftens läsare, att vi kanske
lämpligen kund e h~ir afsluta vårt "försök till historisk
öfverblick "; men å andra sidan frukta vi, att det nära
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sa mbandet mellan nutidens gängse uppfattningar eller
missuppfattningar rörande sjöförsvaret och dem som
voro rådande före vapn ens sjuåriga skiljsmässa, bvilket
det varit vår afsigt att med denna uppsats framhålla,
klart skall falla i ögonen, om vi h~ir skulle afe1'• no()'
b
bland skrifter och förhandlingar
sluta vår ll:ryssnin()'stur
,...,
om sjöförsvarsfr:'\gan. I hopp att genom en fortsatt rekognosc ering kunna bidraga till att klargöra situationen
hafva vi derföre, efte r ni\gon tvekan, fattat vårt parti
att äter lätta ankar, väl vetande likväl att farorna för
gmndstötni.ng blifva större, ju längre man skrider framåt
i den nyaste tidens skäruppfylda farvatten.
Uti sina bemödanden att träffa på fast grundval
för en ny s jöförsvarso rganisation var grefve v. Platen
ej lyckligare 1865 än han hade varit 1851, men utsigterna att vinna representationens samtycke till en förändring voro nu ojemförligt större än 15 år tidigare.
1851 had e han förg~ifves v~irljat till dess förmodade sy mpatier för lilla flottan , ty han utlof\'acle ej, såsom vederlag, någon reduktion vare sig af perso nal eller buuget.
1865 lyclde fältropet: cwbetes f'örclelning och lösen: reduktion, hvilket senare ord isynnerh et visade sig ega
god klang inom riksfö rsamlingen. D et anslog en känslig sträng, sparsamhetsbegäret, hvilk et mer än en gång
öppnat döLTarne för tvih,elaktiga reformer och som äfven nu bredde ett täckelse öfver den sofism och den
paradox som bildade grundpelarne till grefve v. P:s
reformförslag. Ty en sofis m var påståendet, att sjökrigskonsten och våra lokala förh åll anden nu, mer än
1851 betin D'nde en så ytterlig tillfimpning af principen
'
om arbetets fördelning so m en fullstämlig tmlelning af
sjövapnet. Nyssnämda år stod man i begrepp att tillgodogöra sig fördelame af denna princip utan förorsakande af splittring, att tillegna sig behöflig special'~

('")
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skicklighet utan att förneka nyttan af mångsidigbet;
h varföre öfvergifva denna medelvä()'? Vidare var det
"'
en paradox, att ett betydligt reduceradt sjövapen betydde ett starkare vapen, ty hnru högt man än må
skatta det qvalitativa i styrkan , så får man dock ej alldeles förbise, att det qvantitativa iir en faktor deri, som
också måste tagas i betraktande. Det gifves en gräns
för rlen förra faktom, vid hvilh. en man af omst~inr1ighe
terna kan nödgas stanna, då ingen annan utväg finnes
att uppnå en lämplig grad af den senare. Grefve v. P.
offralie 1865, i strid mot sina tidigare åsigter, allt för
myck et af sjövapnets numerära styrka, och detta ntan
att ens kunna skänka fullgorla garantier för någon väsen<ltl igt större effektivitet bos återstoden. 'l'eori en om
arbetets fördelning var ej en allmiingiltig bevisad sanning och således vådlig att acceptera silsom vederlag
för en reduktion, åt minstone borde grtinsen som bestäm<1e delningen Yant för en \war klar och gillad,
h vii ket ingalunda var fallet.
En delning af sjöförsvarets pel'sonal och materiel
låter enligt vårt fiirmenande ej tänka sig, med mindre
man först kan bestiim ma en stmte,r;isk gräns mellan de
båda delames operationsHat eller en taletisk sil.dan, beroende på olika stridsvapen. Den senare var aldrig
fråga om vid lRG6 t\rs delning , fastän principen senare
f!ltt tjena till grund för indelning i yrkeskategorier, och
kan ej heller gerna föranlella bildandet af särskilda
vapen s lag, likso.m vid armen, sit länge stridsvapnen till
sjös, kanonen, rammen och minan , föras , ofta alla tre,
på samma fartyg. När · i "Grunderna" talas om "ett
för öppna sjön passande örlogsvapen" och ''ett för dess
skärgårdar och inlandsfarvatten lämpadt flytande artilleri ", så synes deraf framgå, att grefve v. P. tänkt
sig en strategisk gräns såso m grund för eitt delnings-
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förslag och velat draga denna vid hafsbandet. Sedan
man si\lnnda fått veta stridsfältet, hvar k. flottan och
k. skärgårdsartilleriet skola uppträda, väntar man sig
helt naturligt dernäst en utredning hnru h vardera vap·
net skall användas och slutligen någea gamntier föL"
möjligheten att göra såväl det fön·a som det senare
tillräckligt starkt och ändamålsenli.r;t föe att ega någon
utsigt att kunna fyllla sin uppgift. Uti såväl det ena
som det andra afseendet blir man emellertid helt och
l1ållet besviken. I synnerhet har "grundernas" förf.
svårt att reda sig med sitt "får öppna sjön passande
örlogsvapen ", h varföre han ock inskränker sig till att
definiera dess verksamhet i fredstid och litar för resten
på, att den svenska sjöofficeren skall, genom "en så
mycket som möjligt oafbrnten sjötjenstgöring", "i sjömanskap och sjöst1·iclsclu glighet blifva den fiend tliga ör·
logsmannen öfverlägsen". Samma brist på detaljerad
verksamhet förefinnes deremot icke i fråga om skärgårdsartilleriet, hvilket betecknas såsom "ett artilleriregemente med flytande la vetter" med uppgift "att
hindra fienden framtränga genom positionerna i våra
skärgårdar", "att ikläda sig den ej mindre vigtiga ro·
len, när fiendtlig at·me nalkas stränderna af våra inre
farleder, att då angripa densamma, samt att blifva en
flankbetäckning får vår egen arme, när hon stöder sig
vid ett farbart vattendrag", att kring sjöbefästningarne,
"medelst sina pansarklädda, flytande lavetter, bidraga
till försvaret ", att "å sjelfva fästningarna öfvertaga en
del af befälsplatserna, vara kanonbetjeningens förhandsmän samt bestrida båttjenstgöringen '' och slutligen "att
betjena och fortskaffa ett lättrörligt landstigningsartilleri". Af allt detta vill det synas, som om skärgårdsartilleriet var ämnadt att återupplifva armens flotta
och att, bland annat, öfvertaga all slags strid inom

skäegård, såväl rör·lig som positionsstt·id. Detta verkningsområde borde väl ha varit tillräckligt vidsträckt
för ett vapen som blott skulle utgöra en del af sjöförsvaret, men ((grundemas" förf. var ej nöjd härmed;
föreskriften att ((befälspersonalen bör jemväl ega erfor·
derlig yrkesskicldighet att kunna gå utom skärs längs
tttmed våra kuster" innehöll helt enkelt ett öfverskridande af den ursprungliga strategiska gränsen för sjö·
försvarets delning, och denna gräns rubbades ytterligare, då k flottan · betecknades såso m ett ((yttee kustoch sjMörsvar((, ty begreppet kustförsvar innebär ju ett
uppträdande både innanför oci1 utanför hafsbandeL
Byggd på så ofullständigt utredda, vacklanile stra•
tegiska förutsättningar och på så oklara begrepp om
nyare sjöförsvarsprinciper, kund e den nya organisatio·
nen, med afseende på delningen af maten'elen, ej blifva
annat iin otillfredsställande. Flottans materiel skulle
omfatta alla beYärade fartyg, försedde med stående
tackling; från fregatten till kanonslupen plus monitorerna, 4 till antalet; sktirgånlsartillet"iets åter de grundgående fartygen utan stående tackling, en del pansarkläude, men ändock af ej större dimensioner än att de
kunue passera slussarne i Göta kanal, en del ännu
mindl'e och lättradigare ilf'år fortskaffandet af ett landstigningsartilleri". Förslagsvis upptages den materiel
som får 3 millioner skulle på 6 år anskaffas för skärgårusartilleriet till 8 större pansarbåtar, 12 mindre, l
minfartyg, 7 landstigningsartilleribåtar samt 24 roddkanonbåtar. Skälet h varföre monitol'ema, ilehuru kt·aftiga för positionsförsvaret il, ej fingo rälmas till skärgårds materielen, var att de ((ej kunna anses blifva så
lättmanövrerliga som är erforderligt för skärgårdsi dess vidskäcktare bemär·kelse(( samt att de
kriO'et
b
''ej kunna förnekas namnet af sjiigåen<le tornfartyg((.
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Hade endast fackkunskapen fått fälla utslaget, så lider
det knappast något t vifvel att ej d en kunnat påpeka
vida större brister hos monitorerna såsom sjögående
än som skärgå rds-strid sfartyg. Förslaget till fartygstyper för fl ottan - monitorer a 6 knop , kanonbåtar a
9 och korvetter a 10- 12 kn op - lemnar näppeligen
någon nyckel till gåtan, huru detta vapen borde oper era i krig, m en de certer , so m föreslogos för skärgårdsartilleriet , återspeglade ty Llligare detta vapens mångsidiga natm, en blandning af sjö-, fiistnings- och land tförsvar.
Grund erna för p ersonalens deln ing voro väl lika
ohållbara, men siitt.et for dess verkställand e var åtminst one fullständigare genomt1inkt. Här tyckes ock
kärnpunkten i förslaget hafva legat och den berörde
allt för nära de individu ella intressena för att kunna
lemnas sviifvande och öfvcrliitas åt framtiden. Man
måste erk änna att mycket gjordes för att hålla personalen skadeslös för den genom gripande förändringen och
att en viss varsamhet iaktogs, för att åtminstone ej underbl åsa dess betänkligheter vid fl ottans styckning och
reduktion. Den 228 numm er stark a officerskåren skull e
minskas till 182, hvaraf 96 skulle tillhöra Flottan och
86 Skrirgårdsartilleriet, men af dessa skulle likväl 10
hållas vakanta på det förra och 9 på det senare vapnet.
Den härigenom erhållna besparinge n, 79610 rdr, skulle,
sedan organisation blifvit genomförd, komma statsverket till godo. De ekonomiska fördelar: som försl aget
lofvade officerarna, bestodo uti smärre löneförbättringar,
hvilka dock ej uppgingo till hvad armens värfvade garnisonsregementen åtnjöto - en j emförelse med Svea
artilleri är upptagen i "grunderna " - upprättandet af
en ny 1·eservstat och en ?:nclragningsstat, till hvilka en
del, för aktiv tj enst mindre lämplige eller hågade, of-

L

ficerare skulle uta n att lida pekuni är förlust kunna
öfverfly ttas.
Såso m mot i ver för den "oafvisliga 11 r eduktion af
personalen anföras, dels krigsfartygens dy rhet och i
följd deraf minskad e antal och storlek, dels exercisanslagets otillriicklighet att underh ålla yrkesskicklighet hos den befintliga personalen. Detta är ej enda
gången den satsen fi'ttt passera såsom axiom, att en
flotta sam mansatt af mindre fartyg ej erfordrar så talrik befälsperso nal so m en best åend e af större. Huru
derm ed i verklighet en förhåller sig t orde ej vara svå rt
att fin na uta f ett nära till hands liggande exempel.
Kostnaden för en mindre pa nsarfregatt af den danska
Helgalandstype n kan, lågt beräknadt, anses motsvara
den för 3 af våra monitorer eller 10 af våra pansarbåtar. 11 Helgolands 11 stridsbesättningslista upptager 1
regem entsofficer, l kapten och 5 subalterner, summa 7;
3 monitorer erfordra 3 regementsofficerare, 3 kaptener
och 6 subalterner, summa 12, samt 10 pansarbåtar 10 kaptener och 10 subaltern er, summa 20 officerare.
Häraf synes, att en minskad officerspersonal ej kan
vara tillräcklig annat än för en till antal eller kapitalvärd e reducerad materiel, d. v. s. för en svagare flotta.
Beträffande det andra skälet för den 11 oafvisliga 11 reduktion så är det väl sant, inom vissa gränser, att en
mindre men 11 Väl befaren och praktisk kunnig'' officerskår är att föredraga framfor ett större antal '1 som på
sjön ej känner sig hemmastadt <~, men deraf följer ej,
att det är 11 Vida bättre .att hafva en eller två " af de
förra 11 än ett flerdubbelt antal " af de senare så vida
'
det är möjligt att göra det antal officerare som vapnet
erfordrar befarna och praktiskt kunniga. H var och en
som betraktar frågan objektivt skall helt säkert erkänna det orimliga uti, att det befintliga öfningsansla·
17
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get bestämmer personalens storlek, ifall en tillökning
i nämda anslag af några 100 tusen kronor garanterar
flottan en duglig och på samma gång tillräcklig bemanning. Vi hylla ingalunda den satsen att våra militära behof måste tillfredsställas utan hänsyn till våra
tillgångar, men vi hålla före att, om en institution, som
har ett vigtigt kall att utf'ora och som i alla händelser
tarfvar ansenliga summor att underhålla, så att den ej
råkar i märkbart förfall, kan med obetydligt ökade
medel sättas i ett betydligt effektivare skick, så är det
med landets sanna intressen och med klok ekonomi förenligt att ej und anhålla de medel hvarigenom ett dylikt resultat kan ernås.
Utgående från de tillgängliga öfningsmedlen 520 tusen för det yttre och 110 tusen för det inre sjöförsvaret - hvarigenom 228 officerare beräknas kunna
erhålla 41 dagars årlig sjötjenst och 13 dagars skärgårdstjenst kommer "grundernas" förf. till det resultat,
att, genom delning och reduktion till 163 officerare, de
som komme att tillhöra Flottan skulle åtnjuta 109 dagars och skärgårdsartillerie ts 38 dagars praktisk öfning - ovedersägligen ett vackert resultat på papperet, men som i verkligheten kunde komma att stå sjöförsvaret i dess helhet dyrt nog. Vid ett krigsutbrott
skulle, enligt den nya organisationen, landet ega för
aktiv tjenst 163 sjöofficerare i stället for 228, och af
dessa 163 vore 77 blott användbara till strid inom skärgården samt 86 obekanta med skärgårdarnes terräng
och krigföringen derstädes. Svagheten af en sådan organisation ligger i öppen dager, ty blefve redan i begynnelsen af kriget ettdera af vapnen utsatt för en
kännbar förlust, så funnes ingen utväg att från det andra erhålla ersättning; och valde fienden till sin arrfallspunkt ett ställe der intet eller obetydligt skär-
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gårdsförsvar vore anordnadt, så vore det ej förenadt
med stora svårigheter att alldeles hindra hela denna
del af sjövapnet att deltaga i landets försvar annat än
på land. Hade statsmakterna fäst sig' mera vid flottans verkliga behof än vid de små utlofvade besparingarna till statsverket, så borde de hafva åtnöjt sig med
en tillfällig, varsam reduktion af personalen och, genom
att öka öfningsanslaget; så att det förmådde bereda
denna personal en något sånär likartad men fullständigare yrkesutbildning, hafva undanröjt det enda verkliga, om än svaga, skälet till dess delning. Grefve
v. Platens fårslag 1865 att lägga dåvarande öfningsanslaget till grund for personalens organisation var i
sjelfva verket lika ohållbart som hans ide 1851 att basera den på landets tillgång på sjöfolk. De föreslagna
forändringarne och reduktionerna inom underofficers- och
sjömanskårerna stodo i öfverensstämmelse med dem for
hvilka vi ofvan redogjort och torde derföre här kunna
förbigås. En föreslagen åtgärd, att från båtsmanshållet
afskilja omkring 1200 man och lemna dessa åt armen,
hade varit icke blott tidsenlig utan äfven nyttig, så
framt flottans värfvade stam hade erhållit en motsvarande tillökning af omkring 400 man.
Såsom en lämplig afslutning innehöll ändtligen delningsforslaget att lotsverket skulle tillhöra Flottan och
sjökarteverket Skärgårdsartilleriet . Förr voro dessa
båda institutioner forenade till ett verk, hvilket med
hänsyn såväl till deras närbeslägtade verksamhet som
till en väl behöflig omvexling för deras personal nog
hade sina stora fördelar både för det allmänna och för
individerna. Såsom skäl for deras radikala åtskiljande
anfördes, att "endast väl befarne sjömän kunna utvisa
eller med sakkännedom bedöma hvarest fyrar och sjömärken böra byggas samt med ledning af sjökorten
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uppdraga och afpricka de lämpligaste segellederna",
äfvensom "väl ordna lotsames skyldigheter och rättigheter", att "sjömätningarna å rikets kuster äro för sk~ir
gårdsartilleristen af stor 'nytta " och ''en sysselsättning
som mycket bidrager till att in gifva honom den yrkesskicklighet, hvilken slutligen bel'i.ittigar honom att ernå
de h<igsta poster inom vapnet", att han derunder förvärfv'lr sig "allt beh1.ifligt sjömanskap och nog bef~il
hafvareskicklighet att föra sitt lilla sjömätarfartyg",
men att astronomiska kunskap er "1iro för skärgårdsartilleristen, ä f ven såsom sjömätare, lika litet nöd vändig a so m för b varje officer vid topografiska kåren" .
Huru sökt och konstlad denna gränsskillnad är mellan
lots- och sjömätarpersonalen torde ej behöfva vidare
på visas, ty för de flesta torde det vara en känd sak
att bådas verksamhet ligger såväl utom som inom skär·gården och att f3ljaktligen sjömanskap såväl som skär·gårdskännedom äro för båda erfonlerli ga. Dess bättre
varade ej den nya orgauisationen så l änge, att någon
brist på dessa egenskaper hos personalen gjorde sig
gällande, hvilket tvifvelsutan hade kommit att sätta
grefve v. P latens skrufvade motiv er på ett hårtlt prof.
Med alla sina brister innehöll likväl 18ö3 nrs organisationsförslag, liksom förhållanuet var med det
grefve v. P. 1851 framlade, en och annan tanke, värd
att. beakta och reformer förtjenta att erkänna. Till
de senare räkna vi bildandet af en reservstat, afsedu att befordra en friskare omsättning i den aktiva kåren samt befria den från vissa, för den sjömilitära utbildningen obehöfliga och hämmande, tjensteDerigeno m kunde ock, utan
förrättningar i land.
men för tjensten en 1'e duktion ega rum, oin än i
något mindre skala än den föreslagna. Vi vi lja ej
heller fömeka, att en delning på g rnnd af lokala

förhålland en och af nytillkomna sjökrigsvapen kunnat
försvaras, men dl\ hade den bort utgå från en mera
stadgad och ticlsenligare uppfattning af vårt sjöförsvars
natur, från redigare begrepp om ku stförsva r och skärg!\rdsförsvar. Ty, om en förmedlande länk af mer eller
mindre amfibisk natur måste finnas mellan sjö- och landtförsvar, så bör den rimligtvis ej sträcka sig ända från
hafsbandet intill insjöarna utan intaga en mera begränsad och skarpt markerad plats, på det att den måtte
sammanbinda, ej sammanblanda de båda vapnens verksamhet. Uti andra till hafvet gränsande land bilda
sjöflistningar en sådan l ~ink, tjenande såso m skydd mot
fiendtlig landstigning för n~irliggande landsträckor och
på samrna g!\ ng till stöd och tillflyktsorter för utanfår
kusten opererande eskadrar. Våra inskränkta tillgångar ha nödgat oss betydligt inskdinka sjöf~istningarnas
antal och i sUillet söka tillfredsstiilla de militäriska
fordringarna på dylika för vår långsträckta kust genom
att utse en mängd lämpligt belägna positioner i skärgåruarna, der försvar kan anordnas genom passagera
befästningar, stiingsel, minor, flytande artilleri samt
minbi\tar. Detta positionsförsvar, eller åtminstone den
fasta delen deraf, kunde, antagligen utan olägenhet,
öfverlemnats åt en särskild kår, med viikor att den
alls icke befattade sig med något rörligt skärgårdsförsvar, ty om sådant anses böra ifrågakomma, så bör
det rörliga kustfö rsvaret, dess ma,teriel såväl som dess
personal, vara bäst kompetent att detsamma öfvertaga
och utföra, och vi tro till och med att det vore fördelaktigast att derifrån bemanna de :flytande lavetter och
minbåtar so m hade att biträda vid positionsförsvaret.
Det senares personal torde i alla händelser ej kunna
undvara en viss vana att hancitera sig på vattnet och
färdighet i sjömansarbeten, hvadöre det lämpligen borde
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erhålla sin forsta daning vid flottans undervisningsanstalter och derefter vid speciella artilleri-, min- och
befästningsskolor vidare utbildas för sin tjenst. Vi
hafva uppdragit dessa konturer till organisation af ett
positionsvapen, emedan vi tro att, ifall grefve v. Platen
gifvit sitt skärgårdsartilleri en liknande natur, hade
hans verk troligen egt bestånd längre än det gjorde.
Möjligen hade ock genom en dylik delning skärgårdens
strategiska och taktiska betydelse blifvit allmännare
förstådd och erkänd, hvartill 1873 års sammanslagning
lika litet bidrog som 1865 års delning. Och slutligen
hade på detta sätt antagligen de ganska berättigade
fordringarna på specialskicklighet kunnat tillfredsställas utan att, såsom sedermera skett, behöfva sönderstycka den stridande delen af sjöförsvarets underbefäl
och manskap i allt flera yrkeskategorier. Vid den tiden fans dessutom en stam till en sådan positionskår,
nämligen Marinregementet hvaraf man kunnat begagna
sig utan att rubba eller minska sjelfva flottan, som 6
år senare förlorade denna utmärkta trupp utan den
ringaste ersättning. Härmed vilja vi visst icke hafva
sagt, att en delning på ofvan anförda grunder vore
eller är nödvändig, alldenstund, enligt vårt begrepp,
samma resultat kan ernås utan någon delning af flottans personal. Sättet består helt enkelt uti att sedan
man gjort sig fullkomligt reda för huru man ' tänker
försvara våra kuster och våra skärgårdar, ge hela personalen en grundlig elementär örlogsmannabildning och
sedermera söka utveckla hvarje individs speciella anlag
för den befattning han bäst passar och som han afses
att i ett krig sköta. Vår fasta öfvertygelse är, att en
sjöofficer, liksom en örlogsmatros som ej är alltför fattigt begåfvad, ifall hans tid rätt användes och systematiskt indelas och hans utbildning ej, såsom förr var
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fallet, lemnas vind för våg, mycket väl kan göras till
"J ack of all tracles" an el master of, at least, on e.
sjöministerns "Grunder till ombildning af Sveriges Kritik aj
sjöförsvar" väckte ej till lif någon lifligare opinions- 9';t;:n~··
yttring inom flottan. Måhända fruktade man att, ge- «Urundcr«.
nom att oförbehållsamt taga parti för eller emot delningsförslaget, möjligen återupplifva forna bittra meningsstrider, eller hyste man kanske ett svagt hopp att
en systemförändring, sak samma hvilken, skulle framkalla en friskare anda inom vapnet och hos statsmakterna lifligare intresse och handlingskraft. Vi våga ej
härom fälla ett omdöme, men tro oss kunna säga, att
grefve v. Platens ideer vunno föga genklang hos flertalet af flottans mest erfarne officerare.
Bland tidningsartiklar som sysselsatte sig med de
nya "Grunderna" kunna vi hiinvisa till ett par polemiska uppsatser*) af C. R. N. (Nordenskjöld) och sign. F.,
af h vilken synnerligast den senares återkallar minnet af
striderna på 1840-talet. Men elen grundligaste granskningen förekommer uti tvenne brochyrer, den ena "Tankar

01n

Grundet· för ombildning af Sveriges sjöförsvar('

af C. F. L. (Löwenborg), elen andre "Granskning af
Gt·underna för sjöförsvarets ombildning af H. v. Platen"

af anonym författare. Båda dessa författare komma
till ungefär samma resultat, nämligen att de sanningar
hvarpå grunderna stödja sig ingalunda, såsom deras
författare påstår, äro "tydliga och klara för hvar och
en'' och att derföre en delning af sjövapnet ej är någon
"naturlig slutföljd", att vår svaga flotta blott skulle bli
iinnu svagare, om man skulle sålunda genom tillämpning af principen om arbetets fördelning splittra försvarskrafterna till sjös och omöjliggöra. enhet och samverkan
dem emellan, att "Grundernas" författare ej uppfattat
*) Nya Dag!. Alleh. d. 14 och d. 23 Aug. 1865.
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begreppet kustförsvar och ej lyclmts göra sina ideer
om yttre och inre sjöförsvar förstådda, att ban fördenskull strandat uti sina svaga bemödanden att anvisa
k. flottan och k. skärgånlsartilleriet hvardera en bestämd rol samt uppgifva huru beskaffad fartygsmateriel
borde tillhöra de särskilda vapnen. "Vägen går", heter
det, ''för örlogsvapnet direkte ut på sjön'<, men för
dylik strid blefve detta vapen tydligen i saknad af
behöflig materiel. Föe skärgårdsvapnet blefve förhållandet ej stort bättre och, oaktadt detta vapen ansågs
för det vigtigaste, finge det nöja sig med en fåtaligare
personal.
Alldenstund ingendera af de ifrågavarande brachyrerna angifver några åtgärder till afhjelpancle af de
erkända bristerna hos vårt sjövapen, och bådas utförliga kritik af "Grunderna " i hufvuclsak sammanfaller
med de anmäekningar vi ofvan framstält, så torde vidare redogörelse för innehållet af dessa två brochyrer
här kunna uteslutas.
Komiten för
Till grefve v. Platens organisationsideer hörde ock
o•·dnande
af.
"tt
" k'ld
'"k · l
otgar
.. el h var~fii~tf:smra an d et a f en sars
1
SJO ngss w l a, en a
lll'ldningcn . igenom han, enligt vår tanke, mest gjort sig förtjent
om svenska flottan. Närmast föranleddes denna nödväneliga reform genom ombildningen af krigsakademien
vid Karlberg, som, i enligbet med k. bref den 14 Okt.
1862, blef förändrad till en militärisk tillämpningsskola,
indelad i en landklass och en sjöklass, med så kort utbildningstid, att dugliga officerare för sjövapnet svårligen kunde derifrån påräknas. Med tanken fäst på det
under utarb etande varande delningsförslaget, försummade ej departementschefen att i instruktion för den
komite, som genom k. bref den 25 Okt. 1864 tillsattes
för att utarbeta förslag till ordnande af sjöofficersbildningen, inrycka några meningar, som tydligt angåfvo i
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h vad riktning han väntade att korniten borde arbeta;
till yttermera visso insattes bland ledamöterna en landtofficer af utpräglade tendenser för sjövapnets delning ,
för att ej s~iga , för dess förv8nc1ling till en armens flotta.
Komiterade delade sig derföre genast i tvenne, sjelfst~in
digt arbetande afdelningar och produ0emcle ett betänkande, innehållande tvenne särskilda förslag, ett till bildande
"af sjöofficerare i allmänhet·', det andra till danande
"af officerare vid det inre sjöförsvaret". I det förstnämnda, af fyra ledamöter särdeles fullstlindigt utarbetade och väl motiverade förslaget - hvilket kan betraktas srtsom grundvalen till den senare organiserade
k. sjökrigsskolan - anföres såsom afdelningens enhälliga åsigt, "att den blifvande sjöofficern må vara i stånd
att med erforderlig kunskap och sk icklighet tjenstgöra,
efter sin grad, å flottans alla fartyg , af h vilken ce1·t som
helst", viclare '1 att alla sjöof(icemre böra hafva erhållit
samma teoretiska och praktiska ttnclervisning a, samt att
krigsskolan på Karlberg numera '1 icke är tjenlig att
utbilda ynglingar till <lnglige sjöofficerare:'. Den andra, af tee ledamöter bestående, afdelningen föreslogpå grund af öfverensstämmelsen mellan de af dem för
officersaspiranter vid det inre sjöförsvaret föreslagna
tirakurser och praktiska öfningar och dem som äro
faststäida för krigsskolans landklass - "att kt·igsskolan
vid Karlberg , såsom ef'ter dess senast skedda ombildning
härtill särdeles lämplig, må blifva bildningsanstalt ä(ven
för ynglingar, som åstunda att blifva officerare vicl det
inre sjöförsvaret." Sedan pluraliteten inom komiten
sålunda tydligt uttalat mot en delning af sjövapnet
stridande åsigter och derp å baserat sitt förslag, så kan
det tyckas, att det andra förslaget bort afgifvas i form
af reservation, men tvenne ledamöter af de fyra biträdde
jemväl det andra förslaget och förklarade i en särskild
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reservation skälet härtill, nämligen att, om en delning
komme att ske, så skulle det förslag, i hvaes utarbetande de deltagit, kunna gälla föe aspiranter till det
yttre sjöförsvaret och det andra for sådana som sökte
sig till det inre.
Uti det ofvan nämda förslaget till allmän sjökrigsskola finnas tvenne hest~immelser, vid hvilka beklagligtvis sedermera ej f~istes det afseende det tvifvelsutan
förtjenade, nämligen att skolan "förlägges i Göteborg,
helst å nya varfvet derinvid" samt att eleverna "helst
böra vara helpensionärer och i allt stå under styrelsens
öfver skolan uppsigt och omvårdnad 11 •
Riksdagen
Uti nämda komitebetänkande fann således grefve
1865 - 66 ·
~· sma d el mngs
.
t eoner
. ;
v. p . ett s k''l'
a 1gen kl
· en t st"d
o 101'
ej heller uppträdde, såvidt oss är bekant, någon sjöofficer offentligen till försvar for hans "grunder 11 • Icke
destomindre meddelade K. M:t 1865-66 års riksdag
sitt beslut om den förändrade organisationen och äskade
blott ständernas samtycke till de anvisade medlens användande enligt den forändrade organisationens kraf.
statsutskottet gjorde inga invändningar mot den skedda
ombildningen, ej heller mot att den blifvit verkstäld
utan ständernas foregående pröfning och godkännande
och riksdagen gaf sitt tysta samtycke genom att bevilja medel till personalens aflöning och att derjemte
votera 75000 rdr af de 95000 som departementchefen
ansåg behöfliga for att kunna genast genomfora organisationen och bifollo allt hvad K. M:t i öfrigt föreslog i afseende på personalen med undantag af ombildning af konstruktionskåren. Angående nybyggnadsplanen för det kommande året - 900000 rdr till en
monitor, 950000 till pansarbåtar, 1.075000 till en korvett samt 50000 rdr till ett fartyg "för högste befälhafvaren '' - hade utskottet intet att i princip anmärka,
o
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men tyckte att man kunde bygga litet långsammare,
hvarigenom extra anslaget kunde nedsättas med 122000
rdr -- en ny variation på det vanliga skälet (svepskälet) till nedprutning på 5:te hufvudtitelns anslag.
Den sista ståndsriksdagen lemnade således åt flottan
ett arf af, minst sagt, tvifvelaktigt värde. Rättvisan
fordrar dock att vi ej sk~ira alla stånden öfver en kam.
Ridderskapet och adeln, der så många vältaliga ord,
värmda af ädelt fosterländskt sinne och skärpta af en
fast öfvertygelse och en klar uppfattning, höjts till försvar för Sveriges flotta, svek ej heller i denna sista
strid, utan antog en reservation af fri h. Skogman, grefve
v. Platens ståndaktige och talangfulle motståndare, gående ut på att riksdagen skulle begära uppskof med
den nya organisationen och anhålla, det K. M:t ville
till kommande riksmöte aflåta proposition i ämnet. Presterskapet afsacle sig allt ansvar för den nya organisationens lämplighet eller olämplighet och voterade anslaget "att för ändamålet användas efter K M:ts godtfinnande". I de tvenne öfriga stånden teg man och samtyckte. Sannt är att grefve v. P. kunde stödja sig på
att svenska folket genom sina representanter mer än
en gång uttalat sig för en liten flotta, i dubbel bemärkelse till och med, men månne ej instinkten härviellag haft sin rot uti intresset for ett billigt försvarsväsende snarare än för ett starkt och tidsenligt'2 För
öfrigt instämma vi med författaren till "Granskning
af grunderna etc.'' som härom yttrar: uMen när fråga
är om ett lands försvarsanstalter, så bör annat än instinkten tagas till råds, helst hvarje instinkt kan genom uppfostran foras på afvägar, således äfven svenska folkets, isynnerhet då dess uppfostran uti ifrågavarande ämne börjat med inpräglandet af den s. k. centralförsvarsplanen."
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Kort efter delningen tillsattes en annan komite
ordnande <!1. med n ppdra O' a t t utarbeta fö t•slag till r ek r ytbild n in"'
·r ek1·~tb
·
b
uitdn;·ng. fö r den k. flottan tillhörande delen af båtsmansbållet .
Denna fråga, som län ge st ått på dagordninge n skulle
nu ändtligen lösas, så godt sig göra lät. Korniten afgaf sitt betänkande 1869 och detta gaf anl edning till
sederm era vidtagna kraftiga åtgärder att höja båtsmansinstitution en och framkalla de hos v~tnnerna af densamma förhoppningar att erhålla en duglig bemanning
för flottan utan att behi5fva öka den v~irfvade stamm en.
Från detta komitebetänk and e leder ock gällande imlelniog i yrkesafdelning ar sitt ursprung, ty den uppkom
såso m en naturlig följd af bemödandet att på bästa sätt
tillg odogöra sig det materiel till fartygsb esättningar
som båtmansinstitu ti onen har att erbjuda; sedan principen en gång vunnit burskap , blef den snart tillämpad
iifven på matro skår en.
Först kade komiteracle att afgöra huru stort antal båtsmän som borde öfvas till tjenstgöring ombord.
Detta bestämdes till 2000, hvilka således skull e erhålla
r ekrytbildning och danas till sj ömän, eldare eller sjukvårdare. Utaf återstoden af båtsmanshållet skull e 12
komp. på tillsammans 2000 man , öfverlåtas till arm en,
ett visst af K. lVI:t bestiimdt antal sättas på vakans
samt 1500 man utaf de för sjötjenst mindre lämplige
afses till handräckningsm an skap vid station.
Derefter sö ker komiter ade utreda, till h vilka af, h vad
man skull e kunna benämna, de naturliga yrkesbefattningarna ombord i ett örlogsfartyg, ntiml. sjömannens,
eldarens, sjukvårdarens, hofm ästarens och kockens, båtsmann en kan befinnas lämplig, och komma komiterade
till den slutsats, att han bör utbildas t ill någon af de
tre först nämda. Då man- emellertid väl insag svårigheterna att med våra knappa öfningsanslag från båts-
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manshållet kunna erhålla dugli ga örlogssjömän, så hittade man på utv~ige n att af dem som af fl era orsaker
"ick e kunna uppnå den vighet, rörlighet och färdighet
i sjömanska p som knnd e ge dem berättigade anspråk
på att ställ as i .i emnbredd meLl flottan s fasta matroskår, eller att benä mnas matroser ", skapa en särskild
kategori under ben[imning skytta1·. En vidfogad tabell
öfver besättningar för de befintliga krigsfartygen upp tager 598 matroser mot 1069 skyttar. Kornitens y ttrand e, "att sa mtli ga sjöm~innen (matroser och skyttar)
måste vara öfvade i de ombord förekommande vapens
brnk ", hvaraf framgår att matrosen blefve den egentliga örlogssjö mann en, men skytten med sin ofullständiga sjömannabildn ing en underbaltig sådan , visar tillriicldigt tydligt, att den föreslagna itudelningen af örlogssjömannen s yrke ej betingades af något behof att
rekonstruera besättningslist oma, utan var en nödfallsåtgitrd, föt· anledcl utaf bemödandet att finna lämplig
användning för båtsmännen ombord i fartyg en.
På denna grund val och med detta anspråkslösa
mål i sigte uppgjorde komitcl'ade sitt förslag till rekrytbildnin g föt· flottans båtsmän, omfattande en tid af
14 a 15 månader sålunda förd elad: 3 mån. vid exercisskolan i Carlskrona, derefter 3 1/ 2 mån. å exercisfartyg
samt slutligen, för dem so m ej visat s ig för sjötj enst
oduglige, 8 mån. å fartyg kryssande i Atlanten med
T ej oflo den såsom hufvudstation . Vid detta fartygs återkomst skulle uttagas erforderlig t antal att befordras
till eldare af 2:a klass, derefter de raskaste och intelligentaste , som egde godk änd sk ickligh et i sjömansk ap,
kanon- och gevärsexercis m. m. insluifvas so m matroser
af 3:e klass samt de öfrige, som deltagit i fullständig
rekrytkurs, såso m skyttar af 2 :a klass. För vidare
uppflyttning till högre klass fast st iildes minst 12 månadet·s tjenst ombord.
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Tvenne reservanter, hvilka ansågo majoritetens om·
organisationsförslag alltför omfattande for att blott
vara en "b alf reform", förenade sig om ett enklare och
billigare förslag, afseende att af båtsmän dana endast
3:e och 2:a kl. sjömän, med en rekrytkurs omfattande
minst 4 månader i exercisskola i land och 8 mllnader
på sjögående fartyg. Emellertid föranledde 1869 års
komite den organisation af exercisskolorna och rekrytbildningen, som fastståldes genom generalorder den 15
Juni 1874 och som bestämde, att allt flottans manskap
skulle delas i en rekrytklass och 3 sjömansklasser samt
l:a och 2:a kl. sjömän i 5 yrkesafdelningar, hvarjemte
artilleribåtsmanskllren af 1860 upphäfdes. Alla båtsmansrekryter skulle uppfordras att genomgå l års kurs,
deraf 3 a 4 mån. ombord, de approberade skulle uppflyttas till 3:e kl. sjömän; af h varje kompani skulle%
afses för sjötjenst, resten for varfstjenst. Vi fästa uppmärksamhet på att, då hvarken nyssnämde komites
förutsättning att till armen öfverföra 2000 blltsmansnummer realiserats, ej heller K. M:ts forslag vid 1871
års riksdag i samma anda vann riksdagens bifall, så
har det inträffat att det stora antalet båtsmansrekryter
tagit brorslotten af exercisskolornas verksamhet om ej
af öfningsanslaget. Man kan knappast frigöra sig från
intrycket, att nämda generalorder, utgifven kort efter
sammanslagningen, med dess många delningar i sjömansklasser och yrkesafdelningar var en slags gengångare från 1866 års princip om arbetsfordelning, som
sålunda maskerad vann inträde i den nya organisationen.
Resultatet har blifvit en jemnare utbildning af den indelta stammen till medelmåttiga örlogssjömän, men torde
få anses mindre tillfredsställande med hänsyn till danandet af f'ullgoda örlogsmatroser for flottan.
(Forts.)

Hvarjehanda.
Praktiskct J•ef!ler för an,ordnande af
åskledare.
(Medd elade i norsk tidskrift för sövresen af kom,-kapten Koren.)

"

l. Material fö1· uppståndare och ledare. Uppståndare och ledare böra vara af koppar, som icke väger
mindre än 640 gram per löpande meter. Kopparens
elektriska ledningsförmåga får icke vara mindre än 90
0
af ledningsförmågan hos ren koppar. Tvärarean
/0
bos tråden är likgiltig; men om man begagnar kopparkablar, få de enkla trådarna i de3sa icke hafva mindre
diameter än 2,s mm. Om man i stället for kopparledning begagnar sådan af jern, får den icke väga mindre
än 3,4 kg. per löpande meter.
2. Föreningar. Dll olika delar af ledningen skola
f6renas, hvilket dock bör så mycket som möjligt undvikas, böra de olika ledningarne på de ställen, der de
skola förenas, öfverdragas med ett ytlager af ren metall, innan de sammanskrufvas eller hopnitas; derefter
lödas de omsorgsfullt.
3. Spetsarnas form. Öfversta ändan å åskledarens uppståndare får icke hafva tillspetsad form, men
toppvinkeln böt· icke vara mindre än 90°.
Omkring 30 cm. under toppen påskrufvas och fast·
lödes vid uppståndaren en kopparring, på hvilken rundtom anbringas 3 eller 4 rätt uppstående tillspetsade
koppartenar af 15 cm. längd. Dessa böra vara forgylda, platinerade eller förnicklade för att förhindra
oxidering.
4. Antal och höjd af motståndarne. Någon allmän regel härfor kan icke gifvas, men man kan antaga
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att det af hvarj e uppståndare beskyddade utrymmet
utgöres af en kägla, basytas radie ät· lika mecl toppens
höjd öfver denna yta.
5. Ledare. D essa böra aldrig ledas så att skarpa
böjningar uppstå. Längden af en böjning i leclaren bör
aldrig vara mera ~in 1 1/ 2 gång så lång som den• raka
1inien mellan samma punkter. Der ledaren skall passera framspringande delar af en byggnad bör det huggas hål för dess genomgång.
.
6. Ledningens fästande. Ledmng och uppst ånelare få icke isoleras frå n byggningen meclelst glas,
kautschuk eller liknand e dåliga l edare för elektric itet,
utan tvärtom fästas till densamma medelst krampor,
hakar, bultar o. el. af samma metall som sjelfva ledningen. Föreningen till byggn a den bör vara stark och
fast, men icke sammantrycka ledaren eller förhindra
dess sammandragning och utvidgning till följcl af temperaturförändringar. lJedaren bör, om möjligt, löpa
ned på den för regn mest utsatta sidan.
Alla större samlingar eller föremål af metall (såsom rörledningar, jemdörrar etc.) böra sättas i leJande
förbindelse med lellaren.
7. J orclplåta1·. Det ~ir bäst om ledarens nedre
ändar kunna nedgräfvas i jord, som alltid håller sig
fuktig eller i sjön. Är detta icke möjligt, så användes
följande sätt: Man delar ledningen i två grenar och
använder 2 af efterföljande 3 utvägar, för att underlätta blixtens fördelning i jorden,
a) genom att sätta ledningens iindar i förbindel se
med ett gas- eller vatten ledningsrör af jern medelst
ett dervid och vid leJningen fastlöJt kopparbanJ ;
b) genom att till leJningen fastlöda ett kopparband som slutar med en kopparplåt af 9 dm 2 yta och
1,5 ~m. tjocklek. Denna plåt nedgräfves i jord, som
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håller sig någorlunda stadigt fuktig och omgifves af
brunkol eller cokes;
c) genom att till ledningen löda ett kopparband
af omkring 1,'3 mm. tjocklek och om_k ring 2 m~ yta,
som anbringas i en med cokes fyld graf.
D er man fruktar att kopparlerlningarna kunna
blifva stulna, böra de till en höjd af 3 meter skylidas
medelst jernrör, som stickas en meter ned i jorden.
Alla ledningar af jern böra m:'Uas, vare sig cle ~iro
galvaniserade eller icke. Kopparledningar kunna målas
eller icke efter behag.
Åskledningar böra noggrannt inspekteras, silväl
sedan de äro fänliga som seclet·mera på vissa mellantider.

Franska bcsittni·ngarne i Cochinchina.
(Utdrag ur Revue Mlll'itime et Colonin,le.)
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Frankrikes första uppträdande i Cochinchina inträffade åt· 1779, vid tidpunkten då den siste laglige
arftagaren till konungariket Annam, Theto eller NgnienAnh, efter att hafva undflytt de upproriske, som hade
mördat hans fader gjorde försök att återeröfra sitt rike
och hiirför genom biskopen af Adran, Pigneau de Behaine, begärde Frankrikes hjelp. En traktat undertecknades då i Versailles den 28 November 1787, enligt
hvilken Frankrike förbana sig lemna en hjelpsänclning
af 1500 man ocl1 krigsmateriel. emot att erhålla full
eganderätt till halfön Tourane och ön Poulo-Condore.
Denna öfverenskommelse uppfyldes icke å Frankrikes
sida.
. Theto återeröfrade icke destomindre sitt rike och
reg~rade under namn af Gia-Long. Biskopen af Adran
18
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och de fran smän, som ha de bitr~idt Th et o <lervid , blefv o
uneler hans son Ming-Ma lm systemat iskt uttriiu gcla, den
r eligiösa för följ elsen fortsattes med våldsa mhet u n uer
denn es efter t rädar e Thi en-'l'ri och 'l' n-Dnc och fömnledd e slutligen ett kraftigt ingripan d e från Frankrik es
sida.
Å r 185G lät en fran sk diplomat , mr de Mont igny,
som hade uppdrag at t und erh andl a med Siams och
Anna ms herrskar e, s~ind a en beski ckning t ill T n-Dnc i
Hue. Mand arin ern a icke all enast vägrade att emottaga
beski ckningen, utan hotade anföraren meJ eld frå n sin a
batterier. D en f ranska befälhaf varen anfö ll då den
cochinchin esiska garniso nen, förnagla de deras ka noner
och lät vattendr änk a krut förrådet. Mandari n erna låtsa de
visserlig en ursiikta sig föt· sitt bet ee nllc, men hämn ades
g enom att mörda s panska bi;;lwpc n Diaz. Frankrik e
forlorade nu t åla modet och beslöt sig föe att ha!1L1la i
förening med Spanien, och den 31 Augusti 1858 visa de
sig amiral Rig ault de G enouilly fra mför 'l'ourane, so m
han intog den 2 clerp å följ ande Se pt em ber. Qvarlemnande der en garniso n, g ick a miralen mot Saigon, so m
föll i hans våld elen 17 F ebruari 1859. Då fortsatta
fi endtligh eter emellerti d nödgade honom åt erviinJ a till
T onrane, lemn ade han betilet i Saigo n t ill capitain e de
fregate J auregni berry oc h g ick att t ill bakakast a fienden mot väge n till Hue.
K onteram iral P age, som efte l'träcl rl e honom, bemägtigacle sig Ki en-Sa n ; men dii kri get med Ch in a nu
gjorde an språk p?L sam verka n af alla de fr anska stridskraftern a, beslöts at t öfv el'l emna T ouran e och man inskränkte sig att behåll a Saigon, hvarest lemnades en
garnison uneler befäl af capi tain e de vaisseau Daries,
som hade att hålla stånd emot hela den anna mitiska
arm een ända till dess vice amiral Charner , efter slutad

ex pedition i China, kom att återuppt aga fi endtlighe terna i Cochin chin a.
Den 24 F ebruari 1861 . satte han sibO' i rörelse med
en effektiv styrk a a f mindre iin 3000 man emot annamit em as befiist ade liiger vid K i-h oit och dag en cl erpå
var hela annami t iska hären a f 2000 man drifven från
a~la sina benistall e linier, under det konteram iral P age
gteh: nppfö r Saigo mivieret och förstörd e fie ndens fiistningar der. lntaga udet af 1\Iytlw lenm ade snart provinsen Din h -tuoug oc h hela landstrile kan emellan Donna!
och Camb oclge i fransmiinn ens l1iincler.
K onterami ral B onanl , som el en 8 Augusti 1861
eftertriidd e vicea mira l Cltam er , egna de fö rst sin omt ank e till att ntstriicka fran ska g riinsen öster om Saigon, företog i sådan t iindamål expeditionen till Bienhoa och bemägtig acle sig denna stad samt vände derp å
sina kra fter mot vest er till Vinh-Lo ng. Tu-Duc bestiimd e sig nu fö r att und erteckna fred den 5 Juni
1862 och öfverl emnade dervid till Frankrik e de tre
provin sem a Bien- hofL, Saigon och J\1ytb o äfv ensom ön
P oulo-Conclore sa mt fö rb and sig att på, 10 år betala
en krigskos tnadse rsättning af tjugo millioner francs.
Fransmä nn en skulle deremot utry mma befästnin g en vid
Vinh-Lo ng så snart fie mltlighet erna upphört. Då mancl arinema emell er tid fortsatte att upp eg ga till motst ånd,
nö dgades franska t ru pperna fö rst att uppträda mot Gocong i sö der och der efter skingra de folkstammar , som
innehade gränsen till fr anska området i öst er. Den 15
April 18G3 bl ef iincltligen fö rdraget af den 5 Juni 1862
r atificerad t i Hue, elit amiral Bonard begifvit sig med
stor ceremoni.
K ontera mira l la Granclier e, som eft erträdde amiral
B onar·d i l1 ögsta betil et, r eglerade fransk a fö r hållandena med konun gariket Cambod ge, hvarest konunge ns
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af Siam inflytande låtit sig förmärkas och den 11
Augusti 1863 stälde sig konung Phra-Norodom under
Frankrikes protektorat.
Under loppet af sistnämnd e år hade konung TuDuc skickat till Frankrike en ambassad med uppdrag
att föreslå ett återköp af de tre vid freden öfverlem nade provinserna och ett medgifvande af protektorat
öfv er alla sex provinserna i Basse-Cochinchine (Bienhoa, Saigon, lYiytho, Vinh·Long, Chaudoc och Hä-tien).
Icke allenast blefvo förslagen afböjda, men man
fann derjemte nödigt att tillöka kolonien genom annekt ering af de tre provinserna i vester, hvilka i Juni
1867 definitivt und erkastade sig viceamiral de la Grandiere.
Cochinchina var sålunda eröfradt och protektoratet
öfver Cambodge blef jemväl fullt erkändt af konungen
i Siam, som genom en traktat afstod för sig och sina
efterträdare från son veräniteten öfver landet.
Fransyska Cochinchina eller Basse-Cochinchine är
beHiget emellan 102° och 105° ostlig longitud samt 8°
och 110 30' nordlig latitud.
D et begränsas i norr af konungariket Camboclge
och landet .Moi·s; i nonlost af provinsen Binh-Thuän
(konungariket Annam); i öster oc h söder af Chinesiska
hafvet och i vester af Siamgolfen.
Landet är delad t i sex provinser: l:o) Bien-hoa,
2:o) Saigon , 3:o) lVIytho , 4:o) Vinh-Long, 5:o) Chaudoc,
6:o) Hft-tien. D essa provinser äro sönderdelade i 21
arrondissemen ter, hvilka omfatta 207 kantoner med
2425 kommuner.
Ögruppen Poulo-Condore, belägen i syd från halfön Camau, tillhör äfven besittningarne. D en största
af dessa öar tjeriar till straffkoloni för brottslingar,
dömda till ett straff mindre än 10 års fängelse.
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Franska besittni.ngarne hafva nästan formen af ett
vidstdickt hapez, h vars stora bas sträcker sig från syll
till ost.
Den stora :floden 1\'Iei:-kong eller Cambodge delar
Basse-Cochinchine i t vå nästan lik a delar och löper
från NV till SO.
Denna :flod inkomm er på franska om rådet med två
grenar, af hvilh:a elen ena, af infödingan1e benämnd
balH·e :floden, går direkt emot bafvet, hvari den ut:fly~
ter i två breda mynningar. Den andra eller främre
:floden löp er parallelt med den bakre uneler hälften af
sitt lopp, men hunnen till Vinh -Long delar den sig i
fyra armar och utkastar sig i hafvet med sex mynninga r.
V enstra stranden af denna :flod skiljer de tre södra
provinserna af Basse-Cochinchine från de norra.
Två mindre :floder, som gå från ost till vest, fö rbinda den bakre floelen m ed Siam golfen.
Dessutom finnas fyra små, djupa, men föga breda
:floder, som förena sig nära hafvet och utflyta i två
mynningar, den ena vid Soi:-rap och den andra vid Cap
Saint Ja cques. Deras l opp ~ir från öster till vester och
de benämnas : l :o) Donna!- eller Bien-hoä-ri vieret; 2:o)
Saigon-rivi er et; 3:o) de båda Vai'cos.
V estra del en af landet är i allmänhet :flackt och
genomskäres på alla håll af en mängd mindre vattendrag. Från trakten något ofvanom Saigon höj er sig
marken progressiv t linda till norra gränsen af provinsen Bien-hoa, för att der möta konungarik et Annams
bergskedj a, so m sträcker sig genom China ända till
T hi bet.
De märkligaste höjder i denna trakt äro bergen
Nui-Dinh, Nui-Baria, Nui-Ganh-rai: (Ca p Saint Jacques),
Nui-Tuy -van och spetsen Ba-dinh.

...
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I provinserna Chaf1doc och H<1-tien, beHigna i Lesittniugarnes vestra del, finnas fl era berg, som sammanh ~inga med Elefantkedjan i Siam.
.
Landet är på dess högre delar ganska ::;kog nht
och de låglandet genomkorsande vattendragen ~iro ka~l
tade af bnskv~ixter, bakom hvilka rishilt utbreda sig
sil långt ögat når.
Besittningens stöl'sta ut st r~iclming ~il' från NO t~ll
SV och uppgår till 385 kilom.; bredden från öster ~~11
· vester ~il' 330 kilom. oeh hela ytinnehållet omh:nng

60000 r1 vadratkilom.
J\Iyck et är redan gjon1t f(ir· sundhetens fi:irbättrande i Coc1 1inchina och inom få år skola de många arbet en, som nu ~iro nm1er utförande, utan tvifvel göra
denna koloni till en sundare vistelseort för Europeer,
iin Frankrikes öfl'iga kolonier.
'l'emperatnren ~ir i allmänhet emellan 20' och 30')
Cels. , men lr<ij er sig någon gi\ng under den tona 2trstiden (November-April) till 36° under dagen. Det
~ir i synnerhet under :Mars månad , som sol en är brännande och äro solstygn då ofta förekommande.
Provinsen Bien-hoa., som ligger högre ~in öfriga landet, är gynnad med en sval och behagl.ig temperatur.
Regn börjar falla i :Maj och slutar 1 Oktober. Regnen iiro icke ihållande, utan komma vanligen h~iftigt en
a två gånger på dagen.
De vindar, som råda i Cochinchina ~iro NO-monssonerna, som för ekomma från Oktober till April och
SV-mous 3 onerna från Maj till Oktober. Dessa senare
uppträda med våldsamma byar, men sådana förödelser,
so m vållas af cyklonerna, äro h~ir sällsynta. ~
Iakttagelsema öfver tidvattnet, gjonla af hydrografiske ingeniöt·en mr Vidalin, gifva. vid. handen att
floden kommer från norr längs Cochmchmas kuster.
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Det är i öfrigt hitt att följa tid vattnets lopp i Chinesiska hafvet. Högt vatten inträffar vid ny- och fullmån e omkring kl. 8 om morgon en i trakterna af L emaciarna utanföt· Hong-kong. Derefter komm er det ]not
kl. 9 till 'rourane, kl. 11 till Cap Varella, ld. 2 till
Cap Saint Jacq ues , kl. 2, 8n till Poulo~Condore, ld. 10 till
inloppet af Singaporsunrlet och kl. 11 ,30 till ön Tree,
hvarest Chinahafvets flod möter den från JVIallaccasundet.
Ebben herrskar i Saigonrivieret und er regntiden,
under det den umll'l· torra årstiden endast miirkes om
natten.
På Cap Saint ,J aques iir en fyr af föt·sta klassen,
belligen 10° 19' 40" nord och 104° 44· 43" ost om Paris.
Dess sken iir hvitt och fast, den har en lysvidd af 28
mil, men har i bästa sigt blifvit synlig på ända till 33
mil. Dess höjc1 öfver vattnet är 147 meter.
Cochinchina har en befolkning af 1.550497 innevånare, deraf 1825 fransmän, 139 främmande europeer,
1.483506 infödingar och 64027 ft·ämmande asiater.
Staden Saigon, hvars areal iir 405 hektar, räknar
14,028 innevånare , af llvilka 1,056 äro europeer. Af
den europeiska befo lkningen äro 672 män, 219 q vinnor
och 1G5 barn. Land- och sjötrupperna äro häri icke
inräknade.
B efolkningen i Cholen uppgår till 39451 , hvaraf
72 europeer, 15 asiater fmnska undersåter, 20047 infödingar, 19181 chitieser och resten främmande asiater.
Antalet under år 1880 i Saigon af europeer ingångna äktenskap var 7; af europeer föuues samma år
46 och dogo 102.
Cochinchina är i Frankrike representeradt af en
deputerad.
I spetsen föt' koloniens styrelse är en guvernör,
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som närmast biträdes af en högste befälhafvare öfver
tmpperna, en chet' för marinen, en tlil'ektör föl' det inre
och en generalprokurator. För den financiella kontrollen är anstiild en inspektör.
Vid guvernörens sida och under hans presidium
är ett uconseil prive", sammansatt af 6 medl em mar,
af hvilka 2 af koloniens chef utses bland de fömfimste
infödingarne. Dessutom finnes ett uconseil coloniale 11 ,
sammansatt af 16 medlemmar, deraf 6 fransmän ellel'
naturaliserade och valda af samma klasser, 6 annamiter valda af delegeraue, 2 medlemm ar af Conseil prive
och 2 medlemmar af hanuelskammaren. Sedan år 1882
äro på försök och provisoriskt inrättade uconseils d'arrondissements''. Till hvarj e sådant väljer hvarj e kanton
inom arrondisse mentet en, två eller tre medlem mar
alltefter kan tonens folkmängd.
I Saigon finnes ett municipalråJ , sammansatt af 8
fransmän eller naturaliserade och 4 infödingar icke
franska undersåter.
Öfrige platser äro hufvudsakligen bibehållna viJ
sin äldre kommunala styrelse. Annamitiska kommuner
styras af ett råd af uotabler.
För lagskipningen finnes en appellationstlomstol,
en särskild domstol för Saigon och två för provinserna.
Högsta uppsigten öfver allmänna undervisningen
är uppdragen åt en inspektör. Af skolor finnas 443
lägre eller af första graden med 13300 elever och 7
högre eller andra gradens med 1062 elever, fömtom
missionens skolor, so m lemna undervisning åt mera än
3000 elever.
Fransyska styrelsen kunde, då den toO'
besittninO'
b
b
af Cochinchina endast i ringa mån fylla de nya bebofven i afseende å religionsutöfningen. Hon vände sig
derföre till den sedan lång tid tillbaka der verkande
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mission en, hvilken derföre erhöll ett anslag. År 1881
indrogs detta unuerhåll och kolonien bidraaer
num era
o
endast till omkostnaderna för uppehållande af biskop.sstolen i Saigon och till fullbord ande af den för 5 åt·
sedan började katedralen.
Bland alim~inna arbeten, so m utförts i kolonien
förtj ena n~imnas gu vem ementsh uset, en katedral med
flera större byggnader i Saigon och äfven i provinse rna
hafva blifvit uppförda sto ra byggnader till bostäclet· åt
embetsmännen och skolor. Omfattande arbeten för förbättrande af koloni ens sanitära förhållanden hafva företagits och kolonien eger till och med jernvägar.
Under sednare tider har styrelsen börjat anordna
en full ständigare belysning af kusten med fyr ar och
vidtagit åtskilliga andra åtgärder till sjöfartens betryggande.
Kolonien anslår h varje år nära sex millioner francs
till allmänna arbeten.
I alla delar af Cochinchina eger styrelsen ohmkade landsträckor af mera eller mindre värde, men de
fordra i allmänhet ganska stora omkostnader. eTorden
säljes af en permanent kommissio n och priset varierar
från 10 till 70 fran cs per hektar.
J ordbruket utvecklas emellertid ganska raskt. På
522040 hektarer odlas ris, på 4400 socker, på 2110 betel, på 2880 koko s och på stora områden majs, k a tfe,
tobak och ~ifven något bomull, indigo och ananas.
I Saigon finnes en botanisk trällgård och för att
uppmuntra jordbruket utdelas pris åt de mest fram stående jordbrukarne.
Växters blomning och frukters mognad äro i de
tropiska l~inde rna icke unclerlwsta de så stränaa
re"'ler
b
,..,
som i länder med särs kilda varma och kalla årstider.
Regnet och torkan synas ensamt bestfimma växtlighe-
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ten och blomningen. Örtstjelksplantorna blomma under
och vid slutet af regntiden, träd och buskar, so m föga
känna inflytande af torkan och som uppsupa fuktigh et
från större djup , blomma oberoende af regn.
De inhemska eller tropiska växterna böra i allmänh et vara sådda vid början af r egntid, plan to r från
Europa eller tempererade klimat föredraga att börja
sitt växtlif den torra årstiden . Vid vattning af plantor bör ma n ihågkomma att flod vattnet blir sa lthal t igt
vid slutet af den torra årstiden och dödar då nästan
alla plantor som derm ed vattnas.
Uti de provinser, som gränsa till Cambodge och
som öfversvämmas under en del af året, infall er såningstid en med vattn ets återgång.
D e allmänna produkterna af Basse-Cochinchine äro:
ris, som utgö r landets rikedom, socker, bomull, tobak,
mais, ham pa, pepp<tr, indigo, något vanilj, kokosolja ,
ara cann ött er, betel och ordinärt grönt the. D erj emte
producerar la ndet grönsaker, såsom bönor·, söt potatis
m. fl. , sa lt, trä (af fl era slag och de flesta tjenliga till
hus- och fartygsbyggnader), bambu, en särskild art af
rotting (hva raf g(n·es alla slags t åg) , silke, fi sk, fisk olja samt fl era fiskpreparater.
Importe n 188~ uppgick till ett värde af 9.224735
piaster, exporten samma år till värde af omkring
11.800000 piaster. l piaster gäller 4 francs 56 cent.
Under nämnde år inföt·des från Frankrike handelsvaror till värde af 1.344432 piaster och frå n främmande
länd er till v[irde af 7.880303 piaster.
'rill Frankrike utfördes s. å . f3r 315029 piaster
och till främmande länder får 11.497386 piaster.
D e förnämsta hamnarue inom kolonien äro Saigon
oc!1 Ha-tien, men dessutom firmas fl era flodhamn a r oc h
af dessa äro de mest betydande l\'Iytho, Vinh-Long och
Cbafuloc.
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Förnäm sta handelsplatserna äro : Saigon, Cholen,
Go-Cong, lYiytho, Vinh-Long, Sadec, Chafuloc, H ä-tien.
Racl1-Gia och Bay-Xäu.
Af diverse artiklar so m utföras bemärkas hufvudsak li gen: tomsäckar och mattor af jonc, hudar af buffel, oxe, hjort oc h tiger, svinläder, elfenben, fogel~jäder,
horn , eben holtz, t ege l, guldsand , inlagda askar och mö·
bler, hår m. m.
Förnämsta a rtiklar, so m införas äro: vin och sprit
kork , ljus, kaffe, stenkol , cigarrer, cement, t ågvirke,
mj öl, tjära , oli volj a, oljefärg, sa lt kött och flä sk, konserver af alla slag, tvål , väfnader och beklädnadsartik- lar m. m.
Cochin ehinas postföring och sa mfärdsel med Frankrike sker med paketbåtar, hva raf en, tillhörande Conipagnie des messageries maritimes, afgår från Marseille
hvarannan söndag till Saigon och en af ett engelskt
kompani äfven afgår från Frankrike 2 gånger i månaden, men stannar i Singapore, med hvilken plats Saigon har ständig kommunikat ion.
Uti det inre landet uppehålles postbefordringen
med infödda postbärare.
Vid Cap Saint Jacques anknytes telegrafförbindelse
med Frankrike och ett telegrafnät berör de förnäm sta
platse rna inom k olonien.
Garnisonen i kolonien utgöres af ett regemente
· marininfanteri , två batterier marinartilleri, en afdelning
gendarm eri och ett r ege mente annamitiska j ägare.
I Saigon finnes militärhospitaL
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BesUtnune lseJ• augåenlle obse 1·vering af öpp 'ltingar emellan 'l"lnyaJ • och mantlaJ'
å k anoner i tysl.:a 1nari1wn.

I fogarna mellan ringar och mantlar å kanoner
uppstå, när de, påsatta varma, efter af::;valningen hopdraga sig mer eller minJre stora öppningar. Und er
bearbetning en söker man göra dessa omärkliga, men
genom rost , skjutning etc. öppna sig vanligen fogama
så småningom.
Så länge dessa öppningar äro ringa äro J e icke
menliga för pjesens hållbarhet, men då de uppnått något större mått böra de uppmärksa mmas.
Tyska marinstyrel sen har, med afseencle härå , bestämt, att anmälan om förh ållandet skall ske när sådana öppningar mellan kanonringat · uppnått
för 8,7 cm. kanoner en bredd af . .. . . ..... .. . l ,o mm.
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