1886.
49:e årgången.
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Kongl. Örlogsmanna-Sällskapets högtidsdag
den 15 November 1886.
Förhan dlingar .
l: o) Efter verkstäld protok ollsjusteri ng infördes nyinvalde ledamöter och h elsades af ordförand en.
2:o) Företogs val af ordförand e för nästa presidii-å r och återvaldes härtill enhälligt h edersledam oten, kontream iralen
m. m. friherre F. vV. von Otter.
3:o) s ekreterare n anmälde hvilka af sällskapet s ledamöter som
med döden afgått samt höll minnestal öfver .ue aflidne.
4:o) Ordningsm annen uppläste berättelse om sällskapet s verksamhet under året .
5:o) Upplästes :
a) af kapten F. L ennman, ett af föredraga nden inom
2:a vetenskap sklassen (artilleri och befästning skonst) k ommendörka ptenen friherre E. Barnekow insänd t. anförande :
"Äro de engelska kanonerna otillförlitl iga?"
b) af k ommendö rkapten C. Hjelm, utdrag ur ett af
marindire ktören J. L. Frykholm insänclt anförande inom
3:e vetenskap sklassen (skeppsby ggeri och mekanik).
c) af föredragan elen inom 6:te vetenskap sklassen (handel
och sjöfart) kapten C. Puke ett anförande : "Några kanalarbeten i handelns och sjöfartens tjenst."
6:o) Ordförand en hembar sällskapet sitt tack för arbetet uneler
det gångna året, o'ch seelan sekreterar en å sällskapet s vägnar h ärpå svarat, upplöstes sammantr ädet.

Tidsk,·. i Sj;;, .. 18136.
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Eugenio Parent

t

Kongl. Örlogsmannas ällskapet har på denna högtidsdag
att beldaga förlusten af icke mindre än 7 dess ledamöter.
En af dessa, Eugenio Parent, som fostrad under mil~la~e
luftstreck, gjort heder åt Italiens tricolor, hade af döde~. bhfv1t
skörelad redan före sistförflutna högtidsdag, men underrattelse"n
om denna förlust nådde så sent upp till höga norden, att nagon saknaelens gärd ej blef egnad hans minne å nämnda högtidsdag.
. .. "
.. 11 ·d
De, hvilka under loppet af sista pres1clu-aret for a t1
strukit sina befälstecken och med sina farkoster efter lyckligen ändade sjötåg kastat ankar i elen l~gna, säkra. hamn~
hvarifrån ingen åter utlöper, äro, nämnde 1 elen orclmng, ntl
hvilken de bortgått:
Andn3 Oscar Wallenberg,
Chistian Ande1·s Snndin,
Axel Herwie Coulew·,
Henrik Jacob Miiller,
Adolf Eugene ·von Rosen och
Manritz Per von Krusenstierna.
" .Jao
· a ntl att errna
några ord åt
Min pligt h·kmät'1g t gar
~
minnet af hvar och en af dem.*)
*) ~Iinnesteckningen öfver capitaine de fregate Paren t lir författad. af k .
örlo smannasiillskapets förre sekreterare, lmp t enen m. m · L · Patander •' mmnes·
..
teck:iugen öfver amiral Sundin iir författad af sällskapets h~dersle~nmot, forre
. 1 ..
C B LilliPhöök · öfri"a
minnesteclmmgnr lu·o sam man·
0
lots d u·e 't oren m. m.
· ·
'
B 'Il' h''''k
fatt:~.de nf siillslmpets sekreterare, lcomm.-kaptenen m. m. G. · 1~ 1 Je 00 '
som anhållit få gifva tillklinna, att han står i föt·bindelse hos lwmm.-lmpten~n
:1 nors1(fl. mannen
·
c. w. "'isbeck
för ett af honom beniiget lemnndt utkast ttll
vv
minn esteckningen öfver kommendör MUlle:·

föddes den 11 April 1845 i Chambery, berglandet Savoyens
hufvudstad. Fadern var ledamot af franska deputeradekam maren, seelan Savoyen 1860 af Napoleon III lagts uneler
franska spiran, såsom ersättning för den hjelp Frankrike 1859
räckte Italien i kriget emot Österrike.
Samma år (1860) hade Eugenio Parent antagits till elev
vid sjökrigsskolan i Genua, hvarifrån han 1864 utexaminerade s,
och inträdde, ehuru numera fransman, af kärlek till sitt första
fosterland, i italienska marinen såsom aspirant af 1:a klass.
Sedan Parent vunnit sina officersepauletter utbildades han
vidare till sjöofficer under öfliga expeditioner inom den italienska marinen, af hvilka vi endast nämna några af de märkligare. Under åren 1866-68 var han kommenderad å "Magenta", det fartyg från hvars gaffel den italienska örlogsflaggar. för första gången visades i de ostindiska, chinesiska och
japanesiska farvattnen. 1870 tjenstgjorcle Parent ombord å
"Vedetta", hvilket fartyg strandade i Röda hafvet. Härunder
hade han tillfälle att lägga i dagen sitt lugn och oförskräckta
mod. På "Duilio", den nya stora italienska pansarkolossen,
var Parent våren 1880 kommenderad såsom tornbefälhafva re
vid det tillfälle, då en af dess 100 tons Armstrongska noner
sprang, h varvid större delen· af manskapet vid kanonerna dödades eller skadades. Parent blef då så illa skadad i hufvudet,
att han, för att rädda förståndets ljus, måste undergå elen
mindre vanliga operationen trepanering.
Parent, hvilken redan nu hunnit göra sig bemärkt fö: sin
stora duglighet som officer och för sina vidsträckta kunskaper
isynnerhet inom artilleri- och minv.äsenclet, blef dm·efter, bland
annat, använd för att organisera det nya italienska minvapnet.
Sålunda har han ordnat detta vapens skolor och varit chef
för flera torpedoeskadra r.
.
Sist var han chef å "Conte di Cavour" på expedition till
Röda hafvet, hvaruncler han med en lysande framtid framför
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sig hastigt afied i Ma:j 1885. Samma år hade han, ehuru härför ovanligt ung, blifvit befordrad till capitaine de fregate.
Af yttre utmärkelser hade Parent tilldelats riddarekorsen
af N ordstjerne-, italienska Krono- samt S:t Mauritio- och Lazari-ordnarna. Hans monark hade äfven utnämnt honom till
sin adjutant. Af Kongl. Örlogsmannas ällskapet blef han 1874
utsedel till korrespondera nde ledamot.
I Sverige är Parent väl känd såsom cleltagare i den svenska arktiska expedition, hvilken 1872-73 öfvervintrade l'å
Spetsbergen. Deltagarne i denna expedition lärde derunder i
honom känna en man utrustad med ett synnerligen redigt och
godt hufvud, besittande gedigna kunskaper, hvilken under alla
förhållanden var en särdeles god, glad och vänfast kamrat.
Återkommen till Sverige trån spetsbergsresa n erhöll Parent,
på deroro af expeditionens chef gjord hemställan, sin regerings
tillstånd att under några månader qvarstanna i Stockholm, för
att utarbeta de under nyssnämnda expedition gjorda norrskensobservationer, om hvilka han lagt sig en synnerlig vigt. Han
hade på ett genialiskt sätt indelat dessa storartade naturfenomen i vissa grupper och lyckats att på ett naturtroget vis
återgifva dem i färger. Efter att i mer än 1 1/ 2 års tid tjenat
under den blå och gula flaggan återvände han, hugnad med
ofvmmämnda svenska ordenstecken, till sitt fädernesland.
Underrättelsen om Parents tidiga frånfälle framkallade
icke allenast bland hans många svenska vänner, utan äfven
inom italienska marinen stor sorg och saknad Denna marin
har i honom förlorat en af sina skickligaste och förhoppningsfnllaste officerare.

--- -

Andre Oscar Wallenberg .
- Dngande män med fasthet i viljan och kraft i sinnet
bryta sig fram till förelagda mål, lik vi~gbrytaren obekymrade
om under arbetet - sedan banan en gång är ut.stakad - en
klippa måste genomspränga s eller en afgrund fyllas; egen inre
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styrka b,esegrar hindren och målet uppnås, dock kan~;ke först
~ecl.~n .nagon. ä~clre byggnad unelanröjts eller någon föråldrad
mrattnmg
skjutits
åt sidan • Olmnnighete11 , L'1•0·· r·d omen oc11 en. .
·
srchgheten
älska
ej·
.. . . ..
..
· dessa . banbrytare
.
, cle~sa
· ·- f rama t sk-n'd an d ets
man, der
. fore forekomma ej· sällan skilj.. da uttaland en om sad ana
Trll. dessa män af framstående kraft och duglighet hörer:
l~~an tvrfve.l elen hädangångne Hedersledamo ten bankdirektorenJ Andre Oscar
Wallenberg
Han Bo"dcles l· L'm 1wpmg
.. · cl en
.
.. ..
·
19. November 1816. Foralclrarne voro biskopen 1' L'm k"
·
·opmgs
t'ltrft Marcus Wallenberg och hans fru Anna Lanrentia dotter
af pro.fe~sor Barfotl1 i Lund. Fadren, en brorson ~ill den
humonst~~ke författaren af "lYiin son på galejan", Jacob \Vall:nberg, ofvers~tte ..Home:s sånger till svenska och till ådagalaggande
af sm karlek för det gamla Hellas , bcraf han J. emva"l
,
.
at . sma 3:n e söner de grekiska namnen : Hilarion (den glade)
Agathon (elen gode) och Andreios (elen manlicre). Alla g' ·l
k"l L'..
.
b
s a 10r namnen och elen sistnämnde eller Andre utm" 1-tJOIC.· e
el
· b .
..
.
ar K e srg
:e an 1 . amclome~ for heJdlöshet och oförvägenhet. Uneler
aren 1825-~2 åtnJöt Andre unelervisning i Linköpings skola
o:h gyr~nasmm! men ehuru rikt begåfvad, slumrade ännu
h~.gen f~.r bo~hg~ ~tuclier, så att han aldrig i någon klass
naclde hogre an mr d t på raden", deremot röjdes hos honom
en anmärk.ningsv ärd fallenhet att med sammanhang muntligen
uttrycka srg. Lusten för sjömansyrket framträdde på så sätt
att hans käraste tidsfördrif var att i till och med de bräckli~
gaste farkoster fiaeka omkring på sjön Roxen.
Med anledning af denna sin lust fick han, såsom jungman
a handels~;>keppet "Sophia", företaga en resa till W estindien.
Det var vid 15 års ålder Wallenberg "från öfre bänken af
gymnasium inträdde i elen lifvets skola, som börjas i skansen
och bland besättningen på ett handelsfartyg" . Hemkommen
1833, ..me~ oförändrad ~åg för sjömanslifvet, bestämde han sig
att fortsatta den börJade banan, hvartill ekonomiska svåricr~eter, med anledning af faderns uneler ticlen timade frånfäl~,
afvenledes manade honom.
o

o

o
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å
Efter att 1834 hafva varit komm ender ad såsom kadet t
cerssjöoffi
året
korve tten "af Chapm an", tog han följande
vågor
exame n i Carlskl·ona och plöjde snart häreft er Atlan tens
härsåsom matro s under elen stjernbeströclda flagga n; fortfo r
till
ndes
utnäm
1837
med i 2:ne år, under hvilke n tid han
till
n
sekun dlöjtn ant vid Kongl . Maj:ts flotta. Återk omme
eppet
foster landet tjenstg jorde W allenb erg 1838 först på liniesk
under
as"
arram
"J
"Prins Oscar" och sederm era på korve tten
på
exped itione n till Medel hafvet 1838- 39 samt vidare 1839
Oxekorve tten "Naja den". 1840 mönst rade han uneler kapten
att
afsedel
r",
"Osca
n
hufvu ds befäl såsom 1:e styrm an å brigge
an
styrm
på aflägsnare farvat ten utbild a sjöelever. Såsom 2:e
ot
tjenstg jorde å samm a fartyg en jemvä l afliclen aktad ledam
nberg
Walle
seelan
n,
af detta sällskap, amira l Sunclevall, hvilke
som
lemna t fartyg et blef chefens närma ste man. vV allenberg,
föruts åg att företa get i sakna d af ekono miskt under lag skulle
d,
misslyckas, afgick, efter att i 7 månad er hafva stått ombor
sorgDen
i Lissabon, elit brigge n för lidet haver i inkom mit.
ets
ligt beryk tade exped itione n slutad es omsid er med fartyg
försäl jning i Bueno s-Ayre s.
Från Lissab on reste W allenb erg till Frank rike. Här uppehan
höll han sig i ett års tid dels i Brest, dels i Grenoble, der
eunder en termin "en bon etucliant" bevist ade jurieliska fakult
hvad
öra
godtg
att
mt
tens föreläsningar. Mann en visste nogsa
af barne t försummats.
År 1842 är vV allenb erg komm endera d å korve tten "J arraa
mas", 1845 å liniesk eppet "Fäde rnesla ndet" och vidare samm
rt
lssjöfa
år · å ängko rvette n "Thor "; 1846 idkade han hande
"Linsåsom befälh afvare å Sverig es första prope llerån gfarty g
1848
ant.
erlöjtn
premi
köpin g" samt befordrades samm a år till
gjorde
var han komm endera d å fregat ten "J osefine" och 1849
1850
han under pågåe nde kriget tjenst vid dansk a flottan. År
Sunds
till
mpani
ansko
komm endera d såsom chef för ett båtsm
e
börjad
vall, fann han der mycke n prakti sk verksa mhet och
trat
inom kort deltag a uti skepp sbygg eri. Af Sunds valls magis
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detta
begärd e han att erhåll a burska p på grossh andel i staden ;
KongL
vid
ant
erlöjtn
bev~ljades, och klädd i parad såsom premi
re
Ma.rts flotta aflade han elen 12 Augus ti 1850 ed såsom borga
Sunds vall.
År 1851 tog W allenb erg afsked från flottan efter att då
er.
hafva seglat till sjös under en tid af närma re hundr a månad
Redan före sitt af.'Skedstagande hade hans håg varit riktad
de i
åt banl{väsendet, pressen och riksda gen. Under sitt vistan
utris
bankk
Nord- Ameri kas Fören ta stater, der en förfär lig
för
bröt 1837, kom han att tänka på bankv äsend ets betyde lse
ng.
ställni
miska
ett lands ekono
Då han någon tid af 1840 års riksda g var gäst i grefve
e
Carl Gusta f Spens hem i Stockholm, hade han ofta tillfäll
nitdenna
hos
höllos
som
att afhöra de öfverl äggnin gar,
Om
älskan de patrio t, då medlem af konsti tution s-utsk ottet.
e
honom har W allenb erg yttrat : "de ord, med h villm han fästad
att
"min uppm ärksam het på hvarje samhällsmedlems pligt,
fallit
aldrig
hafva
"söka medve rka till allmä nna frågors lösning,
vet
"ur mitt minne. Du bör, sade han, bli riksda gsman , jag
sen"icke, huru det skall gå till, emeda n du tillhör de orepre
på
gjorde
ord
Dessa
"teracle, men du bör bli riksda gsman ".
på
l
W allenb erg ett varak tigt intryc k, och med tanken jemvä
W alatt grefve Spens velat reform i repres entati onssät tet ansåg
1848
i
a
deltag
att
igad
lenber g sig såsom orepre senter ad berätt
förslag
ett
års reform sällsk ap samt framla de till och med der
ande
t ill repres entatio nsform . För att nå målet för sitt sträfv
jemte
var
och
gar
tidnin
i
talade han på reform möten , skref
·
9 andra betänk t på att genom köp öfvert aga Afton bladet
~
men då Hjerta efter närma re besinn ande afstod från för~älj
gen
tidnin
vecko
e
köparu
nade
ningen, uppsa tte ~yra af de tilläm
"Bore".
Alltif rån 1840 till och med 1850 uppeh öll sig W allenb erg
ån~
så ofta han under rikselagame var i Stockh olm, på riksst
na
benäm
att
elens läktar e, hvilke t ock föranl edde Thore Petre
e han
honom "den uppmä rksam me åhörar en". Härje mte plägad
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så mycket som möjligt umgänge med riksdagsmän i synnerhet
af borgarståndet.
Syftet att blifva t'iksdagsman lyckades 1853, från hvilket
år han under 3:ne på hvarandra följande riksdagar valdes till
riksdagsman för Sundsvall, derefter under 2:ne riksdagar för
Hudiksvall och slutligen för Stockholm, .d ock var han icke
riksdagsman för Stockholm 1865, enär valet öfverklagacles på
grund af att det icke var fullt tre år sedan burskapet i Sundsvall blifvit uppsagd t. Såsom riksdagsman blef W allenberg
väl emottagen af den liberala kretsen inom borgarsti'mdet, utsågs genast till medlem af bankoutskottet och väckte redan
vid 1853 års riksdag motioner såväl om nytt myntsystem som
ock om metriska systemets införande samt om räntans frigifvande.
Mångfaleliga äro de motioner, som af honom blifvit väckta
rörande -vårt mynt- och bankväsende, och sina i dessa frågor
uttalade åsigter förfäktade han jemväl å de national-ekonomi:::ka mötena i Göteborg, Stockholm och Köpenhamn. Han
medverkade 1855 till stiftandet af Filialbankarne i Hudiksvall
och Sundsvall samt anförtroddes första ledningen af elen senare
banken. Då han år 1856 genom en kortfattad annons i tidningarne föreslog bildandet af bolaget Stockholms Enskilda Bank,
fullbordades teckningen inom 2:ne dagar - ett talande bevis
på huru s·to1 t förtroendet för "Wallenberg var. Han deltog i
stiftandet af Stockholms Hypotekskassa 1861 samt af skandinaviska Kredit-Aktiebolaget 1864. Såsom ett erkännande af
de tjenster han gjort sistnämnda bolag, stäldes vid teckningen
till hans förfogande 1/ 5 af de fem millioner i aktier som skulle
tecknas. Dessa aktier fördelades bland lottegarne i Stockholms
En~kilda Bank efter egancle lotter i banken. W allenberg torde
till hufvudsaklig del hafva utarbetat det betänkande, som låg
till grund för första fullständiga lag för enskilda bankar af
1864.
Vid elen internationella myntkonferensen i Paris 1867 var
Wallenberg af Kongl. Maj:t utsedel till Sveriges representant.

Vid 1869 och 1870 års rikselagar väckte han förslag till sådan
ändring i banklagen, att hvarje enskild bank skulle invexla
sina b,anksedlar i mynt, men motionen, såsom för tidigt väckt,
blef då utan påföljd; slutligen, förnyad vid 1874 års riksdag,
rönte den fullständig framgång hos kamrarne, hvilkas beslut föranledde I{ongl. förordningen för enskilda bankar af
samiria år.
Depositionsrörelsen och upp- och afskrifningsrörelsen fingo
genom de af Stockholms Ensk. Bank införda bruken sin rätta
rigtning, så att dessa rörelsegrenar med begärlighet omfattats
af allmänheten och nu gagna på ett sätt, som gör bankväsendet
till en nödvändighet. Hedern häraf tillkommer Wallenberg.
Vid 1850- 54 års riksdag väckte han vidare motion om
bildandet af en pensionsförening för Sveriges handelsflottas
sjöfolk och tio år sena~·e kom en dylik anstalt till stånd. Att
Wallenberg . sökte verka på flerfaleliga sätt såväl för handelsflottan och sjöfarten som för sjöförsvaret torde framgå af följande, hemtadt ur en af honom sjelf en gång författad uppsats:
"Med omvexlande lycka har jag förfäktat sjöfartens gagn
"och bästa, såsom t. ex. angående skeppsmätningen, hamn"taxorna och lotsväsendet. J ag har jemväl väckt fråga om
"Baggensstäkets upprensning och om Skeppsholmens öfver"lemnande till Stockholms stad i och för handelns behof. J ag
"afsåg dermed att gagna handeln och betrygga hufvudstaden
"i händelse af krigsfara. Denna framställning förklarades, då
"elen af mig vid 2:ne riksdagar såsom motion gjordes, vara en
"framtidstanke; emellertid hafva sedan dess på Skeppsholmen
"så betydliga byggnader och andra anläggningar blifvit gjorda,,
"att mycket större hinder komma att möta denna tankes ut"förande i framtiden, än då den vid 1856- 58, samt vid 1862"63 årens riksdagar af mig motiverades. När krig utbryter,
"måste denna flyttning ske, ty en krigsdepöt midt i en obe"fästad stad är en besynnerlighet, hvars make troligen får
"sökas vida omkring. slutligen vill jag här anteckna, att
"jag städse vid rikselagame med värma omfattat flottans ange-
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"lägenheter. Jag har gjort rlet, emedan jag anser, att en, efter
"måttet af våra ekonomiska krafter lämpad flotta är en ound"gänglig nödvändighet i betraktande af vårt lanels läge och
"brödrarikenas ställning inom Europa."
Mot lancltmannapartiet var han ingalunda blid; dess åsigter i bankväsendet delades icke af honom och ännu 1885 talade
han emot försvars- och grundskatte-kompromissen. Detta blef
t. o. m. hans sista ord i svenska riksdagen.
Sedan 1863 stadsfullmäktig i Stockholm, deltog han i alla
till kommunen hörande frågor med det största intresse, hvadan
om honom blifvit sagdt, att bland hufvudstadens stadsfullmäktige var han en af de allra sakkunnigaste och inflytelserikaste
ledamöterna.
En ej ringa publicistisk verksamhet har han jemväl utöfvat; derom vittnar de många artiklar, som flutit ur hans
penna och fått plats i Aftonbladet, Stockholmsposten, Dagens
Nyheter, Nya Dagligt Allehanda, Figaro m. fl. tidningar.
Han kände behof att genom pressen vända sig till allmänheten,
och författade sina artiklar med lätthet och stilistisk talang.
Såsom talare var han klar och redig i framställningen
och saknade aldrig ett fyndigt och qvickt svar. Många af
hans yttranden ~id kritiska tillfällen hafva sålunda blifvit ett
slags "bevingade ord" och visa den snarfyndighet och kallblodighet, hvaraf han var mägtig, då bådadera erfordrades.
Så var förhållandet, då 1857 års kris framkallade en stormlöpning af allmänheten mot Stockholms Enskilda Bank. W, allenbergs resliga figur trotsade stormen, uneler det han lugnt
tillropade den påträngande folkmassan: "penningar skolen I
få alla men efter plats fån I se Eder"; en kallblodighet,
som h~s den bekante teaterdirektören Stjernström, hvilken
befann sig bland de påträngande, framkallade det beundrande
utropet: "hvilken stor skådespelare". - Ett annat tillfälle då
både hans mod och hans politiska skarpblick sattes på prof
var uneler · ett politiskt möte i De la Cro ix' salong vid sista
danska krigets utbrott. Mötet var utlyst af doktor Sohlman
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i afsigt att afgifva en opinionsyttring till förmån för ett aktivt
ingripande af Sverige uti den dansk-tyska fejden. Wallenberg,
som redan då insåg och påpekade Bismarks storslagenhet och
kraftfullhet, motsatte sig på det bestämdaste ett sådant obetänksamt steg, och på elen larmande ovilja, som med anledning
cleraf bröt löst, svarade elen gamle sjömannen lugnt: "tusen
"stormar har jag trotsat på hafvet och ej jag rädes för detta
"sorl."
För att i korthet gifva ett begrepp om Wallenbergs skaplynne, må här citeras några ur en större stockholmstidning
hemtacle ord:
"Han var en kraftigt utpräglad personlighet med stundom
"starkt framträdande fel, men ock med högst betydande för"tjenster. Hans starka vilja tålde icke något motstånd, isyn"nerhet om detta sökte med magt göra sig gällande. Han
"kunde då låta hvarje hänsyn falla, och lemnade ej gerna en
"en gåmg påbörjad strid, utan tog upp elen igen, så snart ett
"nytt tillfälle bjöd sig. Mot dem som sökte motverka hans
"syften och intressen, var han ingen vän, tvärtom; men mot
"alla dem som unelerordnade sig hans vilja, var han så mycket
"mera trofast och hjelpsam. Många äro de som åtnjutit hans
"villvilja och som nu sörja honom såsom en faderlig vän."
Ingalunda glömde han att på många sätt unelerstödja
nödens och armodets barn, och bekant är med hvilka rikliga
bidrag han årligen ihågkom N eptuni-orclen, som utöfvar en
så välsignelsebringande välgörenhet mot fattige sjömän och
deras efterlemnacle familjer.
· Att lemna en närmelsevis fullständig lefnadsteclming öfver
den hädangångne skulle vara att neclskrifva en historia öfver
vårt bankväsende, vår banklagstiftning, vårt lands ekonomiska
utveckling under senaste tredjedelen af århundradet, ty så i
allt ingripande var Wallenbergs verksamhet å sagda områden.
Bankdirektören A. O. \Vallenberg var kommendör af 1:a
klassen af Kongl. N ordstjerne- och W asa-ordnarne, kommendör
af franska Hede-rslegionen, riddare af ryska S:t Stanislaiordens
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2:a klass m. kr. och innehafvare af erinringsmedalj för deltagande i Danmarks näst sista krig, samt ::;edan 1872 Hedersledamot af Kongl. Örlogsmannasällskapet.
.
I sitt hem hvarest han gerna såg samlas både menmg::;fränder och olika tänkande, var han en gästfri och hjert~ig
värd, men framför allt en kärleksfull make och en ömsmt
fader.
Wallenberg har varit gift tvenne gånger och haft 16 barn,
af hvilka 6 söner och 6 döttrar öfverlefva honom. Såsom en
ovanlicrhet må nämnas, att han sökte uppfostra alla ~:?ina söner
i ::;iöi~ansyrket; en dog ung uneler en sjöresa till ~rasilien,
men fyra af dem hafva erhållit officersfullmagter 1. flottan.
I år skulle W allenberg firat sitt silfverbröllop med sm efterlefvancle maka Anna von Sydow, dotter af den i flottan::;
häfder välkände konteramiralen J ohan Gustaf von Sydow,
men ödet hade annorlunda bestämt. En dag under gåendet
till sitt hem halkade han och skadade sig något i fallet samt
nödgades mot sin vana intaga .sängen för att vårdas; men
illamåendet tilltog och en hjertförlamning slutade den verksamme mannens lif den 12 Januari 1886. ·.
J ordfästningen egde rum med ovanlig högtidlighet i Jacobs
kyrka i Stockholm, hvarifrån stoftet fö~cles till en af den
hädangångne i lifsticlen anordnad grafplats a egendomen Malmvik på Lofön i Mälaren.

Christian Anders Sundin.
Under ingen tid, alltsedan med kanoner bevärade fartyg
började utgöra en väsendtlig del af sjöstaters fö~::;vars- o.~h
anfallsmedel hafva i dessa så stora och genomgnpande for'
.
ändringar egt rum som under de senaste trenne decenmerna.
Den nya sjökrigsmaterielen är så fullkomligt olika den ~amla,
att den nya af den gamla för striden knappast upptag1t mer
än kanonen, ehuru äldre såclane, såväl som fartygen som buro
dem måste anses såsom dvergar mot nutidens kanoner och
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pansarklädda vidunder. Och jemte dessa, har den nya tiden
såsom förstärkningsmedel upptagit minor och torpeder. Uppslaget till den stora förändringen gafs af Paixhans förslag att
ur grofva kanoner skjuta sprängladdade bomber, hvartill kom
ångans allmännare användande på krigsfartyg såsom väsendtlig drifkraft - båda delarue i mera utvecklad form på fartyg
anbringade under ticlen 1850-60, och i slaget vid Sinope 1853
uttalade i skeppssidor sprungna bomber dödsdomen öfver de
gamla flytande trävallarne, om ock åtskilliga år skulle förgå,
innan man kom till någorlunda tillfredsställande resultat om
hvacl som skulle ersätta dem.
Införandet i sjökrigsmaterielen af bepansrade fartyg och
torpedo- och minförsvaret, som i ett land med mindre tillgångar icke kun~ ske utan ganska kännbara uppoffringar,
fordrade moget öfvervägande af, å ena sidan, beskaffenhet och
behof samt, å andra sidan, beredandet af medel för anskaftandet af hvad som ansågs oundgängligen böra finnas. Härtill
kom hos oss ett bemödande att gifva personalen för de nya
förstörelsemedlens användande en så nödig särskild bildning
och öfning, hvartill något senare kom en önskan, att åt såväl
den militära som civila marinorganisationen gifva en kraftigare och enklare . form. Om regeringens omsorg och bemödande att, i så ena · som andra hänseendet, låta allmänna omdömet och fackkunskap få tillfålle att, efter utbyte af åsigter,
afgifva yttrande, antydes af de många under de senare decennierna tillsatta komiteer. Då elen tid, under hvilken Sundin
så verksamt deltog i beredandet af S].öförsvaret
'rörande orera•
t:>
nisationsfrågor, och sedermera, såsom innehafvare af en mera
sjelfständig, med eget ansvar fönmad befattning, i tillämpningen af det nya, sammanfaller med elen, då de stora omgestaltningarne i.nom sjövapnet egt rum, så är det, för att rätt
kunna bedöma Sunelins verksamhet, som i korthet blifvit antydda cle omständigheter, som betingat de nya förhållandena ,
hvillm i mångt och mycket begrafvit de gamla, hvilkas seglifvade rötter dock i vissa fall åter skjutit nya skott.
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Om karaktär och anlag till sin grund äro medfödda, så
beror dock deras utveckling på mer eller mindre derför gynsamma förhållanden, och den erfarenhet, som vunnits, har
alltid i dessa sin grund. Få torde under nutidens för oss så
fredliga tider kunna förete en vackrare tjenste- och meritförteckning än Sundins, och då han af den yngre generationen är den förste, som uppstigit till flottans högsta grad, må
hans tjensteförte ckning här införas, endast i vissa delar något
sammandra gen och i . andra på grund af tillfälliga uppgifter
något fullständiga d.
1816 den 3 December. Född i Augernm, nära Carlskrona;
fadren var f: d. proviantmä staren vid flottan Christian
Anders Sundin och hans moder Sofia Schweder. Efter
att hafva åtnjutit undervisnin g i W exiö skola och efter
att hafva år
1830 tjenstgjort såsom extra kadett på korvetten "Svalan"
under 4 månader, antogs Sundin
,
1831 till kadett vid kongl. krigsakadem ien på Carlberg.
briggen
å
dels
ad
kommender
1833 var Sundin såsom kadett
"Vänta litet" dels ock å korvetten "J arramas", samt
'
35 å korvetterna "Jarramas" och "Najaden".
och
1834
1836 utexaminera des han från kongl. krigsakadem ien.
S. å. den 12 Mars utnämnd till sekundlöjtn ant vid Kongl.
Mai:ts flotta. I sammanhan g härmed må här upptagas,
att han från denna sm första till högsta graden inom
flottan befordrades :
1845 till premierlöjt nant,
1853 till kaptenlöjtn ant,
1858 till kapten,
1862 till kommendör kapten,
1866 till kommendör ,
1868 till konteramira l,
1874 till viceamiral och
1884 till amiral i kongl. flottan.
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l836 kommender ad såsom gradpassera re på korvetten "Naja.den", och
1837 kommender ad på samma korvett under expedition till
Medelhafve t.
1840 ~ktobe: till.Septemb er 1843, med åtnjutande af stipendium,
t.Jenstg.Jort a engelska örlogsfartyg . Deraf omkring 13 r, 2
månader på tredäckslini eskeppet "Britannia" , flaggskepp
för befälhafvar en för den i Medelhafve t stationerade eskadern, amiral sir John Asworth Omanney; och sedermera
de~s på 42-kanon-fr egatten "Thalia", dels på 18-kanonb.nggen. "C.olu~bine", under dessa fartygs krigsexpedi t~oner a . kmes1ska kusten och å floden Yang tse Kiang
t1ll Nankmg, samt sedermera å truppfregat ten "Apollo"
'
med hvilken återresa skedde till England.
Under tjenstgöring på briggen "Columbine" tillhörande den sjöstyrka, som under befål af sir W. 'Parker
med 9<XX) man sjötrupper under sir Hugh Gonghs befäl:
fram~rän~de uppför Yang tse Kiang till Nanking, hade
~undm t1llfålle att deltaga i de krigsföretag , hvarunder
mtogos de vidsträckta befästninga rne vid Vasung och
den stora staden Tien-Kiang -Fu, belägen vid mynningen
af den kanal, som från nämde flod leder upp till Peking.
För deltagandet i dessa krigsföretag erhöll Sundin sedermera engelsk )lledalj.
1844-48 tjenstgjorde Sundin såsom adjutant hos stationsbefä lhafvaren 'i Stockholm.
1845 under en kortare tid kommender ad på skonerten "Ex·
periment" under expedition i Östersjön.
exunder
1846-47 kommender ad på briggen "Nordenskj öld"
pedition till Medelhafve t.
1848 kommender ad såsom chef på landstigning skanonslupe n
"Sune" under expedition till Öresund.
1849 kommender ad såsom chef på mörsarefart yget "Slungaren ".
S. å. och 1850 för kortare tid förordnad chef för N ordands
1:a båtsmansko mpani.
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1848, 49 och .50 ledamot i Stockho lms stations reglemen tskomite.
1850-51 under kortare eller längre tider förordna d till chef
för kanonier kompani erne i Stockho lm och som chef å
kanonslu pen "Pantern ", kanonslu pen "Brynolf " och sko)1erten "Experim ent"; dessa fartyg v oro rustade till lmrantänsb evakning i Stockhol ms skärgård .
1851 uneler en kortare tid chef å ångfarty get "von Sydow".
S. å. 31 Juli till 1853 30 Juli kommen derad på fregatten
"Eugeni e", chef kommen dörkapte n Virgin, uneler dess
resa kring jorden, derunde r hamnar besöktes i Södra
och Norra Amerika . Stilla hafvet, Australi en och Södra
'
Afrika.
e" i Valpa''Eugeni
Händels en ·gjorde att fregatten
raisa samman träffade med nästan hela den der samlade
engelska · Stillahaf seskader n, clerå så.Som fartygsb efälhafvare funnos Sunelins förra chefer på fregatten "Apollo"
och å briggen · "Columb ine", äfvensom en hans kamrat
å förstn~mncla fartyg. En deltagar e i "Eugeni es" expedition,· således talande om h vad han sjelf bevittna t, yttrar
med anlednin g af detta samman träffande : "Det synnerligen förekom mande och ovanliga sätt, hvarpå de mottoga Sunelin vid detta oförmod ade möte, gaf ett ojäfvigt
vittnesb örd om huruleeles han under sin samman vara
med dem vetat tillvinna sig förmäns och kamratel.·s akt-·
ning och vänskap, välförtje nt dessutom genom hans goda
insigter och synnerli ga duglighe t såsom officer, den redbarhet och pålitligh et han städse visade i uppfylla ndet
af sina åliggand en, förenade i öfrigt med elen bland engelsmän så gerna sedda och så högt skattade egenskap en
att i både tänkesät t och yttre upptråila nde vara fullända d
gentlem an."
1854 kommen derad såsom chef på ångfarty get "Gylfe" uneler
expediti on i Östersjön.
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1857 kommen derad såsom sekond å skruflini eskeppet "Stoåholm", hvilket afhemta de H. K. H. Hertigin nan af Öste1:_
götland från Travemt tnde.
1855--58 adjutant hos chefen i kongl. förvaltnino-en af sjöo
ärendena .
1859 utnämnd till adjutant hos H. M:t Konung Carl XV.
1860 kommen derad såsom chef på ängkorv etten "Thor" be
gagna~ a~ D.D: M.M. Konung en och Drottnin gen 11 ~1 d e 1~
r~sor a Osters.Jön sa~t till Kristian ia och Tronclhjem,
v1cl D.D. lVI.M:s krörnng derstäcles.
S. å. kom~e~cler~cl såsom chef på korvette n "Najade n" under
exped1t10n till Sydame rika och W estinclien, derunde r besöktes Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos A yres, Bar~ados, Guadelo upe och S:t Barthele m y.
1861 förordna d att vara ledamot i en komite, uneler grefve
B. v~n Flatens ordföran deskap, för uppgöra ndet af förslag t1ll ordnand et af Sveriges sjöförsvar.
1861-63 innehaft tillfällig a förordna nden att vara ledamot i
kongl. förvaltni ngen af sjöärend ena, till hvilken befattning han erhöll definitiv t förordna nde år
1864, hvilket Sunelin med kortare afbrott innehade till 1867.
1862 erhöll förordna nde till ledamot i krigshof rätten och s. å.
att vara kommen dant å Skeppsh olmen.
1863 ~1~höll. förordna nde att vara ledamot i sjöförsäk ringsofverratt en.
1864 kommen derad såsom chef å skru:flinieskeppet "Carl XIV
J ohan", til~~örande en eskader, som uneler H. K. H. Hertigens af Ostergöt land befäl kryssade i Östersjö n och
'
Kattegat .
S. å. förordna d att vara ledamot i en komite för sjöofficerl:lbilclningen och
1866 f~rorclnacl att vara ledamot i krigsund ervisnin gskomm isswnen.
18G7 kommen derad såsom chef på ångfrega tten "Vanadi s" och
eskaderc hef för en afdelnin g af tre svenska och en norsk
Tid&l..,-, i S.ftlr. 188C.
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monitor, en ::;vent>k och en nor::;k kanonbåt med ängkorvetten "Thor" så,;om e::;kaderchef.o:;fartyg under senare
delen af expeditionen. Bla.nd de platser som derunder
besöktes voro jemväl Helsingfors och S:t Petersburg, å
hvilket förstnämda ställe, såsom bekant, de svenska örlogsmännen egnades en hyllning, som tydligt lade i dagen det finska folkets tillgifvenhet för elen nation det
förut tillhört.
1867 den 28 Augusti förordnad att bestrida varfschefshefattningen vid kongl. flottans station i Carlskrona. ·
1868 den 24 Mars, ::;amtidigt med befordran till konteramiral,
utnämndes Sundin till chef för kongl. flottan med förordnande att vara hefälhafvare vid kongl. flott.:ms station
i Carlskrona och öfverkommendant derstädes samt. tillika
att vara 1:e adjutant hos H. M:t Konungen.
1873 ordförande i en komite för utarbetande af ett pa allmän
värnepligt grundadt förslag till ordnande af sjöförsvaret.
1874 inspektör för sjöförsvarets samtliga praktiska öfningar
och teoretiska undervisningsanstalter, med undantag af
sjökrigsskolan.
S. å ., såsom inspektör, eskaderchef mecl ::;itt befälstecke1~ blåsande å ängkorvetten "Thor" under expedition i Ostersj ön.
1875, då militärchefsbefattningen inrättades, tillträdde Sunelin
ånyo varfschefshefattningen, som han innehade till1878.
S. å. höo·ste hefälhafvare med flaggen hissad på ängfregatten
"V~nadis" under expedition i Östersjön, derunder H. M:t
Konungen besökte Ryssland, Danmark och 'ryskland.
1884 frånträdde öfverkommendantsbefattningen i Carlsluona.
S. å. elen 19 December erhöll Sundin nådigt afsked efter fylclfl.
68 år och tjenstetid såsom officer omkring 48'/2 år. Tjenstg jort såsom inmönstrad på fartyg hade Sunelin varit i
112h år.
1859 gift med Emilia Wilhelmina Schyberg, dotter af expeJitiom:sekreteraren Schyherg.
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År 1883 utnämnde H. lVl:t Konungen Sunelin till riddare
af Serafimer-orden, dervid H. M:t vid öfverlemnandet af det
blåa handet behagade yttra "att det aldrig har fästs öfver ett
hjerta, som klappat varmare för konung, fädernesland och flagga
och pligt", ett yttrande, som utan tvifvel gladde elen gamle
trogne tjenaren mer än någon honom förut tilldelad utmärkelse. Sunelin utnämndes 1860 till riddare af Kongl. Svärelsoch norska S:t Olafs-ordnarne, och hade i öfrigt under sin
tjenstetid blifvit tilldelad kommendörs värdighet med stora
korset af Kongl. Svärds-orden, stora korset af kongl. danska
Dannebrogs-orclen, riddare af kejserliga ryska H vita Örnsorden och stanislai-orden 2:a klass med krona, hvarj emte han
innehade turkiska MeclJ'icliJ·e-orden samt såsom förut är nämdt
engelsk medalj för krigsexpedition i Kina.
Hedersledamot af Kongl. Örlogsmannasällskapet seelan
1867, var han sälblmpets ordförande från 1868 till 1878, en
längre tidrymd än någon förut uneler sällskapets öfver 100åriga tillvaro verkat i nämcla befattning. Af Kongl. Krigsvetenskapsakademien var Sunelin ledamot seelan 1866. Den
aktning för redbarhet och duglighet, som Sundin egcle inom
det samhälle, der han tillbringat sin barndom och som han
uneler sitt lifs senare skede tillhörde, uttryckte sig i val till
ledamot af landsting, af Carlskrona staelsfullmäktige samt till
stadens representant i Andra kammaren för riksdagsperioden
1876-78. Med tvekan emottog han, som förut unclanbedt sig
återval, kallelse till stadens representant för perioden 1885- 87.
Hans bana afbröts dock vid början af periodens 2:a år.
Vid uppresa till h11fvuclstaclen för att bevista 1886 års
riksmöte, ådrog sig Sunelin en förkylning och cleraf föranledd
sjukdom, börjande med frossa, som öfvergick till gulsot, med
hastigt aftagande krafter. Den 17 Januari hade han dock led-sagat en vän (Wallenberg) till grafven. lVIalm och barn, som
medelst telegram blifvit underrättade om mannens och faclrens
sjukdom, funno honom vid deras ankomst i nära hopplöst tillstånd. Konungen och prins Oscar besökte elen gamle döende
o

,
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trotjenaren, och dagen derefter, elen l Februari, tidigt på morgonen upphörde Christian Anders Sunelin att tillhöra <le lefvancles antal.
Närmast sörja maka och barn samt fyra syskon den hädangångne. Sin aktning och saknad ville flottans officerskår
nttrycka genom att anlägga åtta dagars sorg. Sin konung~'
ynnest hade han förvärfvat. Många gamla vänner märka väl
tomrummet i deras allt mer glesnande krets.
Sällan torde öfver någon trogen och trägen arbetare i fosterlandets tjenst välvilligare och, hvad mer är, sannare omdömen blifvit fälcla för redbarhet och duglighet än de, hvarmecl tidningar, af eljest mycket skilda åsigter, omnämde Suntlins bortgång. l mer än ett tiotal sådana har minnestecknaren
en rik källa. Med hvad Sunelin verkat skall i n ågon mån
denna, jemte den erfarenhet, som uneler en mångårig bekantskap och flerårigt samarbete med den hädangångne förvärfvats,
ligga till grund för en kort teckniug af den, efter välförrättadt
arbete hädangångne aktade vapenbrodern och vännen.
Meq viss grad af sanning har det om Sundin blifvit yttradt, att han icke utmärkte sig så mycket för en positivt skapande förmåga, som fast mer genom kritisk skärpa vid granskning af framlagda förslag, en värdefull egenskap i ticler af
genomgripand~ förändringar. Utan tvekan, men ock utan öfver·mocl framstälde han sin åsigt och gaf skälen elerför. Blef
utgången en annan än elen han ansåg för lämpligast, bygcle
han på mot::;tåndarens grund det bästa möjliga. Sunelin var
hvarken teoretisk artillerist eller fartygskonstruktör, men merl
klar blick för det ändamålsenliga och fortrogen med ::;jövapnets praktiska fordingar, vägde han:; omdöme mycket, då han
i elithörande frågor hade att yttra sig.
Sunelins åsigter om nödvändigheten af ett ::;tarld sjöförsvar
och om dess ändamål och deraf betingade beskaffenhet, derom
mångåriga ::;trider egt rum - hvilka det är att hoppas i elen
nyaste sjökrigsmaterielen::; be::;kaffenhet fått sitt slut - uttryckas bäst genom hvad han sjelf i såaant af:<oeende yttrac1e
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såsom Örlogsmanna::;dlskapet::; ordförande den 15 November
1870. Då yttrandet finnes tryckt i 33:e årgången af säll::~lm
pets tidskrift, anföres det ej här. Af Sundin;; i komite fömt
yttrade åsigter och af nämda anförande är väl känclt att, ehnrn
elen tid är förbi clå vi kunde rusta en örlogsflotta för att på
öppen sjö möta en angripande fiende, han dock ansåg nödigt
för landets försvar, att derför fanns att tillgå en klass större
fartyg, som sjödugliga kunde med hopp om framgång äfventyra st.·id med fiencltliga enskilda fartyg, försvåra truppers
lanchättning och fiendens förbindelser samt att skydela egna
saclana längs öppnare kuststräckor, ett, såsom det synes, ej det
minst vigtiga ändamål för dylika fartyg, då egentliga knstjeynbanor svårligen lära kunna komma till stånd till alla de
för anfall mest utsatta punkter. Om, sedan den tid som förflutit efter det omnämda yttrande af SunL1in afgafs, större
fordringar för fartygs krigscluglighet uppstått genom då knappast anad tyngd af bepansring och bestyckning, så minskas
dock ej deraf behofvet af en cert fartyg för antydda ändamål.
Ojäfviga bevis på erkännandet af Sumlin::; goda omdöme,
kunskaper och nit för det vapen han tillhörde, finnas dels i
de förtro endeuppdrag han af flottans styrelse erhöll, att såsom
ledamot deltaga i de flera komiteer, hvilka varit tillsatta för
bereda,ndet af sjöförsvaret rörande frågor såsom om bestämmandet af fartygens beskaffenhet , personalens teoretiska och
praktiska utbildning, dels uti cle ansvarsfulla befattningar, som
honom uppdrogs, till lycka för honom sjelf och saken, ännu
vid en ålder, då vunnen erfarenhet kunde göra ::~ig verksam i
ett kraftigt :1rbete. Det förtro ende han för sin duglighet åtnjöt bekräftas i hög grad af den ynnest och välvilja honom
visades ::;åväl af Konung Carl XV som af Konung Oscar II.
De väsendtliga förändringar uti flottans civila administra,tion och äfven i militära tjeno;tgöringen vid <Jtationerna., som
samtidigt genomföreles med Sum1ins förordnande från stationsbefälhafvare till varfschef, mötte vid utförandet ej så obetydliga svårigheter. Med kraft och, der sh kunde ske, medlande
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::;ökte Sunelin i hvacl på honom berodde att införa det nya,
på elen nya ::;malspåriga banan från elen. gamla bredspåriga,
ofta krokiga med obehöfliga, uppehållsplats er.
Såsom redan är nämclt, anlitad äfven i kommunala befattningar, visade Snnclin äfven för dithörande ämnen intresse och
kunde gagna med sitt goda omdöme och sitt inflytande till
astaLlkmmnanc le af det rätta och det bästa, som med tillbörligt
beräknad sparsamhet kunde vinnas. Att sjöförsvaret, såväl
dess personal som materiel, hade vid de riksdagar Sunelin bevistade i honom en beaktad målsman, framgår ::;åväl af han::;
karaktär och åsigter, som af hans militära ställning och kännedom om dithörande förhållanden.
Sjelf arbetsam och ordningsälskan cle, var han och kunde
han vara fordrande på enahanda egenskaper ho~::~ andra. Der
i tjensten stränghet och välvilja efter om::;tändigheterna göra
::;ig gällande, går elen bäst, och för~::~kaffar elen befallande af
alla, h vilkas goda omdöme är af värde, aktning och af många
derai::i tillgifvenhet. I hög grad egande känsla för sin pligt,
var utan tvifvel fullgöntnclet häraf elen ledande grundsettsen i
Sunelins åtgärder för hvad som enligt han::; omdöme borde ::;ke.
Såsom enskild person känslig, flärdfri och vänfast, återfann han
inom en älskad familj elen hvila och det lugn, som någon
gång behöfcles efter i tjensten ansträngande arbete. Somrar
och från tjensten ledig tid tillbringade Sunelin på sitt vackra
:o:tälle Bellevne nära I..yckeby. J fLgt var för honom ett älsklingsnöje, t:å länge helsa och krafter sådant tilläto. Familjelifvets lycka åtnjöt han länge och i rikt mått. I de många
::;ärskilda aktningsfulla omdömen, som vid Sunclint: clöcl blifvit
fälda, har den efterlefvanclo enkan och sonen, underlöjtnant
vicl kongl. första lifgrenaclierreg ementet, samt tvenne döttrar,
om icke tröst, så åtm instone en mildrande omständighet i saknaelen efter elen hädangångne.
Tillhörande en ticl, då lyckligtvis för fäderneslandet s ekonomisim utveckling, pris ej varit att vinna för i dess tjenst
visade krigiska bragder, förtjonar dock amiral Christian An-
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der::; Sundin, för han::; i fredliga värf nedlagda arbete, utfönlt
med kärlek för fosLerlfLnclet och det yrke ltan tillhört, mod
redbarhet, karaktärsfasth et och med en genom klar blick,
kunskap och erfarenhet utbilclfLd mindre vanlig förmåga, fLtt
han::; namn må rista::;, der ett tacksamt fäclerne::;lancl förvamr
minnet af dugande män och der utan tvifvel många, hvilka
närmare känt den hädangångne, villigt skola nedläzga minnesblad, grönskande så länge tid för dem finnes.

Axel Henric Oouleur
var född elen 8 December 1301 i Ryssby fön;amling af Kalmar län. Föräldrarna voro löjtnanten och modellören Erik
J ohan Couleur och han::; maka Chrit:tina Ulrika W eamler.
Uneler varf.-;amiralen af Chapman egnacle sig f~tclern åt
~::~keppsbyggeriyrket härstäcle::;, och det synes som om denna
faderns sysselsättning verkat bestämmande för Axel Henric
Couleur vid valet af lefnaclsbana, ty vill 17 års ålder unclergick han konstruktionse lev-examen, hvarefter han, efter att
hafva blifvit antagen till lwnstruktionse lev, åtnjöt unclervi::;ning vid konstruktionsk årens läroverk i Carlskrona. Uneler
denna t:in lärotid genomgick han föreskrifna grader så::;om
timmerman och qvartersman samt tjen::;tgjonle ::;åsom konstruktionselev på fregatten "Fröja" uneler des::; expedition till
N ordsjön år 1820. Seclan han år 1823 aflagt sjöo:fficersexamen,
kommenderade s han såsom unelerkonstruk tör på linieskeppet
"Carl XIII" vid dess profsegling samma år. Följande år tog
han konstruktionso fficersexamen och blef härefter ::;nart förordnad att förrätta o:fficers-tjenstgöring med anställning vicl
nybyggnadern a uti nya dockorna. År 1826 utnämndes han
till sekundlöjtnan t vid flottans konstruktionsk år, befordrade::;
1835 till premierlöjtnan t (motsvarande hvad som seelermera
benämneles kaptenlöjtnant ) och blef, då han sjutton år senare
utnämndes till kapten, öfverstens och sekundchefens för kon~truktionskåren närmaste man.
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Couleur tjen::;tgjorde omvexlande på Stockholms och Carlskrona stationer, neml.: på Stockholms station så::;om adjutant,
i konstruktionskonto ret emellan åren 1827 och 1838, äfvensom
emellan åren 1845 och 1848, och såsom konstruktions-depa rtementschef emellan åren 1848 och 1852, samt på Carlskl·ona
::;tation såsom konstruktions-depa rtementschefens närmaste man
emellan åren 1838 och 1845 och såsom konstruktions-depa rtementschef från 1852 till sitt af.skedstagande 1861. Under kommenderino·en
såsom ad]'utant
i konstruktionskonto ret i Stocko
.
holm förrättade Couleur närmare ett års tid chefsgöromålen
de1·städes. Vid upprepade -tillfällen var han kommenderad på
::;]wgsförrättningar samt verkstälde 1831 den, i sammanhang
med skogsregleringen, af Kongl. Maj:t anbefalda generella be::;igtningen af ekskog inom Stockholms och Upsala län. Jemte
sin trägna tjenstgöring vid flottan förenade Couleur äfven
andra befattningar. Under 2:ne år, från 1846 till 1848, var
han nemligen lärare i skeppsbyggeri vid navigationsskolan i
Stockholm och under sin verksamhet såsom departementschef
i Stockholm kontrollofficer vid mätning af handelsfartyg.
År 1850 blef han riddare af Kongl. vV asa-orden och år
1853 ledamot af Kongl. Örlogsmannasällsk apet.
Efter afskedstagandet framlefde han såsom pensionär ej
mindre än fem och tjugo år inom Carlskr_ona samhälle, hvarest
den gamle hedersmannen den 3 sistlidne Maj lugnt slutade
sina dagar.
Couleur var såväl i det enskilda lifvet som uneler sin tjen::;teutöfning välvillig och vänsäll samt till sitt väsende enkel och
flärdfri, liksom denna honom egnade korta minnesteckning.

Henrik Jakob Muller.
Den norska marinen har under år 1886 liclit en smärtsam
förlust genom att en af dess mest framstående officerare, kommendören Henrik Jacob Mii.ller, den 25 Augusti efter blott
få dagars sjukelom afgick med döden.
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När man vet, huru den aflidne redan fl-ån sin tidigaste
ungdom hade med det varmaste intresse omfattat "det salte
hav " och hvad dermed står i förbindelse , blir man kanske
förundrad öfver att höra att han var född långt uppe i en af
de norske fjelldalarna i Valders. Förälclrarne voro kaptenen
vid norska armen O. F Mi.'tller och h ans maka Kristine \Vilhelmine, född Bech, hvilka under små omständigheter med
stor familj bodde på chefsbostället Hjelle i Vestre Slidre.
Här föddes Mi.i.ller Llen 4 December 1821 och fick sannolikt
genom de tidiga intrycken från elen honom der omgifvancle
storartade naturen, den känsla för naturens skönhet och cle.n
lust att färdas i skog och mark, som följde honom till hans
sista dagar.
Han ::;tannade emellertid icke många år i V alde1·s; det
lifliga barnasinnet längtade helt visst bort öfver de höga fjellen, och ett goclt tillfälle erbjöd sig derigenom att hans farbroder, dåvarande kommendören senare viceamiralen N. J.
lVli:i.ller, som bodde i Fredricksvffirn såsom chef för marinens
varf, var barnlös och derför i sitt hem med glädje upptog den
liflige och qvicke brorsonen från fjellbygden.
:M:i.i.llers ankomst till Fredricksvffirn blef naturligtvis afgörande för hans framtid; i stället för det förra vanehandet i
skog och mark, var det nu i båtfärder med fiskare och lotsar
som han sökte sin förnöjelse, och antagligen dröjde det derför
icke länge förr än han blef bestämd för sjön och för inträde
1 mannen.
.Å.r 1828 ankom Milller till }i"redricksvffirn och 7 år
derefter blef han, efter att med utmärkelse hafva genomgått
föreskrifna prof, antagen till sjökadett. Han var som sådan
bland de lycklige, som metl lätthet tog examina i land un2er
det hans utmärkta anlag som sjöman förskaffade honom de
mest hedrande loford för tjensten ombord. 1840 gjorde han
sitt sista sjötåg som kadett, clå en händelse inträffade som hi)ll
på att göra ett plötsligt slut på cle förhoppningar, som voro
fästade vicl elen 19-årige ynglingens framtida bana. Under
det att kadettkorvetten "Örnen" låg till ankars på Gibraltar;,;
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redd hade kadetterna exercis till väders med f:ikiftning ~Lf
stänger och r år på krysstoppen , dervid h ade Mitller, såso m en
af de äldste kadetterna, sin plat;; på mesan-esselhufvndet.
Emellertid springer olyckligtvis stängvindarepet då krysstången vid upptagningen kommit nära på sitt stånd och den
stackars unge mannen, som befinn er sig på esselhufvudet, får
fiina ben i beknip emellan detta och elen fallande stångens
långsalningar. F öljden blef att begge benen brötos af och clet
ena t. o. m. på flera ställen , så att Mitllers tillstånd ansågs
för mycket betänkligt.
Han sjelf ber ättade att det var en engelsk läkares förtroende till hans kraftiga nordiska natur, som öfvervann de
spanska lä.k arnes betänklighet med underlåtandet af en amputation och som således räddade hans ben, hvarigeno m en si\.
lofvande bana i marinen icke blef afbruten . Ej mindre än 8
månader vistades han på civilhospitalet i Gibraltar, och om
man försöker sätta sig in i hans belägenhet under det att han
låg der ännu oviss om, hvilken vändning betandet af hans
benbrott kunde taga, omgifven af endast främmande menniskor, skild från slägt och vänner, slmlle man ej funnit det
underligt, om hans mod hade svikit. H vad som också oroade
h onom var osäkerheten huruvida han kunde blih·a officer ,
'
utan att företaga ytterligare en k adett-expedition, hvilket åter
kunde få inflytande på hans tur i marinen. Emellertid använde han, som egde en ovanlig språktalang, sin tid att studera spanska .språket och detta gjorde han så väl, att han
blef en mästare i detsamma, hvilket längre fram i lifvet kom
honom särdeles väl till pass. Ängslan för att det f:i kulle menligt inverka på hans framtid , att han nödgats lemna kadett~
korvetten för e slutadt sj ötåg häfdes då han erfor, att han l
November 1840 blifvit utnämd till sekundlöjtnant i marinen.
I Mars 1841 kom han återstäld h em och h elsacles med
aläd]. e af slägt vänner och kamrater. N u sökte han en sys.
'
"' .
selsättning, som i många år var vanlig ibland unga norska SJ Öofficerare, nemligen sjöfart på p~stverkets ångare; h ärigenom
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fingo clesse tillfälle att göra ,;ig förtrogne med ångfartygs
manövrerande, hvilket var nyttigt för ett befäl som hade fått
sin h ela utbildning på segelfartyg, hvarjemte inkomsten blef
ett välkommet tillägg till den knappa lönen. Från 1842 till
1845 var han anstälcl på postverkets ångare, dock afbrutet af
förefallande kommenderingar på örlogsfartyg. Bland dessa
må nämnas sj ötåget till Medelhafvet 1842- 43 med brio-o-en
b b
"Lolland", från hvilket han intill sina sista dagar bevarade
de lifligaste intryck och på ett lekande sätt kunde berätta de
muntraste tilldragelser.
Vidar e gjorde han en tid tjenst på en batalJ.On kanonJ"ollar
'
'
.
hv1lket vapen ännu då h äfclade sin plats som en länk af sjöförsvaret. 1845 gick han i engelsk örlogstjenst, hvilken tjenst
blef af väsentlig betydelt>e för h ans framtid ; hans fackkunskaper utvidgades, hans af naturen goda. anlag utvecklades
och på det allmänna vetandets område utbildades han genom
den kunskap han förvärfvade om fjerran länder och folkslag.
H an hade den lyckan att tj ena under utmärkta chefer, såsom
Sir Balelevin \V alker, Beauchamp Seymour och "the honorable" Henry Kepp el. Under ·w alker tjente han på fregatten
"Constance": med h vilken han 1846 seglade till Sycl-Amerikas
vestkust. En kort tid dessförinnan deltog "Constance", i den
så kallade Lissabon-flottans öfningar. Den bestod af 3 tredäckare och 6 linieskepp, j emte 2 ångfartyg af hvilka det ena
var en af de första skrufangare, som byggdes för den englska
flottan; man var clå ännu som det synes i segelfartygens gamla
goda tid. Milller berättar huru skrufångaren var föremål för
en ny fiken beundran, i synnerhet för lättheten, hvarmed deu
kryssade upp till lovart för sin maskin och sina snedsegel.
Huru litet anade man då den fullkomliga omskapning af sjökrigsmaterielen som senare följde. l\fliller sjelf, som med förtjusning kunde tala om den dag "Constance", stötte till flottan
"hvilket herligt Syn, det havde varet at se disse Skibe komme
"imod dem med sine skinnende hvide Seil bugende i den
"friske Bris og de sorte Sicler glinelsende i Solskinnet" skulle
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innan han slutade sitt verksam ma lif. dock npplefva och inom
N orgos lilla marin se, de Inrita segleu, som alltid hade varit
hans stolt.het, efterhan d försvinna .
Ifrån Maj 1846 till Juni 1847 gjorde Mitller tjenst ombord
å "Constan ce", och skildes från sin chef med särdeles vackra
loford. Från Vestkust en af Mexiko, hvarest han lenmade
"Constan ce" seglade han först med fregatten "CR.rysfort" till
Valparai sa och derifrån med ängfrega tten "Cormor ant", kapten
Beaucha mp . Seym6nr , genom Magelha ens-sund et tillbaka till
England , hvarest han efter hemkom sten i slutet af 1847 fick
anställni ng på fregatten "Meande r", kapten Henry Koppel.
Att tjena under en sådan man som Koppel, hade på den
tiden icke litet att betyda, och den nnge norske officeren vann
äfven snart denne utmärkte chefs bevågeu het. Under det att
Mi.'tller på "ConstR.nce" hade gjort tjenst som mate, fick han
nu på grund af rekomm endation er från sina förre chefer, sär"Meanr1er", som öfvert]'enst.
skilclt \ Valker ' bo-öra lö]'tnants
.
.
förde den bekante Rajah, Sir James Brook e till Borneo, lättade den l Februar i 1848 från Spithead och ankom den 24
Mars till Rio de Janeiro, h varifrån den åter afgick den 28
samma månad samt framkom efter att på 47 dagar hafva
seglat 7000 nautiska mil till Sunela-su ndet; en vecka senare,
den 20 Maj, låg fregatten till ankars i Singapor e. Resans
snabbhe t torde till en del eller kanske helt och hållet kunna
tillsh·ifv as Koppels djerfva segelföri ng och de stora anspråk
han stälde på sina officerares nit och uppmärk samhet. lVIl'tller
har sjelf yttrat, att clm.1 ständiga ordern för natten lydde:
"Can·y on, take R.dvantage of the sqnalls", och lwar och en
kan lätt förstå huru utbildan de clet måste vara för en ung
officer att blifva anförtro dd vakt under en sådan chef.
Redan i början af Juli månad 1848 hade Mi.'tller, på grund
af utsigtem a för de förenade rikena att nödgas deltaga i danskpreussisk a kriget, måst begagna en i Singapo re till buds stående lägenhet och resa hem med ett norskt handelsf artyg.
lVIed tungt ~inne ::-;kildes han från :>in lil:a äbklige som dug-
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lige chef och från sma afhållne messkam rater, hvilka bemött
honom som en landsma n samt fi.·ån det stolta skeppet, på hvilket han då öfver ett halft år gjort tjenst som officer. I det
intyg han fick från Koppel, säger denne om honom: "l do
not ~novv a m oro zealous, trustwor thy and doservin g officer",
ett v1tsord som den gamle amiralen helt säkert sjelf ihågkom :
då han i bref till elen efterlem nade familjen så vänlig01J nttalacle sitt deltagan de i anlednin g af Mi'tllers bortgång .
Efter en lång hemresa kom han på våren 1849 åter till
N cn·ge. Samma år anstälde s han som equipage mästare vid
Karl-Joh ansvmrn s varf och tjenstgjo rde som sådan intill sommaren 1860, då han kommen derades på korvette n "N ordstjernan " under dåvarand e H. K. H. prins Oscars befäl. Året
härefter kom Mi.'tller in i en alldeles ny verksam het; han sändes till Preussen för att mottaga och inköpa trämater ialier
för marinen. Härmed var han sysselsa tt i 3 års tid, uppehållande sig icke allenast i Preussen , utan äfven i Rysslan d
och en längre tid äfven i Italien.
Härunde r lärde han sig tyska· och italiensk a, sålunda
ytterliga re ökande antalet af de främman de språk, som han
förut med lätthet talade.
Den l Decemb er 1864 emottog han en befattnin g, som
bragte honom i närmare förbinde lse med det uppväxa nde slägtet i norska marinen och i hvilken man länge skall minnas
hans verksam het. Han blef då kadettoff icer och lärare i sjömanskap samt i fysik och kemi vid sjökadet tinstitute t i Fre<1ricksvmrn, fortfor härmed intill hösten 1869, då han utuämdes till tackelmä stare vid Karl-J ohansvm rns varf. Som lämre
i ::-:jömanskap deltog han naturligt vis i kadettfa rtygets sjötåg,
undantag ande 1860, då han var kommen derad å fregatten "S:t
Olof", som var tillstädes i Thronhj em uneler konung Carl XV:s
kröni.n g, och 1867, då han var chef på briggen "Statsraa ll
Ericksen ". Sistnäm nda år elen 27 Oktober firades å KarlJ ohansvm rn, dit sjökadet tinstitute t 1864 blitvi t flyttad t, detta~
femtioår iga tillvaro. Program met med anlednin g af festen
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författade::> af Milller, ::>om för sin förtjen::>tfulla verksamhet
vid denna läroanstalt 1868 hedrade::> med Olaf::;korset. Året
efter han lenmat ::;jökaclettinstitutet fick han åter befäl öfver
sina förre elever i det att han 1870 kommenderades såsom
chef på kadettkorvetten "N ornen" . Påföljande år 1871 är han
ute som chef å monitoren "Mjölner" och utnämndes ::>. å. till
riddare af Svärdsorden.
Som tackelmästare tjen::>tgör han uneler flera månader af
1872, tillika såsom chef för Karl-J ohansvrerns varf, men sistnämnda år lemnacle han varfvet för att öfvertaga chefsposten
för sjömilitära kårens skolkompani. Uneler 11 år innehade
han denna magtpåliggancle befattning; med outtröttlig omsorg
verkade han för sina underordnades bästa, såväl under dessa
år som ock sedan han 1883 blef utnämcl till chef för sjömilitära kåren, hvilket befäl han innehade då han så hastigt
kallades hädan.
1873 var han chef på korvetten "N ornen", 1875 afdelningschef för en afdelning kanonbåtar och 1878-79 ch ef på
korvetten "N orclstjernen" under expedition till Vestindien.
Vidare var han under ett år, 1877-78, referent för marinens
kommandosaker hos H. M:t Konungen i Stockholm.
Redan som ung officer användes han i kommissioner,
hvilka hade i uppdrag att behandla marinens vigtigaste angelägenh eter. Icke långt efter tillträdandet af lärarebefattningen
vid sjökadettinstitutet utnämndes han till medlem af en marinkommission, som skulle utarbeta en ny organisationsplan.
Sedan deltog han i kommisioner för omorganisation af sjökadettinstitutet, för utarbetandet af förändrade aflöningsförmåner till sjös och för utarbetandet af nya bestämmelser för sjömilitära kåren. Dessutom var han allt som oftast medlem af
marinens permanenta kommissioner.
Det sjömilitära samfundet, som 1866 på Karl-J ohansvmrn
åter upptog sin tidigare i Fredriksvmrn afbrutna verksai11het,
har upprepade gånger hedrat Mii.ller med onlföramleskapet.
På grund at det långsamma befordringsväsende t i norska

mannen förflöt 14 år innan han blef premierlöjtnant, men
härefter gick beforclringarne jemförelsevis snabbare; så blef
han 1360 kaptenlöjtnant, 1870 kommendörkapten och 1882
kommendör.
Den rikt begåfvade afliclne egcle förutom hittheten att inhemta främmande språk, också en stor förmåga att på ett
vackert och värdigt sätt uttrycka sig på sitt modersmål. Han
har uppträdt som författare af flera arbeten, hvaribland här
blott må nämnas hans "Fremstilling af Sokrigshistoriens vigtigste Begivenheder"; men derjemte utvecklade han en stor
verksamh et som öfversättare. Bland arbeten i den rigtningen
må anföras hans öfYersättning af den bekante Manrys "Havets physiska geografi" och en del af Stanleys "Gjennem det
mörke fastland". Då "Norsk Tidskrift för Sovresen" uppsattes,
var man nog lycklig att få Mi.i.ller till redaktör; som sådan
han intill sin död och hade då utgifvit 4 årD"åno·ar
qvarstod
b
b
.
•
af tldsknften. Som erkännelse af Mi.i.llers litterära förtjenster
blef han redan under konung Carl XV:s regering benådad
med medaljen "pro literis et artibus".
Gift 1863 med fröken J enny Rieck, efterlemnar han enka
samt två söner och två döttrar.
Den aflidne hade ett ädelt hjerta, ::>om slog varmt för
konung och fäclerne::;lancl och som i föreningen med ett högsint broderfolk såg elen bästa trygghet för sitt lands framtid.
Mi.tller hade från sina tidigare år många vänner i Sverige,
särdeles bland sjöofficerarne, med hvilka han varit tillsammans på sina sjötåg. Detta vänskapsband sammanknöts än
fastare uneler det år han som referent uppehöll sig i Stockholrn. Efter sin vistelse derstädes uttalade han sig med stor
värme C'm Sverige och kände sig mycket tacksam för det
hjertliga mottagande han öfverallt der hade rönt. Att han
var värderad af svenska kamrater såväl inom flottan som armEm, framgår cleraf, att han blifvit hedrad med att kallas till
ledamot 1869 af Kongl. Örlogsmannasällsk apet och 1884 af
Kong l. Krigsvetenska ps-Akademien.
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Han älskade varmt sitt fo sterland, och kände mycket bekymmer i anledning af senare tidens politiska företeelse r i
men SJ.• elf höll han sig alldeles utanför det politiska
N oro·
b e·)
lifvet. D eremot var han icke så litet använd inom det mindre samhälle, h varest han bodde; han innehade der åtskilliga
kommuna la förtroende poster; sålunda var han i flera år medlem af "Formand skabet", en tid ordförand e och i en lång följd
af år "Kommun erepresen tant".
Blott få dagar var han fängslad till ~j ukbädden, utan att
hans ~jukdom an~ågs för att vara af någon farlig natur.
Hans död koni derför sa oväntadt och smärtsam t, icke blott
för den närmare kretsen, utan äfven för elen stora mängd
af kamrater, såväl i norska marinen, som ock inom den svenska flottan och till en del inom den engelska.
Hans öppna karaktär, hans angenäma :;ätt, hans sällskapliga väsende, hans fördragsa mhet, hans välvilja mot alla, hög
och låg och framför allt hans trofasthet , som gjorde honom
till en pålitlig vän, skall bevara åt honom en varaktig plats
i mångas hjertan.

Adolf Eugene von Bosen.
En af fosterland ets ädlaste söner, hvilken varmhjert ad,
outtröttlig och arbetsam, högt framstod under sin verksamhetstid, och som trots hindren från en försigtig och tvekande
samtid, bröt fördomen·s skrankor, framkasta de storartade nya
planer och bland dessa bragte till utförande den, utan tvifvel,
största och betydelsef ullaste - anläggand et af Sveriges första
jernväg - var den ur ticlen nyss bortgångn e Hedersled amoten,
öfversten grefve Adolf Eugene von Rosen, med rätta benämd
"svenska jernvilgar nes fader".
von Rosen föddes den siste December 1797 i Malmö.
Förälclrar ne voro landshöfd ingen i Malmöhus län grefve Gustaf
Fredrik von Rosen och hans grefvinna Maria Juliana, dotter
af kommerse rållet \V ahrendorfl: i Stockholm . Efter att vid 15
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års ålder hafva blifvit student i Upsala, anstäldes han 2 år
derefter eller 1814 som arklimäst are vid amiralitet et, el. v. s.
lägsta gradens artilleri-un derofficer , och var som sådan närvarande då H valöarne och Fredrikss tad i N orge to go s i besittning. Sistnämn da år antagen till extra kadett vid Carlberg,
utnämndes han ~815, efter aflagd officersexa men, till underlöjtnant vid örlogsflot tan och kommend erades snart härefter
på en. expedition till Medelhafv et. I början af år 1819 deltoa
b
h an l en komite för utarbetan det af en ny "telegrafi" samt
kryssade uneler so mmaren och hösten samma år såsom chef
å kuttern "Revanch e" för kustbevak ning i Östersjön.
Längtand e efter vidsträckt are verksamh et, än som då inom
egen marin stod en ung sjöofficer till buds, begärde och erhöll
han tjenstledi ghet för att ingå i utländsk örlogstjen st samt
fick härefter anställnin g som löj tnant vid kongl. storbritan niska
flottan, hvarest han åren 1820- 21 tjenstgjorc le under amiral
Parkers befäl. Efter hemkoms ten från sistnämnd a tjenst var
han under åren 1821-23 anstäld såsom adjutant hos riksståthållaren i Norge, grefve Sancleb. von Rosen befordrad es 1822
till löjtnant vid örlogsflot tan och var 1823 kommend erad på
fi-egatten "Fröja". Vid samman~lagningen 1824 af örlogsflottan och armens flotta till en enda kår, kallad Kongl. Maj:ts
flotta, blef han premierlö jtnant. Premierlö jtnanter vid Kongl.
Maj:ts flotta egde då lika rang med kaptener vid f. d. örlogsflottan.
1\fen "hans längtan står till den skumman de våg", lwarför han ånyo utverkar sig tjenstledig het för att såsom befälhan
hafvare å briggen "Christov al Colon" ' för hvilket fartya
• b
.
.Jemväl var redare, idka handels~:>jöfart på aflägsnare farvatten.
En märklig tilldragels e i von Rosens vexlande lif, var
hans åtgörande n med försäljnin gen af svenska örlogsfart yg,
ämnade att öfverlemn as till Simon Bolivar, förste presidente n
och protektor n af de nya republike rna Columbia , Peru och
Bolivia. Denna affär, som orsakade så många ledsamh eter
och obehag, vittnar dock om von Hosens förmåga att kunna
T,-J,kr. i Sjr!c. 18SC.
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intres,;era andra för ett företag, hvaraf han ,;jelf var hänförd.
Om denna händelse må i korthet anföras följande:
Sedan von Rosen genom ett bankirhus i London, med
hvilket han var bekant, erfarit att Bolivar ville köpa krigsfartyg, för att kunna skydda de genom honom från sparriorerna befriade länderna oeh möjligen för att eröfra Cuba, föreslog von Rosen bankirhuset, att man från Sverige borde söka.
att erhålla sådana. Han lofvade att åtaga sig affärens förmedlande, återreste skyndsamt till Sverige samt lyckades verkligen bringa företaget i gång. Allt skulle gå snabbt och tyst,
hvarken Bolivars eller republikernaB namn finge användas i
förhandlingarne. Aftalet gälde icke mindre än två linieskepp
alla med full utrustning. Bolivar skulle
Och tre fre(J'atter
t:>
'
naturligtvis betala så högt pris, att man i stället för de äldre
fartygen, som borde säljas, knnde bygga nya och tidsenliga;
manskap och bestyckning, som visserligen icke ingingo i saluaftalet, fingo, med vederbörandes goda minne, i all tysthet
genom von Rosens försorg anskaffas mot särskild betalning.
Handelshuset Michrelson & Bendicks i Stoekholm uppträdde
såsom de egentlige köparue; fartygen skulle, hette det officielt,
användas för en handelsexpedition till Ostindien och von Rosen kom till Carlskrona för att besörja utrustningen af fartygen. Linieskeppet "Tapperheten" och fregatten "af Chapman"
afsågos att först afgå. Alle man af besättningarne voro frivilliga. Befäl och underbefäl torde uteslutande hafva utgjorts
af permitterade officerare och underofficerare vid flottan, en
del af sjömännen tillhörde matroskåren å stationen, men öfrige
voro rafsade ihop från rikets alla kanter, hvilket ock föranledt
en af fartygscheferne att yttra om sin besättning: "aldrig har
jag sett en sådan samling ragamuffins". Emellertid må här,
såsom ett bevis på svenskens lämplighet för sjön, jemväl nämnas att ,;amma chef inom kort fann sin besättning ganska bra.
Fartygen, som utrustades på kongl. varfvet, skulle segla under
handelsflagg, hvadan de ej fingo visa sina batterier, utan nedstnfvades kanonerna i rummen. Allteftersom fartygen blefvo
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segelklara, gingo de till sjös med Oarthagena i Venezuela till
bestämmelseort. "af Cha p man'·, som sist lemnade Carlskrona,
afseglade den 16 Juli 1825.
Sverige, som stod i vänskapligt förhållande till Spanien,
måste omsider af politiska orsaker förvägra de nya republikerna sitt bistånd, hvarföre, då fartygen på hösten 1825 ankommo till Carthagena, order från Sverige snart mötte dem
att besättningarne icke finge inträda i columbiansk tjenst, men
som fartygen obemannade icke kunde vara till någon nytta,
vägrade Columbia att mottaga fartygen. Efter långa fåfänga
underhandlingar och flera månaders väntan, afseglade fartygen
till N ewyork, der expeditionen slutligen upplöstes. Sedan engelska bankirhuset blifvit ruineradt och det svenska handelshuset dragit sig från affären, såldes fartygen på offentlig auktion i sistnämnda stad. Besättningarne återsändes till fäderneslandet. Då rustningarne i Carlsb·ona instäldes, kände sig
von Rosen sviken i sina förväntningar, ty utgången af detta
företag blef helt annan än han hade tänkt sig. Mägtigare
krafter, än han förmådde bryta, stodo emot honom här.
Härefter for han 1826 öfver till England i sällskap med
John Ericsson, hvilken lemnat svenska armen, för att i utlandet söka verksammare sysselsättning för sitt lysande snille.
Efter att der en tid haJva arbetat tillsammans med denne,
reste von Rosen tillbaka hem.
Återkommen till Sverige, uppträdde han vid 1828 års riksdag och yrkade på ett förbättradt sjöförsvar, grundadt på
ångkraften. Han framhöll, att med bestyckade och bevärade
ångbåtar skulle man erhålla ett billigare sjöförsvar än med
de stora linieskeppen samt ifrade för att flottans officerare
skulle åläggas att inhemta kännedom om ångmaskiner. För
öfrigt verksam på det mekaniska området, organiserade han
ett bolag för anskaffandet af bogserångbåtar, ty han insåg
redan då, att samfärdselns underlättande skulle bidraga till
höjande af landets välstånd.
Sedan amiralen grefve Baltzar BogislauR von Platen un-
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der Göta kanals byggande fästat sin uppmärksamh et vid von
Rosens förmåga, förordade han före sin död 1829 denne till
erhållande af föreståndare-b efattningen vid den i Motala nyss
anlagda mekaniska verkstaden. von Rosen förestod också
denna verkstad åren 1830 och 1831, under hvilken tid derifrån
utgingo ångfartygen "von Rosen" och "Motala" . Ej fullt tillfreds med en del förhållanden vid Motala, lemnade h an sin
befattning derstädes samt inköpte Nyköpings gamla messingsbruk, på hvars mark han anlade en egen mekanisk verkstad ,
hvilken fick många beställningar och fullt upp att göra, men
icke förthy nödgades han af ekonomiska skäl att snart sälja
ifrågavarande egendom och ännu på sin ålderdom kunde han
icke utan grämelse tala om denna sin hårda motgång. Efter
att vid sitt afskedstagande från flottan 1831 hafva tilldelats
majors värdighet, utnämndes han 1833 till major vid flottans
mekaniska k år.
von Rosens kunskaper och duglighet skulle emellertid
icke blifva obeaktade. Från det nydanade konungariket Grekland gjordes framställning om att erhålla en lämplig sjöofficer
till ordnandet af dess sjöförsvar och med sin konungs höga
samtycke blef von Rosen härtill utsedd, hvarefter han 1834
afreste till nämnda land.
Med kännedom om Greklands ringa statsinkomster och
helenemas ståndpunkt närmaste ticlen efter deras befrielse från
tnrkiska väldet samt huru de hade förfallit till fiendtliga slägthorder och röfvare, kan man göra sig ett begrepp om svårigheten af den uppgift von Rosen här hade sig förelagd. Men
oaktaclt alla svårigheter lyckades han efter måttet af de honom till buds stående hj elpmedel att fullgöra sitt lika heclrande som vanskliga uppdrag. Ett ministEn·ombyt e föranledde
von Rosen att 1836 lemna sin befattning i Grekland, och betecknande för det eftermäle han der förvärfvat är följ ande
yttrande, som en af grekiska amiralitetets mecllemmar fälde
efter hans afresa, nemligen: "J ag ser att den ende, som varit
rättrådig, var von Rosen."
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Uneler sm vi:::;telsc i Grekland gifte han sig med Euphrosyne Rizo-R angabes, h vilken seelermera i mer ~tu 50 år troget
stocl vid hans sida och som lemnade honom blott några månader förrän han sjelf gick h ädan.
Från Grekland r este han till Österrike och det var icke
utan att han äfven h är verkade för sjömilitära ändamål, men
efter att i vVien 1837 haJva emottagit underrättelsen om att
J olm Ericsson fullbordat den verlclsbekanta första propellern,
"denna skapelse af hans fruktsamma kraftiga hj erna", begaf
::;ig von Rosen öfver Frankrike till England, för att söka verka
•
för elen stora uppfinningens
införande i sagda länders flottor ,
dervid jemväl arbetande på förbättrandet af sjöångniaskinerf:'
konstruktion, särskildt fästande sig vid att maskinerna erhöllo
plats under fartygens vattenlinier. J olm Ericsson for 183\:l
öfver till Ame~·ika, men von Rosen qvarstannade i Europa,
boende flera år omvexlande i Paris och London; inför fransyska amiralitetet framlade han ritningarne till fregatten "La
Pomone" , fran syska flottans första propellerfartyg , och snart
h ärefter inför engelska amiralitetet. ritningarne till fregatten
"Amphion", likaledes storbritanniska flottans första propellerfartyg. Vid utarb etandet af ritningarne till dessa fartygs maskiner hade han till sitt biträde en ung, särdeles framstående
::;vensk ingeniör C. A. Holm, som alltför tidigt slutade sin
ovanligt loNande bana och hva.rs stoft hvilar å svenska kyrkogården i London.
Om von Rosens verksamh et under senaste decenniet icke
myck et berört fäderneslandet , så inträdde deremot med h ans
återkomst till Sverige 1845 ett motsatt förhållande. Uneler
sin vistelse utomlanels hade han lärt sig inse j ernvägars stora
betydelse, derför e beslutar han sig ock för att sök a införa
dessa vigtiga kommunikatio nsmedel i sitt fädernesland .
Efter att sistnämnda år hatva till Kongl. Maj:t inlemnat
ansökan om att genom aktiebola,g af in- och utländska män
få anlägga jernvägar inom rikets landamären, blef detta honom
beviljad t för en tidrymd af 20 år. J ernbanor skulle byggas
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från Stockholm till Gefie, Göteborg och Ystad med åtskilliga
bibanor. Statens mark skulle fritt få anvi:indas. 'l'ill viikoren
hörde, att planer och kostnadsf örslager skulle vara fullständi gt
utarbetad e och aktiebolag bildade före 1847 års utgång samt
att staten, sedan de 20 åren förfiutit, skulle ega rätt att inlösa
banorna. Såsom innehafva re af denna väldiga koncession
skyndar von Rosen 1846 öfver till England, för att hos dervarande kapitalist er söka skaffa penningar till jernvägar nes
byggande , men detta misslycka des på grund af en derstädes
då rådande penningkr is. Utan penningar återkom han sålunda
från England, men i stället förde han med. sig ku,nnige jernvägsingen iörer. Hans försök att få aktieteckn ingen i gång
inom Sverige misslycka des jemväl, ty misstron till jernvägar
var elen ticlen stor, och dessas anläggand e ansågs af mången
såsom en orimlighe t. Motgånga rne kufvade ej hans kraft eller
neclslogo hans mod, tvärtom; omsider lyckas det honom att
åtminston e få ett bolag till stånd: Örebro-H ult-bolage t. Han
var nu i :flera år verksam i sagda bolags tjenst och ofta bosatt
i Örebro. Men förhoppni ngarne att få :flera jernvägar utförda
i Sverige sveko dock icke von Rosen. Uneler rikselagam e
talade han på :icldarhus et härför och han fortfor att utgifva
brochyrer , skrifva uppsatser i ticlningarn e samt sökte medelst
föredrag upplysa svenska allmänhet en om jernvägar s nytta
samt bibringa den förtroende till dessa företag. Åtskilliga
inflytelser ika män understöd de honom - men tillräcklig t med
penningar kunde icke framlockas. Hans motion under riksdagen 1853-54, att få genom engelska entrepren örer utföra
de svenska jernvägarn e, vann ingen tillslutnin g; deremot, tack
vare von Rot~ens uppoffrin gar af tid, krafter och penningar ,
hade allmänna meningen nu blifvit t~å omstämd, att å samma
riksdag antogs den grundsats en, att staten sjelf skulle bygga
landets hufvudban or.
Ehuru von Rosen erhöll plats i elen jernvägsk omite, som
efter riksdagen s slut nedsattes, blef det dock icke komitens
förslag, utan Nils Ericsons personliga , t~om 1856 framlades för
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rikselagen sat~om Kongl. lVlaj:ts propositio n för byggande t uf
de fört~ta svenska stambano rna.
Härefter anläggas jernvägar i Sverige i en långt större
utsträckn ing och under en kortare tidrymd än von Rosen någonsin vågat hoppas. Han stod derföre till slut ) kan man säO'a
)
b
som segrare utefter hela linien. Rikets ständer erkände ock
villigt detta genom att vid riksdagen 1856 tilldela honom en
lifstidspen sion af 3000 kronor årligen "för hans förtjenste r om
jernvägar s anläggnin g i riket".
Sedan han sålunda under en lång följd af år troget sträfvat för ångkrafte ns användan de såsom medel för samfärdse l
såväl till sjös som till lanels och i väsencltlig grad varit elen
murbräck a, som gjort bresch på förclomarnes starka fäste, hade
han i ålderns sena höst den stora glädjen att veta, att inom
Sverige sannolikt funnos få segelbara vattendra g, hvarå en
ångbåt icke sökte sig fram eller knappast en lanelsända der
ett lokomotiv s hvisselpip a icke låtit höra sig - hvilken triumf
för hans lifsgernin g!
Slutligen må nämnas, att under en tid af 1870-talet var
han ganska verksam för de skånska stenkolen s tillgodogö rande.
U tmärkancle för den hädangån gne var hans starka fosterlandskäns la. Som enskild man ovanligt :flärdlös och älskvärd,
förstod han att vinna mennisko r. På samma gång omfattand e
med intresse allt nytt i uppfinnin gsväg, som syntes vara honom af något värde, hyste han kärlek för litteratur och skön
konst.
1846 utnämnde s han till öfverstelö jtnant och 1855 till
öfverste vid :flottans mekanisk a kår. Åren 1856-77 var han
konungar iket Greklands generalko nsul i Sverige och Norge.
Han var kommend ör med st. korset af Kongl. \V asa-orden.
riddare af Kong l. Svärds-or den, kommend ör af grekiska Frälsareorden med krona och innehafva re af Carl XIV J ohans-me daljeu.
Sedan 1831 medlem af Kongl. vetenskap s- och vitterhets t:lamhället i Göteborg, invaldes han 1874 till hedersled amot af
Kongl. Örlogsma nnasällska pet,
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Sedan aftagancle synförmåga, brutit hans kraft, framlefde
han, vördad och vårdad af de ::;ina, i ::;tilla tillbakadragenhet
::;ina sista år; och efter makan::; bortgång vid början af innevarande års sommar, begynte elen gamle ädlingen allt mer
aftyna. Den 17 September 1886 lade han för alltirl sitt hufvud till hvila, närmast sörjd af en son, professor och direktör
vid kongl. akademien för de fria kon::;terua, och eu dotter,
gift med frih. Oscar Dickson.
Namnet Adolf Eugf'me von Rosen skall troget ihågkomma::; i fosterlandets häfder.

Mauritz Per von Krusenstierna
var född i Carlskrona elen 10 September 1830 samt son af
viceamiralen Salomon Mauritz von Krusenstierna och hans
fru Hedvig Margaretha Lagerstråle. Modern var dotter till
elen skicklige och tappre viceamiralen friherre Lagerstråle,
hvilken redan vid 23 års ålder utmärkte sig i sjöslaget vid
Hoglaml, der han, sedan såväl fartygschefen, grefve Baltzar
Horn, som ::;ekonden stupat, med framgång förde befälet på
linieskeppet "vVasa", h vars chef döende hade öfverlemnat befälet till honom med de oförgätliga orden: "Du skall svara
mig en gång i himmelen , om i dag el u stry k er "vV asas"
flagga."
Krusenstiemas farfar, konteramiralen Mauritz Peter von
Krnsenstierna, var gift med en dotter till ofvannämncle grefve
Horn och farfaderns fader, sjelf öfverste vid flottan, var gift
med dottern af amiralen Mauritz Adolph von Krusenstierna.
Dt~ von Krusenstierna således både på fädernet och mödernet härstammade från slägtor, hvilkas medlemmar intagit
högt::;tående och ärofulla platser inom svenska ±lottan, var det
icke underligt att en inre maning skulle draga hans håg till
sjövapnet. Efter åtnjuter: undervisning i hemmet fick han
såsom extra kadett åtfölja fregatten "Eugenie", på hvilken
hans fader var chef, under en längre sjöresa till Medelhafvet
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1846--47. Hemkommen sistnämnda år blef han antagen till
kaelett vid kougl. krigsakademien och deltog så::;om ::;åLlan
ombord å korvetten ".Jarramas", under 3:ne på hvarandra följande år, i sjötåg till N ord- och Östersjön.
Sedan von Krusenstierna 1851 aflagt sj öofficersexamen och
utnämnt::; till sekundlöjtnant vid Kongl. Maj:ts flotta , gick
hans väg följdrigtigt fram inom sj övapnet; sålunda befordrades han 1858 till premierlöjtnant, 1866 till kapten, 1875 till
kommendörkapten och förklarades 1881 att tillhöra 1:a klassen
inom graden samt erhöll innevarande år befordran till kommendör.
Såsom officer har han tjenstgjort till sjös å svenska flottans fartyg uneler ej l'nindre än 29 olika kommenderingar,
cleraf vid 14 tillfällen buret ansvaret i egenskap af chef.
Tjenstförteclmingen visar nedanstående ::;jökommenderingar,
nemligen:
1852 å fregatten ".J osephirle" uneler expedition i N ordoch Östersjön; 1852-53 å korvetten "N ajaclen" under expedition till Medelhafvet; 1854 å linieskeppet "Carl XIV .Johan"
under expedition i Kattegat och Östersjön; 1855 å korvetten
"Orädd" uneler expedition i N ord- och Östersjön; 1856 å korvetten "Svalan" under expedition i Östersjön; 1857 å korvetten ".Jarramas", 1858 å fregatten "Eugenie", 1861 å k orvetten "af Chapman" och 1862 å fregatten "Vanadis" under
expeditioner i N ord- och Östersjön; 1863 chef å skeppsgossebriggen "Glommen" i Carlskrona skfirgårcl; 1863-64 å fregatten "Vanadis" 1mcler · expedition till Meclelhafvet; 1865 chef
å lastbriggen "Gladan"; 1866 chef å ångfartyget "Balder" och
s. å. sekond å monitorn "Thordön" uneler expeditioner i Östersjön; 1867- 68 sekond å korvetten "Gefle" nnc1er expedition
till Medelhafvet; 1868-69 chef å kanonbåten "Gunhilcl" under
expedition till Sveriges v estkust; 1871 chef å lastbriggen
"Gladan" under expedition till Grönland och New-F o uneHand:
1872 sekond å fregatten "Vanadis" uneler experlition till N ordoch Östersjön; 1873 förste flaggadjutant å en eskader uneler

--- :no expedition i Ostersjön; 1874 sekond å korvetten "Norrköping"
under expedition i Nord- och Östersjön; 1875 chef å kanonbå,ten "Blenda" urider expedition i Östersjön och Finska viken;
1876 chef å korvetten "Thor" under expedition i ustersjön;
1876-77 chef å korvetten "Gefle" under expedition till Södra
Amerika, och Indiska Oceanen; fr. o. m. 1878 t. o. m. 1882
äfvensom 1884 chef å korvetten "Saga" under expeditioner till
l\1eclelhafvet, Norra Atlanten och Östersjön.
Om von Krusenstiemas sjötid som kadett och officer sammanlägges, uppgår densamma till mer än 150 månader, hvilket
antal, såsom erhållet uteslutande på fartyg utgångna från Carlskrona station, är något högst ovanligt för våra förhållanden,
om icke ensamt i sitt slag.
Ett stort erkännande af hans kunskaper och förmåga kom
honom äfven till del med afseende på tjensten i land, der på
skilda ticler flerfaldiga uppdrag och befattningar honom anförtroddes. Sålunda var han 1866 t. f. inspektör öfver räddningsväsendet på rikets kuster; 1869-74 adjutant hos varfschefen
vid Carlskrona station; 1870- 73 chef för 4:e matroskompaniet
och 1874-75 tillika chef för 3:e matroskompanieL; 1875-76
ledamot i en svensk och norsk signalkomite; 1877 tillförordnad
och 1878-84 chef för kongl. sjökrigsskolan; äfvensom 188082 ledamot i en komite för sjöförsvarets ordnande; 1384 chef
för kongl. marinförvaltningens intendents-afdelning och suppleant i kong!. krigshofrätten samt 1885 ledamot i en kommission för granskning af reglemente för flottan vid tjenstgöringen under sjöexpeditioner. Vintern 1856- 57 genomgick han
kongl. gymnastiska centralinstitntet. Från sin första officerstid och intill emottagandet af chef.<Jkapet för sjökrigsskolan
tillhörde han Carlskrona station, men derefter Stockholms.
Af utmärkelsetecken tilldelades honom riddarstjernorna af
Svärdsorden och S:t Olafsorden, af danska Dannebrogsorden,
och af ryska S:t Annmordens 2:a klass samt kommendörstecknet af portugisiska Conceiyaoorden. Sedan 1865 var han
ledamot af Kongl. Örlogsmannasällskapet.
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Såsom chef för ~:>jökrig~:>skolan öppnades för honom ett
verksamhetsfält, som i hög grad var egnadt att taga han~:> förmåga och särskilda begåfning i anspråk. Knappast hade han
tillträdt denna befattning förr än han fick befallning att afgifva utlåtande om åtskilliga ifrågasatta förändringar i skolans
stadga. Sorgfälligt beaktande sådana ändringar erfarenheten
gifvit anledning till, utarbetade han ett betänkande, jemte
dertill hörande förslag till ny undervisningsplan, ändrade lärokurser m. m., hvilket väsendtligen torde hafva legat till grund
för Kongl. Maj:ts förnyade stadga för sjökrigsskolan af 1832.
Genom denna erhöll onekligen skolan delvis en ny och fastare
organisation. Särskildt torde i det för skolans framtid så
betydelsefulla hänseendet, lärames förbättrade ställning, kunna
tillskrifvas von Krusenstiemas initiativ och inflytande, att nt~:>igterna för sjökrigsskolan att förvärfva och få behålla dugliga
lärarekrafter betryggades.
Då han tillträdde chefskapet för sjökrigsskolan, skulle
denna förflyttas till eget hus å Skeppsholmen, hvarvid det
blef honom förbehållet att leda anordningarne med inredningen
af den nya byggnaden; en uppgift som också jemväl på ett
tillfredsställande sätt löstes. Äfven skolans afdelning till sjö~:>
skulle vid samma tid få så till sägandes ett nytt hem ombord
på den nya korvetten "Saga". Ursprungligen afsedel för annat
ändamål, blef detta fartyg under von Krusenstiemas tillsyn,
så ändamålsenligt som möjligt var, inredt och lämpadt för
sin nya uppgift. Åt öfningarne ombord gaf han äfven en
delvis ny och mera systematisk organisation. Ledningen af
skolan till sjös utgjorde utan tvifvel den tjenst som mest tilltalade honom. Han egde också en ovanlig förmåga att ordna,
leda och öfvervaka undervisningen såväl till sjös som tilllanus,
pii samma gång han förstod att hos de unga sjömansämnena
ingjuta kärlek och tillgifvenhet för det yrke, åt hvilket de
framgent skulle egna sina krafter.
En känd skald har också med hänsyftning härpit om
honom yttrat:
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JUed fasta ~jät han trådde pligtem; stråt
i lärosal'n, på oceanens slätter;
det veteu I, som följden honom åt
på "Sagas" däck, hans älskade kadetter.
Med fadersgoc1het förde han er an,
men dock med allvar främsta egenskapen!
Och ingen bättre lärde er än han
att älska Sverige, hafvet och ert vapen.
Då han efter sju års verksamhet vid sjökrigs::;kolan i sm
ordning afgick från chefskapet för nämnda läroverk, skedde
detta naturligen ej utan stor personlig saknad från hans sida
och säkert är, att alla dem, som der fått arbeta uneler honom
eller blifvit fostrade under hans ledning, M1la honom i tacksam hågkomst.
Utrustad med ett godt hufvud tillegnade sig von Krusenstierna med lätthet vidsträckta the01·etiska insigter, på samma
gång han under mångårigt vistande till sjös beredde sig en
rik praktisk erfarenhet i yrkets olika delar, så att med full
rätt kan om honom sägas, att han var en framstående ::;jöofficer. Sin tjenst skötte han alltid väl och med största intresse ; ständigt nitisk, gjorde han vapnets sanna förd el till
främsta målet för sina sträfvanden; städse rättrådig, uppriktig
och trofast var han af förmän, kamrater och underlydande
lika värderad som afhållen. Högst angenäm och uppburen
inom sällskapslifvet , visste han att genom välvilja och godhet
förvärfva sig en stor vänkrets och en ovanlig popularitet.
Sedan år 1881 var von Krusenstierna gift med Anna
Posse, dotter till presidenten grefve Arvid Posse.
Då under förflutna. sommaren han, jemte sin maka, tillbringade sin semester vid Öre::;unds stränder, kunde han dock
icke frigöra sina tankar från tjensten, utan företog, ehuru
tjenstledig, af intresse för vapnet, en resa till Göteborg för
att närvara vid pansarbåten "Sveas" proftur, och blef detta
således hans sista sjötåg. Från Skåne tog han hemvägen öfver

Oarlskrona, hvarest han med sin hustru ämnade stanna blott
en kortare tid. Men ty vätT påkom oväntadt ett illamående
och nedlade honom på sjukbädden, derifrån han trots makan::-:
ömma vård, trots utmärkta läkares allvarliga bemödam1en
samt tro~na. vänners alla ansträngninga r, aldrig mera uppstoc1.
Den 7 srsthdne Oktober slutade kommendören von Krn::;enstierna sina dagar, sörjd af en djupt bedröfvad maka af tre
honom innerligen tillgifne bröder samt af slägtingar, k~mrater
och manga vänner.
'lmn härstäc1teS•
J ordfästningen förrättades i Amiralitetskyl
.
.
l närvaro af slägtingar och vänner) officerare vid flottan samt
en talrik menniskomass a.
Kistan, öfverhöljd af blommor och kransar samt prydd
med den blågula flaggan, under hvilken den hädangångne
med trohet och ära så ofta seglat, bars såväl in som ut ur
kyrkan af sjöofficerc:tre. Från kyrkan förde::; stoftet till Carlskrona begrafningspla ts å Vämö.
Bilden af den häda.ngångnes lifsgerning är sa öfverväganc1e rik på ljus och da.grar att ett varmt och kärleksfullt
minnets skirinner sprider sig öfver ha.ns graf, vid hvilken, innan stoftet för alltid slöts i jordens moderliga sköte, flottans
härvarande högste befälhafvare uttalade följande från hjertat
gående ord:
"I namn af det vapen, hvan; verk du verkade: i namn
af .de kamrater, h vilkas föredöme du var; i namn af de vänner,
hvrlkas förtroende du aldrig svek; i fosterlandets namn _
Haf tack!"
o
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Ordningsmannens berättelse om Kongl. Örlogsmannasällskapets verksamhet under
presidHåret 1885-1886.
På grund af Kongl. Örlogsma nnasällska pets stadgar åligger det ordningsm annen, att på sällskapet s högtidsda g uppläsa
berättelse n om sällskapet s arbeten under förflutna året, hvilket
.a o· nu efter protokolle n, går att fullgöra.
•] b
'
Under
året har sällskapet sammantr ädt till 8 ordinarie
och l extra sammantr äde, hvarvid följande föredrag h ållits,
nemligen:
af ordförand en, amiralen frih. F. W. von Otter: "Redogör else
öfver de bestämme lser som varit och äro gifna beträffand e
vår svenska flagga och vimpel, samt deras bruk";
af ordningsm annen, kommend ören A. Lind af Hageby: om
"Vårt lanels sjöförsvar ";
af ledamoten , kommend örkapten frih. A. Barnekow : om "Utvecklinge n af kongl. flottans till tjenstebru k utlemnade
kanoner";
af ledamoten , kommend örkapten C. Hjelm: om "Sveriges och
Englands sist bygda eller under bygnad varande örlogsfartyg";
af ledamoten , kommend örkal)ten V. af Klint: om "Förenkla d
method till finnande af latitud och longitud samt berättelse om första meridiank onferense n i \Vasl1ington 1883";
af ledamoten , kommend örkapten D. Barclay: om uFörsök som
under det förflutna århu11dradet anställts med undervatt ensbåtar och särskild t om den Nordenfel tska";
af ledamoten, kommend ör O. Lagerberg ; om "Ett nytt signalsystem, uppfunne t af S. R. Elson i Ca.lcutta";
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af ledamate ~' 1_wmmenc1··or k apten J. O::;terman: om "Flottans
e~kaderofnmgar sommaren 1885 och särskildt om de dervid utförda stridsöfni ngarna i Stockholm s skäro·år el".
af ledamoten , kapten O. Norrbohm : om "Skärgårcla~·nes infl tande på organisati onen af vårt sjöförsvar " ;
y
af ledamoten, kapten F. vV. Lennman .· om "Fl ott ans offi cerspersonals öfningar" ;
, , 1wmmen
af ledamoten
d ör1mpten A. Ba:Jckstro"m ·· om "S"··I!.. t
.
•
..
.JOlaS mn_gars klargaran de och användan de af dess artilleri i
stnd";
af ledamoten ~. k~mme~dörka_pten J. Osterman : om "Italiensk a
flottans ofnmgar l Bomfacio -sundet".
Bland
,
. beslut som fattats under •året bo"r h".
ar an t ec k' nas
att ~~·safgift för arbetande ledamöter tillsvidare icke skall
upp baras.
Tidskr~ften har utgifvits efter samma plan och med samma redaktro~ som föregåend e år, och har prenumera nternaR
antal under aret ökats.
Sällskape
ts bibliothek , som.. i likhet med ma'nba
,
o· f··orega. .'
en d e ar, omfattats med välvil]'a
· af såväl I·nom so m u t cm sa.. 11 skapet stående personer och korporatio ner har ''1I1d
,. t
"l t
d
'
er ar e
o m s orne . ~ärde~ulla afhandlin gar, planschve rk ochc rapporter
samt atshlhga tidskrifter , bulletiner m. m.
: Såsom gå±vor under året erhållna anmälas följande:
fran . hedersleda:riloten, kapten John Ericsson: "The Century
Illustrated monthly marrazin".
'
.
o
'
från ledamoten , kammarh erre T h. Nordenfel t: "N ordenfelts
leeture on Submarin eboats at the United Service Institution";
från ledamot.en,. kom~endör O. Lagerberg : "Annales de l'Observatone nnpenal
de Rio de Janeiro" , of E . L'1a1s;
.
. "Th e
red cross alhance at sea'' ·
från ledall_lo~en, .kommend örkapten L. v. Horn: "Officerare
och mnle tjenstemä n kommend erade u·rnbcJr·d å örlogsfartyg fn\ n Carlskron a station åren 1825-85" .

'

-

från kongl. sjöförsvarsd epartemente t: ett planschverk . "Sou.venits de Marine Conserves", samladt af franska vweanuralen E, P aris och aftryckt i kongl. sjökartever ket i Stockholm:
från kapt~nen vid kongl. V ermlands fältjägarekå r Claes Bra~t:
"vVaterloo, en krigshistori sk studie öfver orsakerna t1ll
fransmänne ns nederlag den 18 Juni 1815", författad af
gifvaren;
.
från riksarkivari en C. G. Malmström : "Meddelanclen fran svenska riksarkivet, X", författad af gifvaren;
från löjtnanten vid kongl. flottan Aug. Been: "Franska. eskaderns operationer emot China 1884·-85 jemte dertill hörande kartor och ritningar", författad af gifvaren;
från ledamoten, kommendör kapten B. Lilliehöök: "lVIinnesblad
ur Mariebergs historia 1818- 1884";
.
från statistiska centralbyrå n: "Bidrag till Sve:·iges o:ffic1ela
statistik 1886";
från The Editorial Committee of the N orwegian N orth Atlantic Expedition: "Den norske N ordhavs-ex1Jeditionen
1876-78 Zoologi XV";
från veclerbörancle meteorologi ska anstalter: "Månadsöfv ersigt
af väderleken i Sverige, 6:te årgång, 1886"; "Bulletin
Mensuel de l'Observato ire MeteOl'ologique de l'Universite
d'Upsal, 1885"; "Bulletin Meteorolog ique du· Nord 1886";
från 'rhe Institution of Naval Architects: "Papers read the
summer sesssion at Liverpool 26 of July 1886";
från herr H. Gruson, genom kaptenen vi el fortifikation en P·
J. Högfelt: "Panzerlaff eten fli.r eine durchgreife nde Reform" af pren:::~siske ingenienr-m ajoren von Schumann ;
"Taktische Untersuchu ngen ii.ber neue Formen der Befestio·tmgs-K
unst" af K. von Sauer;
b
från herr H. Gruson: sistnämnda bro ch yr; "Schiessver sucl l m
,
Spezia gegen Grusonsche Hartguss P anzerv·l a tt e "·, "S
. . c1.
ue::;sversuch o·egen Seitenplatte eines Grusonsche Hartgusso
Panzerthurm es"; "Erwiedern ng auf eine Französ1sch e
o
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Beantwortu ng des Aufsatses: "Die Schiessvers uche in Bukarest" af Julius von Schli.tsz";
från nederländsk e artillerioffic eren T. H. A. Tro m p: "Die Gepanzerten Flotten Leitfaden fli.r Kilsten Artilleristen " mit
ein en Atlas ;
från kaptenen vid kongl. flottan O. Lindbom: "Internation ella
signalboken ", ny reviderad och komplettera d upplaga, på
nådig befallning utgifven af gifvaren;
från vederbörand e ch~~sembete: "Kongl. sjökrigsskol ans rulla",
och får Kongl. Orlogsmann asällskapet härmed till samtliga gifvarne uttrycka sin tacksamhet.
Med anledning af att ökadt utrymme är nödvändigt, för
bevarandet af det för hvarje år ej obetydligt tillväxande bibliotheket, så hafva särskilda komiterade blifvit utsedda, att
inkomma till sällskapet med förslag att på bästa sätt ·tillfredsställa detta behof.
Bland sällskapets ledamöter hafva följande förändringa r
under året egt rum, nemligen:
'l'illkomne:
Hedersledam öter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
Korrespond erande ledamot . . . . . . . . . . . . . .
1.
llfed döden af.qån,qne:
Hedersledam öter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
Arbetande ledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
Korrespond erande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Utländsk ledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
Nwvantnde antalet ledamöter ut,qöres n:f:
Förste hedersledam öter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Hedersledam öter ........... ........... ......... 39.
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 49.
Korrespond erande ledamöter ........... ......... 36.
Utländska ledamöter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.

o
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att ä±ven på gai1ska kort afstånd urskilja land från vatten.
På andra ställen ser man äfven i lugnt väder enstaka höO'a
b
bränmng ar utanför kusten. Höjdern a ini landet samt närmare
stranden liggande städer, ruiner, murade grafvar, marabou ttorn och mera framträd ande småskog af buskväx ter utgöra
god ledning för navigeri ngen i närheten af land och i klart
väder under dagen, men, då, med undanta g af den internationelt underhå llna fyren å Cap Spartel, ingen enda fyr finnes
på hela kuststräc kan ända ned till Agaclir, saknas all ledning
för navigeri ng efter landkän ning eller angöring nattetid.
Icke längre ut än 20 mil är vattendj upet redan 100 famnar långs hela kusten. I det å fregatten begagna de kort voro
täta loclninga r utmärkt a på sträckan emellan Cap Spartel och
El Araish till ett afståncl af omkring 5 mil från kusten. På
detta afståncl håller sig djupet emellan 30 och 40 famnar, aftagande till 25 famnar vid 3 mils afstånd från kusten. Kust- ·
sträckan emellan El Araish och Rabat är föga upploclad,
men söder derom alltintill Mogaclor upptage r kortet åter teruIigen täta lodninga r till 5 a 6 mil från kusten. Den knappa
tid som fregatten disponer ade för färden meclgaf mig icke att
deruneler kontroll era djupen i någon nämnvär d mån; de · ombord tagna få lodskott en stämde emellert id öfverens med kortet.
Segelbes krifninge n angifver norr om Cap Blanco en strömsättning i syclvestl ig riktning med ungefär 1/ 2 knops fart i
timmen samt norelvest om Cap Cantin strömsät tning i samma
riktning med 1'/ 2 knops fart. De iakttage lser i förenäm nda
hänseende, som gjordes uneler fregatten s färd, gåfvo väl vid
handen, att fregatten påverkat s af någon obetydli g ström i
riktning sv. a vsv., men denna torde ingenstädes hafva haft
större fart· än 1/ 2 knop.
Marocka nska kusten har inga skydelade hamnar, utan alla
ankarpla tserna äro på öppna kusten. Åtskillig a af handelsstäderna ligga väl i flodmyn ningar, men bankaru e vid dessa
kunna ytterst sällan passeras af andra fartyg än mycket små
kustfara re. lVIan berättar, att en hanclelss konert, som hade ino

Fregatten "Vanadis" besök i lie marockanska farvattnen sommaren 1886 och anteckni-ngar
om Marocko.
(Forts fr. sid 285 .)

IV.
)farocka.nska kusten från Ca11 Spartel till Mogatlor; h.•egattens
navigering och ankarslit tningar; besök i kuststiitl ema; återf'ärtlen
neh återkoms ten till 'l'anger ; fregatten s sista np]Jehåll tlcr och
slutliga af'gång.

Marockos kust vid Atlantis ka haJvet går från Cap Spartel
först i nästan rak linie i riktning SV.t.S. omkring 20 mil,
böjer sig derefter så småningom åt vester och får från Casa
Blanca nära fullt vestlig riktning intill Azamor point. Från
denna udde tager kusten för några få mil sydlig riktning och
bildar derefter Mazagah n Bay. Efter att från Cap Magazah n
till Cap Blanco - en distans af nära 11 mil - hafva gått
VSV., gör kusten vid sistnämn da udde ett litet hak åt söder
och fortsätte r derefter VSV. till Cap Cantin; derifrån går den
sydlig riktning omkring 20 mil och vidare hufvndsa kligen
.
i sydvestl ig riktning intill Mogador.
mycsamma
öfverallt
g
Kusten företer med ringa undanta
ket låga sandstrand, sparsam t bevuxen med buskar, låga kullar,
gradvis sluttand e mot stranden , samt der och hvar längre in
i landet åtskillig a större höjder, som lätt igenkänn as i klart
väder.
P å några ställen af kusten är stranden och landet närmast intill så lågt och obevuxe t och dess färg så samma,nfallande med vattnets, att mfm 1 VJ:-lsa belyRnin gar har svårt
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crått i mynninge n af floden Vad Abu Rakrak till den der
llggande staden Rabat, nödgades stanna der ett h elt år i afvaktan på möjlighet att passera ut.
_
Handelsfa rtyg, som lasta på de öppna redderna, nödsakas
tidt och ofta vid tilltagand e pålandsvi nd afbryta lastningen
och gå till sjös.
Vid de flesta af de kända handelspl atserna på kusten, som
hafva eller kunna få betydelse för Marocko, och särskilclt vid
dem, som äro belägna vid de stora floclmynningarne, skulle
dock utan mycken svårighet kunna inrättas jemförelse vis goda
hamnar.
Såsom ofvan blifvit nämndt, var Casa Blanca första målet
för fregattens färd långs kusten. Efter att elen 21 Juni hafva
lemnat Tangervik en och samma dag kl. 1• ~2 e.m. hafva passerat Cap Spartel, styreles ned efter kusten på ungefär 5 ~ils
afståncl från densamma ; kl. 1/A erhölls sigte af staelen Arz1la,
och då fregatten kl. 7 på aftonen hunnit ungefär tvärs för
staelen El Araish och mörker nu inträdde, styrde jag ut från
kusten för att uneler natten följa elen på omkring 10 mils
afståncl. Följande morgon i dagbräckn ingen höll Jag ~ter. m
mot land och erhöll kl. 1 /~6 f.m. sigte af de på hvar sm s1da.
om mynninge n till floden V ad A bu Rakrak liggande städerna
Sali och Rabat, hvarefter jag på 4 till 5 mils afstånd fortsatte långs kusten mot Casa Blanca samt ankrade kl. l e.m.
3/ mil utantör denna stad på 10 famnars vatten. Vädret var,
liimsom det varit under h ela färden, synnerlige n vackert och
nära stillt.
De förenade rikena äro i Casa Blanca icke represente rade
med konsul men straxt efter fregattens ankring kom pOl·tugisiske kon~uln mr A. Carrara ombord, artig~ erbjud~nde sig
n,tt i alla afseenelen utföra hvad som skulle t1llkomm1t en re·
presentan t för vårt land. Af honom erhöll jag up?gift om att
salutbatte ri fans i staden jemte andra upplysmn gar. Han
meddelad e äfven, att guvernöre n ernade mottaga oss vid landningsplats en.
'

•

•

o

•

Den marockan ska flaggan saluterade s med 21 skott, som
från staelens salutbatte ri besvarade s.
Då· alla tecken tydde på fortfarand e stillt väder och på
tillrådan af mr Carrara, beslöt jag att begagna en af fartygets
-båtar för besöket i land. J ag omnämne r detta särskild t derföre, att segelbesk rifning och andra offentligg jorda underrättelser för trafikerin g af de marockan ska kuststäde rna tillråda
att till landstigni ng begagna från land utkallad båt, och att
i allmänhet icke äfventyra landning med fartygsbåt . Emellertid qvarlemna des mr earraras båtförare till min elisposition
för att lotsn. fartygets båt till landnings platsen.
Åtföljd af generalko nsuln, tolken och en stab af så många
af fartygets officerare, som båten beqvämt kunde föra, begaf
jag mig kl. 3 e.m. i land.
Efter att hafva passerat emellan några utanför stranden
liggande klippor landade vi utan äfventyr genom båtens roende upp på den långgrund a sandstran den, hvarest araber
voro redo att de1s på rörstolar, dels på sina armar bära oss
till torrt fotfäste. Här mötte guvernöre n med omgifning ,
trupper uneler vapen hade bildat haie, trummor och pipor
ljödo och från batteriet gaf.'S salut med 17 skott, som straxt
från fregatten besvarade s.
Emottaga ndet på den vidsträckt a, mot stranden lätt sluttande platsen, trupperna , elen stora hvitkläcld a folkmassan, den
egendoml iga militärmu siken och kanonsaln ten gjorde allt tillsammans ett gripande intryck.
Företrädd af militärtru ppen, ledsagade guvernöre n oss in
genom stadsporte n och vidare till portugisis ke konsulns bo8tad, hvilken för tillfället represente rade svenska konsulate t
och efter några ömsesicliga komplime nteringar här, aflägsnade han sig för att senare emottaga oss i sitt palats. Mr
Carrara fortsatte att nu i sitt eget hem på det artigaste
och gästfriaste sätt utföra sina t illfälliga funktione r såsom
konsul för vårt land, för hvilket han, att döma af åtskilligt1hyste intresse och sympati i ett god t porträtt af vår
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konung prydde hans hem och en karta öfver Sverige fanns
der äfven.
Under invänta n af den för besöket hos guvernö ren utsatta
tid, emottog o vi hos mr Carram besök af samtlig a på platsen
anstälde främma nde magters konsule r och vicekon suler, nemIigen Englan ds, Spanien s, Frankri kes, Tysklan ds, N ordame rikas och Brasilie ns. Af såväl mr Carrara som öfriga konsuler lemnad es oss välvilli gt och så mycket ticlen meclgaf uppgifter om Casa Blanca, dess handel m.. m.
På utsatt tid uppvak tades guvernö ren; på palatset s förgård
passera de vi emellan haie af trupper , som gjorde honnör och
paradm arsch blåstes. I ett inre rum utan alla prydna der på
de hvitkalk acle väggam e och utan annan möbleri ng än några
mycket simpla rörstola r, emottog as vi af guvernö ren Hady
Lcwby Brishet omgifve n af sina närmas te funktio närer. Ehuru
fullblod ig mal:ock an röjde han straxt i maner och uttryck ssätt
en anstryk ning af europei sk bildnin g. Efter att såsom köpman hafva samlat sig en kolossal förmög enhet och uneler sin
er,
affärsve rksamh et hafva haft mycken berörin g med spanior
l.
af
g
ersättnm
emottog han, utan att derföre göra anspråk på
allmänn a medel, efter hvaranc lra uppdrag en att represe ntera
det sherifis ka kejsard ömet vid konung Alfonso Xll:s förmäln ing
i Madrid och senare uneler någon tid såsom sultans sändebu d
i Paris. Han utnämn des 1883 till guvernö r i Casa Blanca.
Seclan vi anvisat s plats på stolame och rnarock aname
slagit sig ned på sina hopvik na mattor, som några medförd e
i handen , öppnad es samtale t af general konsuln , och ehuru man
visste, att guvernö ren fullkom ligt förstod och talade spanska
och äfven någon franska , fordrad e etikette n att allt öfversattes till och från arabisk a af tolken.
Ett från Tanger meclförclt sultane ns officiela rekomm enclations bref öfverlem nades, vanliga ceremo niela helsnin gar utbesök framstä ides och guverbyttes
' ändamå let med fregatte ns förbind elser emellan de för..
närens intresse för ökade handels
enade rikena och Marocko påkall~des.

,

Derefte r b.iöclos förfi·iskningar, beståen de af det för hvarj e
marock anare så kära theet samt bakverk . Thoet beredes p<t
gröna theblad och grönmy nthblad samt servera des i små fina
koppar. Den marock anska artighe ten fordrar, att man häntf
bjudes minst tre koppar, men oclu;å att alla tre kopparn a
emottag as och njutas. Underr ättade härom i förväg underlåta vi icke att ställa oss etikette ns bud till efterrätt~lse och
emottog o efter hvaranc lra våra tre portion er, utan att man
fick vara nogräkn ad om man fick behålla' samma kopp eller
erhöll elen som grannen nyss druckit ur.
Guvern ören och hans marock anska omgifn ing voro emellertid af koralms stränga bud förn ekade att njuta af förfrisk ningarn a. · Det var nemlige n "Rhama clahn", islamite rn.as fasta,
som räcker en hel månad och började ungefär samtidi gt med
fregatte ns ankoms t till Marocko. Under hela denna tid är
det hvarje muselm an förbjud et att från kl. 3 på morgon en till
kl. 7 på aftonen njuta af någon som helst föda ; han får icke
ens låta vatten passera sina läppar, icke heller begagn a
tobak. Undant ag göres endast vid sjukdom , och under långväga resor, och skall särskild licens då begäras hos kultens
väktare .
Följden af detta onaturl iga religion sbruk är, att de svultna
mennis korna seelan någon tid af fastan pågått, blifva antinge n
slöa eller grälakt iga, och man varnar europee r för att under
denna tid väcka elen ringaste anledni ng till anstöt hos elen
iolägre befolkn ingen. För egen del erfor J. ag in oo-en obehao-l
b
b
yttring af "Rham adahn" , utom elen att general konsul Cassels
marock anska köksper sonal strejkad e en dag då fregatte ns officerare inbjudi ts till middag med den påföljd, att vi fingo vänta
på undfägn aelen i nära två timmar .
Efter denna lilla afvilmi ng in på den islamiti ska religionens område , återvän eler jag till Casa Blanca. Besöke t i palatset afslutacles med ömsesicliga artighe tsbetyg elser och guvernören gjorde mig sin nrsäkt att han af fruktan för sjösjuka
icke vågade göra mig besök ombord i fregatte n, Han led::;a-
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gade oss till palatsets förgård der vi helsacles af trupper och
musik såsom vid ankomsten.
Efter besöket hos guvernören besågs staden och dervid
föreles vi äfven till en judisk bröllopsfest; vid ankomsten till
bröllopssalen helsades vi af värden och brudgummen samt
bjödos förfriskningar. Den tätt beslöjade bruden hade sin
plats på en estrad och omgafs af vänninnor, som målade hennes händer med "henne". Långs väggarn e sutto andra judinnor i lysande guld- och silfverbroderade sammets- och sidendrägter och prydda med rika smycken; mo orisk musik med
dess vanliga egendomliga och entoniga karaktär utfördes oafbrutet.
Vidare gjorde vi återbesök hos konsulerna, och kl. /~6
återvände vi till landningsplatsen, der guvernören med ett
stort följe åter infunnit sig för att säga oss farväl. Samtliga
konsulerna följde med till fregatten, hvarest jag på svenskt
område hade tillfälle att hembära mr Carrara min erkänsla
för det synnerligen uppmärksamma sätt på hvilket han utfört
sina frivilligt åtagna pligter såsom de förenade rikenas tillfällige representant i Casa Blanca under fregattens uppehåll der.
Något senare på aftonen utkom till fregatfen en båt medförande från guvernören rikliga skänker af lifsmedel. Sådana
skänker kallas "mouna" och utgöra en på sultans bt~fallning,
men på bekostnad af folket på platsen, officielt utöfvad gästfr-ihet. Alla främmande missioner och alla medlemmar af
"Makzehn" samt öfverhufvud alla resande af högre värdighet
och som medföra rekommendationsbref från sultan, förses vid
ankomsten till vissa stationer under resan med dylika skänker.
Hikligheten af dessa rättas efter den resandes värdighet och
storleken af hans följe. Den "mouna" som här kom fregatten
till del utgjordes af l lefvande oxe, 6 lefvande får, 50 dito
höns, 300 färska bröd, 25 tjog ägg och en myckenhet af rotoch grönsaker.
Enär färden till fregattens nästa station, Mazagahn, endast
fordrade omkring 8 timmar ' och angöring icke kunde ske
1
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förrän vid dager, qvarlag jag framför Casa Blanca under natten och afgick tidigt nästa ~norgon.
Innan jag förer läsaren med på fregattens fortsatta färd,
bör j ag lemna några uppgifter om Casa Blanca, som jag uneler
det korta uppehållet lyckades erhålla.
Casa Blanca (H vita husen), af in:födingarne kallad "Dar
el Be1da", har i synnerhet genom sitt, läge i närheten af dc
trakter, hvarest de största maisocllingarne finnas, i senare tiJ
vunnit jemförelse vis snabb utveckling. Staden utgör nemiigen skeppningsplats för den rika provinsen Chaouia och en
icke så ringa del af staden Marocko::; utrikeshandel passerar
äfven genom Casa Blanca. Utom mais äro ull och getskinn
lmfvudsakliga exportartiklar härifrån. Umler år 1884 utfördes
från Casa Blanca mais till Portugal för ett värde af något
öfver 1 1/ 2 million pesetas, ull till Frankrike och England för
omkring 1 /~ million pesetas och getskinn för mera än 1 /~ million pesetas. Hela exporten uppgick nämnda år till ett värde
af omkring 4 1/ 2 millioner pesetas. Importen representerade
samma år ett värde af 3.700000 pes. stadens folkmängd uppskattas till 9000 personer, hvaraf nära 2000 judar och 200
kristna.
Efter att med fregatten hafva lemnat Casa Blanca tidigt
på morgonen elen 23, anlände vi något efter middag till :M:azagahn Bay och ankrade på ett afständ af circa l mil fi·åu
staden Mazagahn. Vid ingången till viken bör man icke närma sig Cap Mazagahn på mindre afstånd ·än 2 mil, enär ett
farligt ref sträcker sig nära 1 1h mil ut i nordostlig riktning
fi·ån nämnda cap.
Vid fregattens ankomst var de förenade rikenas nyutnämnde vicekonsul tjenstledig och vicekonsulatet sköttes för
tillfället af den afgångne vicekonsulns son mr Louis Can·ara,
som straxt ankom till fregatten.
Staden ligger vid vikens vestra hörna helt nära Cap Mazagahn och ter sig såsom ett klippfäste omgifvet af murar.
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På ena murhörnan blåste flaggan, som här hade elen
mera genuina svartröda sjöröfvarfärgen. Seclan salut vexlats,
mig i land i en från stade11 utskickad båt. LandJ·aobeo-af
b
o
ningen skedde vid en liten trappa ini en genom en stenJetee
bildad båthamn. På vågbrytaren mötte unelerguvernören (khalifa) och guvernörens son Siomiar, och då vi landstega gafs
salut med 17 skott.
Åtföljda af khalifa och företrädela af en liten trupp soldater, som med käppar bokstaftigen mejade oss en väg genom
täta hopar af menniskor och djur, inkomma vi först på en
yttre med murar inhägnad ~plats, omgifven af små arabiska
kafeer och salubodar och derifrån till en annan elylik går d,
uppfylld af lancltbor med fårhjordar samt slutligen in i sjelfva
staden, der vägen först togs till de förenade rikenas konsulat.
Här lemnacle oss uncletguvernören för att bereda paschan på
vårt besök. Sedan generalkonsuln inspekterat konsulatets
handlingar, begåfvo vi oss till guvernörens residens, alltjemt
med besvärlighet banande oss en väg genom folkmassan. Vid
en smal gata låg residenset, som såg helt anspråkslöst ut, och
i ett litet qvadratformigt rum med hvitrappade väggar utan
någon som helst prydnad emottogas vi här aJ den åldrige och
och sjuklige paschan Haclge Muhamed Ben Eclries Gerary.
Besöket ·gjordes helt kort och sedan sultans rekommendationsbref aflemnats, och artighetsbetygelser utbytts, lemnade
vi den gamle mannen, och ledsagade af khalifa till landningsplatsen, gingo vi snart åter ombord, för att fortsätta till Saffi.
Mazagahn, på arabiska kallad "Djeclida" (nya), är ursprungligen anlagd af portugiserna. Helt och hållen innesluten af fästningsmurar, är staden i sitt inre beröfvad all utsigt
såväl åt sjö- som landsidan.
Stadens folkmängd uppgår till omkring GOOO personer,
hvaraf 1500 judar och omkring 200 europeer.
Mazagahn är ut- och införselplats för provinsen Donkala
och har varit en af MaraekoR betydligare handels11latser, men
o
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sedan rörelsen i senare tider alltmera dragit s1g till Casa
Blanca, är Mazagahns handel i aftagande.
Det är nästan uteslutande engelsmän som drifva affärer
här. Värdet af importen uppgick 1883 till något öfver 3 millioner pesetas, och exporten, som i värde understeg denna
siffra, består hufvuclsakligen af bönor, ärter, ull, getskinn och
.
henne.
Alla främmande magter, som äro representerade i Tanger,
hålla konsuler eller vicekonsuler i Mazagahn.
l\fazagahn Bay skulle genom anbringande af vågbrytare
till skydd mot nordvestvindarne kunna blifva en god hamn.
Fregatten var redan under lättning, då en väl bemannad
båt syntes utkomma från staden och styra mot fregatten.
Misstänkande att denna medförde mouna, hvilken jag icke
~;kulle kunnat gå ifrån utan att gifva mycken anstöt och kanske vålla guvernören oberäkneligt .obehag, inväntade jag båten,
som mycket riktigt medförde de sedvanliga natu'raskänkerna,
ombord hvarhvilka nu i största hast hissacles och hyfvades
.
efter fregatten kl. 7 e.m. lemnade Mazagahn Bay.
Utkommen från viken styrde jag under natten på 10 till
12 mils afstånd från kusten och höll nästa morgon i dagningen in närmare densamma samt kunde kl. 7 f.m. urskilja
såväl Cap Cantin som Cap Saffi; med ledning af dessa märken styrde jag för Saffi Bay och ankrade der med fregatten
kl. 10 f.m. på ungefär 1 1h mils afstånd från staden. . Brisen,
som under natten fortfarande varit laber från N. a NO., ökades något kort före fregattens ankomst till Saffi.
Åter vexlades salut, och sedan svensk-norska vicekonsuln
mr Thompson varit ombord, begaf jag mig i sällskap med
generalkonsuln och stab i land. Färden till land skedde seglande i en af fartygets båtar till omkring ett par kabellängders afstånd från några skarpa klippor och bränningar utanför stranden. Här förankrades fartygets båt och en roddbåt,
bemannad med särskildt härtill öfvadt folk, mötte och förde
oss icke utan mycken ansträngning in emellan klipporna.
)
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För med plat::>en och förhålla ndena obekan ta ::>kulle det icke
varit möjligt att här taga sig in. Vi landade s af arabern a
utan äfventy r, buros i land och möttes på strande n af guvernören Girl Abd Kalle Ben lietima och hans son Cazd Cid Jllu!wmed Vold. Äfven här gafs vid landstig ningen salut med 17
::;kott. Guvern ören följde oss till konsuln s bostad. Denna
var här i ett af sultan år 1864 för ändamålet skänkt hus.
I vanlig ordning gjordes derefter det officiela besöket hos
1'aschan, hvarvicl de tre portion erna the servera des och några
väl arbetad e moriska bälten lemnad es oss såsom present :
Efter besöket hos guvernö ren inspekt erades vicekon sulatet
och seelan vi gjort en tur i staden, begåfvo vi oss kl. 5 till
landnin gsplats en ; här sade guvernö ren oss farväl, h varefte r vi
återvän de till fregatte n på samma sätt som vi färdats till land.
Saffi, som har omkrin g 9000 innevån are, cleraf nära 3000
judar, men enelast 60 kristna, är skeppn ingspla ts för provins en
Abda. Ankarp latsen är i någon mån skyeldad mot norclvestvindarn e genom Cap Cantin.
Staclen är en af de äldre i Marocko och inneslu ter intresruinern a
~:~anta fornlem ningar, hvaribla ncl särskild t må nämnas
af en gamma l höfding borg domine rande hela staelen och redden. På dennas förfalln a vallar lågo sju st. gamla kanone r
bärande konung . Georg III:s af Englan d namnsc hiffer och
vapen och af nämnde konung skänkta till sultane n.
stadens handel är i tillväxt och till större delen i engelsmäns händer. Utförse ln utgöres hufvucl sakligen af mais, bönor,
ärter, vax och getskin n. Införse lartikla r äro förnäm ligast lätta
bomulls tyger, the, ljus och socker, men införas hit äfven jern
och trävaro r, och 1884 hade, enligt hvad man meddel ade mig,
i Sa:ffi aflastat s ±i·ån Sverige ankomn a omkrin g 120 tons jern
och 30000 plankor .
Värdet af hela exporte n uppgick nämnda år till omkrin g
1 1/ 2 million pes. och af importe n till omkrin g l million pes.
Efter att äfven i Saffi hafva blifvit · försedela med mouna,
afgingo vi kl. 10 på aftonen under en tilltaga nde nordost lig

br~.s ... Följand e morgon i dagning en erhöllo v1 sigte af de

snokladd~ spetsar ue af Atlasbe rgen äfven~:~om af de närmar e
h~::> ten hgg~nde bergshö jderna J ebel Hadid eller Iron Moun _
1
t~ms! omkrm g kl. /2 7 f.m. kunde vi urskilja moskee rna och
fastm~gstornen i Mogado r och en timma derefte r ankrade jag

m:d fregatte n utanför Mogado r Island. Här blåste en mycl>et
fnsk nordost passad, som omöjlig gjorde all samfärd sel emellan
·
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c es ~r a .ater lemna ankarpl atsen; och då ingen ändring . till
1
det hattre ann u kl. • 24 e.m. inträd t, och det icke varit rådligt'
k
att
. pa oppen ust med hård pålands vind med fregatte n qvarhgga under natten, lättade jag och med full ånga och snedsegel kryssad e jag mig ut från kusten.
~å en frisk nordost passad nästan alltid blåser här sommartide n, och samfärd sel emellan fartyg på Mogado r redd och
staden endast undanta gsvis kan ega rum och enär tid 0 c Jl
'
t" d' l
oms an 1g 1eter icke heller medgåf vo, att jag till sjös 'a fvaktade .gynsan unare förhålla nden för ett förnyad t besök nödo·ab
· 1ed snad afstå från att göra 'närmar
e
des .Jabo- sål un d a t I'11 mm
r.
Mogado
bekants kap med
Innanfö r Mogado r Island är en någorlu nda skydda d hamn,
I~en f~rtyg af mera än 15 fots djupgåe nde kunna icke inlopa d1t.
Under natten och hela nästpåf öljande dygn kryssad e freg~tten. nordost vart under hårdt väder, men sedan vi den 27
VId middag stiden hunnit på höjden af Mehedi yah, aftog brisen
~lltmera, .och den 28 på fönnidd agen ingick jag och ankrade
l Tanger viken under fullkom lig vindstil la.
Sedan passage rarue här debarke rat, egnades under ett par
dagar den om~org åt fregatte n, som ett ständig t ångand e under
fl era veckor gJort så behöfl.ig.
Anordn ingarne för utställn ingen af de medför da indnstr ialsterna hade icke hunnit af.'3]utas och kriifde ännu flera dao
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gars tid; jag fick sålunda icke tillfälle att se den lilla utställninaen fullfärdig.
o Under detta fregattens slutliga korta uppehåll vid Tanger
rönte fregattens befäl inom de europeiska säll.skapskrets~rne
mycken artighet och åtnjöto så mycken gästfnhet som tiden
möjligen medgaf.
.
.
· Men den för uppehållet i desHa vatten tillmätta tid var
nu hardt nära förliden, och sedan fartyget fått sin nöd~ga
vård och tillbörliga afskedsbesök blifvit gjorda, ångade .Jag
ut från Tangerviken den 30 Juni kl. 6 e.m., skickarrue med
21 skott en sista helsning till Marocko.
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Tyska krigsflottans utveckling från 1873 tilll883.
(Öfversiittning från tyska språket)
(Forts fr. sid. 304.)

II.
1873 års reorganisationS}Jlan för flottan.
Såsom förut blifvit nämndt hade 1867 års plan ännu icke
märkbart blifvit realiserad då öfverstyrelsen omorganiserad es
och dess chef ombyttes. Detta föranledde riksdagen att af
regeringen begära en redogörelse, som tydligt utvisade hvilka
arbeten, som i enlighet med denna plan blifvit utförda och
hvilka medel som erfordrades till dess fullständiga genomförande.
Ett memorandum, som aflemnacles den 6 Maj 1872, fordrade till planens fullständiga utförande (med unelantag af
hamnbefästnin garne) en summa af 26.954698 thaler utöfver
redan beviljade 37.250000 thaler.
Förhållandena hade ändrats Heclan 1867. Artilleriet och
pansarn hade vuxit och kräfde större kostnader för fartygens
armering och konstruktion, ökadt pris på jern och höjda daglöner hade äfven ökat anskaffningsko stnaden och slutligen
hade intressena i utlandet blifvit vidsträcktare.
I betraktar de af dessa förhållanden anhöll riksdagen om
ett nytt byggnadsförsla g, hvilket blef 1873 års flottplan. De
motiver af hvilka ::tmiralitetet ledeles vid uppgörandet af denna, skola vi längre fram beröra.
De framsteg, som tekniken gjort sedan 1867 och de tilldragelser, som hade så i grunden förändrat Tysklands ställning, framtvingade följande fråga: Hafva våra förpligtelser
blifvit större sedan 1867 och är en reorganisation splan för
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flottan nödvändig'( De tre vilkor, som flottan enligt 1867 års
plan borde uppfylla, bestämma svaren på denna fråga:
1:o). Vä1· ·mcwitima handels ueskyclcl och reszJektemncle.
Tre skäl tala härvid för krigsflottans ökande i följd af
nytillkomna förbindelser:
a) Vår handel har obestridligen vunnit i betydenhet;
b) Utbredningen af tyska väldet har till tyskar åter gjort
alla i utlandet lefvande af vår nation, såväl dem som handel -·intressen hållit utanför landet och som hafva återknutit banden
med födelselandet, som också dem hvilka hafva helt och hållet
emigrerat och som söka att åter fästa sig vid det tyska fäderneslandet - ett förhållande, som man före 1867 icke iakttagit;
c) Tyska marinens utveckling tilldrager sig mer och mer
uppmärksamhet af de europeiska sjömagterna, hvilka hittills
betraktat sig såsom ensamma herskare på hafven.
Facta visa tydligt hvad tyska flottan bör hafva rätt att
fordra. Helt nyligen framstäide Hamburg officielt en begäran
att tyska flottan skulle visa sin militärmagt vid Fidjiöarne,
Liberia och i Guineagolfven. I den yttersta Orienten och i
vestra Asiens farvatten der tyska krigsfartyg hafva station,
förekomma reklamationer gång efter annan och då på södra
Amerikas ostkust en revolution utbryter, som oroar den dagliga existensen, äro de der boende talrika tyskarue helt förvånade öfver att icke hafva sitt fäderneslands mägtiga hand
till sin hjelp.
Orn tyska krigsmarinen skall kunna uppfylla sin pligt så
kraftigt, som hon borde göra det efter 1867 års förslag, är
det nödigt icke allenast att öka antalet kryssare, utan också
att öka personalen, rekrytera denna alltmera utom handelsmarinen och slutligen att öka förbindelsen med de aflägsnare
trakterna. Endast inom krigsmarinen kan skapas så öfvade
kadrer, att de tillåta flottan att höja sig till första rangen.
:J: o) Försvar af tyska kusten w.
:Man torde kunna fraga sig om icke det verkliga försvaret
under krigstillfällen består uti att kraftigt angripa fienden.

Då jag grundligt genomskådar det uneler . 1i. 2 upptagna viikoret, föranledes jag att delvis behandla äfven det tredje:
utoecklin,r;en af jiottans aufallslcmft.

Betydenheten af vår maritima handel beror af behofven
och folkmängden. Behofvet af försvarskrafter bestämmes af
våra kusters utsträckning, ·och vår flottas offensiva kraft måste
rättas efter styrkan hos våra eventuela fiender och derjemte
efter värdet och utsträckningen af ·det som skall försvaras det
vill säga efter vår handelsmarins värde och våra kuster~ utsträckning.
H vilken är el å elen offensiva kraft som vi eventuelt böra
kunna disponera till sjös? Svaren härpå kunna blifva ganska
skiljaktiga: Vi hafva en handelsmarin spridd på alla haf
kuster af ringa utsträckning, främmande flottor äro gansk~
starka och våra kuster lämpa sig icke väl till en fiendtlig land.
stigning.
Våra kusters ..utsträckning upptager omkring 170 mil; ryska kusterna i Ostersjön uppgå till det dubbla och ryssame
hafva dessutom sina kuster vid N orm Ishafvet och Svarta
hafvet; fransmännen hafva i Europa mera än dubbelt så vidsträckta kuster och England stöter till hafvet på alla sidor.
Det ringa djupet och strömmen på våra kuster äro så litet
gynsamma för ett landsättande af I:endtliga trupper, att man
kan inskränka försvaret till de platser, som skulle kunna särskildt locka motståndaren, såsom stora handelsstäder o. s. v.
Bästa medlet är an vändandet af rörligt och fast minförs var.
På samma sätt som Norra Amerika under vissa krigsförhållanden endast litade till detta nya vapen, för att hålla stånd
emot Albions öfverlägsna krafter till sjös, så kan och bör
tyska flottan betjena sig deraf för försvaret af sina kuster.
Utom torpeder, måste vi hafva flytande batterier och landnåbatterier för att stödja det lokala försvaret och slutli()'en
o
gra större fartyg (sjögående) för att hålla handelsvägen fri
och så mycket som möjligt förhindra eller försvåra hamnames
blockering.
Tid.s kr . i Sf/;, .. 18 8G .
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]'örsvaret af våra kuster skall blifva ofullständig t så länge
man icke byggt kanal förenande N ordsjön med Östersjön, en
kanal som skall gifva våra fartyg tillfälle att röra sig på en
inre linie, utan att passera den väg, som är i främmande magters våld. De sårbara punkterna vid N ordsjön äro mymoingarne af Elbe, \Veser och Jade. \Vilhelmsha ven är basen för
försvaret och flottan, som är der stationerad, har stor handlingsfrihet, ty den eger jemväl reträttlinier i de båda andra
flodmynnin garne.
En fiende skulle i Helgoland hafva en förträffiig stödjepunkt, och denna omständigh et får icke förbises, icke derföre
att vi befara ett krig med England, men emedan, i kraft af
neutralitets reglerna, h varje annan fiende skulle kunna af denna
sig begagna. Om vi der skulle vilja oroa fienden, måste våra
offensiva försvarskra fter åtminstone uppväga motståndare ns.
Dertill skall fordras ~tora krigsfartyg, liknande dem fienden
kan uppträda med: 6 eller 8 pansarfrega tter skulle gifva försvaret förmåga att göra ett så kraftigt utfall att blockeringe n
icke skulle kunna fortgå.
Försvaret i Östersjön framställer större svårighetet. Kustens utsträcknin g är 130 mil och åt båda hållen är vattnet
öppet för en fiende. Endast våra hamnar i Sleswig äro nog
djupa för krigsfartyg. Kiel, · den enda krigshamn vi hafva vid
Östersjön ligger ytterst åt detta håll, men är så långt tillbakadragen, att det skulle vara lättare för fienden att blockera
den än för oss att derifrån beherrska Sundet och Bält. De
punkter, som ärv vigtigast att besätta i händelse af blockering
i Östersjön, ligga icke på holsteinska sidan, der fienden kan
hålla sig midt emellan hamnarne och derifrån dominera dem
alla, men deremot i trakten framför Swinemii.nde och Danzig,
hvarest vi skulle tvinga honom att hålla sjön på en ganska
vidsträckt linie.
Försvaret i Östersjön måste då omfatta afslutandet af de
påbörjade arbetena i Kielerbugte n och samtidigt utförande af
arbeten i Swinemii.nde och Danzig, ty om vi vilja al<lrig så
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litet ga anfa,llsvis tillväga, är det nödvändigt att i dessa hamnar skapa. oss. militära stödjepunkt er och der hafva fartyg
passande till dJupen. Vi måste hafva reparationse tablissemen t
P~ båda ställena, och krigsfartyge ns djupgående får icke öfverstrga 18 fot. Om tyska östersjöflott an inskränktes till den
en~la .h~mnen Kiel, skulle den icke någonsin kunna våga en
~t-nd l ostra dele.n, "ty. ett fartyg, som lidit någon betydligare
sJ~ada, skulle denfran wke kunna nå KieJs hamn. Denna 1 bel~ge~ vi:,~ vestra ändan af tyska östersjökust en, är icke tillrackhg for alla de fall, som kunna framställa sig och det är
a~solnt . nödvändigt att hafva en hamn i östra del~n af Öster...
SJön, cht våra krigsfartyg vid behof kunde draga sig in .t:or
·a·
nö rga reparatione r. Danzig förenar för detta ändamål de
bästa . egenskaper. Kanoner af grof kaliber och rörlig min..
F yra
försvar·et
der utgöra det hufvudsakli o·a
•
·
b
fmatenel skulle
arty~ med såcl~na vapen förseelda skulle vara tillräckligt. för
1
Danzig . och Swmemii.nde. Derjemte erfordras en docka 0 Cl
. D
i
a
verkstädern
enskilda
de
anz1g en reparations verkstad;
l
d
kunna uppfylla behofven för Swinernt"'m e.
närheten böra
..
3:o) Okande af tyska flottans offensiva kraft.
Detta tredje vilkor, som 1867 års plan upptog, har redan
.
det föregående blifvit utveckladt. Tyska flottan kan icke
l
såsom mål uppställa att anfalla de europeiska stormagtem a
utan hon bör inskränka sig till att föra våra stridskrafte r di t'
hvarest vi icke hafva annat än sekundära intressen att an~
s~ara fö~ eller ~tt transporter a vårt rikes verkliga magt, lanelharen cht den wke annorlunda kan komma. Det är nödvändigt att v~ ega medel att beskydda en landstignin g der lwarest tyska mtressen kunna hafva blifvit kränkta utan skäl hvilket så lätt inträffar uti stater, der enskildes passioner b~herr
ska nationens magt och rätt.
Vår an~allssty~·ka skall hafva till uppgift att angripa eskadrar och S.Jöfästnmgar. Den fordrar sålunda ett visst antal
stridsfartyg , starka och goda sjögående fartyg.
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Det är icke möjligt att säga huru vi ,;kulle kunna beskydda våra handelsfartyg under ett europeiskt krig, ty i ett
krig med en af de stora sjömagtema skulle tyska flottan icke
vara tillräcklig dertill; den skall behöfva indirekt understöd
af land.styrkan. Tyska flottan skall då hafva skyldighet att
använda hela sin kraft för att, i den mån hon förmår, bidraga
till krigets afgörande. Hon får se till hvad tjenst hon kan
uträtta med de fartyg, som äro afseelda till skydd för våra
intressen i aflägsna trakter och med de för kustförsvaret bygda
fartygen.
De medel, öfver hvilka flottan hittills haft att förfoga,
hafva medgifvit:
1:o) att uppbringa fartygsantalet till två tredjedelar af det
genom 1867 års plan bestämda;
2:o) att till alla delar fullborda krigshamnen i Wilhelmshaven;
3:o) att påbörja inrättandet af krigshamn i Kiel;
4:o) att grundlägga ett skeppsvarf i Danzig;
ö:o) att uppföra en del af de för bemanningen erforderliga
etablissement;
6:o) att tillföra \Vilhelmshaven några lifselement genom ordnandet af en lolmlhanm;
7:o) att sätta varfven i verksamhet;
8:o) att anskaffa den nödvändigaste minmaterielen;
9:o) att förse befintliga fartyg med artillerimateriel;
lO: o) att börja hamnames belysande;
ll:o) att tillförsäkra fartygen om den närvarande bemanningen.
De arbeten, som ännu föreligga för flottan, för att den
skall fylla föresatta uppgifter, äro följande:
I. Konstruktion af de fartyg som ansetts nödiga;
II. Afslutande af byggnadsarbeten för hamnen och varfvet
i vVilhelmshaven;
III. Inrättandet af ett marinetablissement i Ellerbeck i Kielerbugten;
IV. Förändring af Danzigs varf till en reparationsverkstad ;

V.
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Fulländande af åtskilliga byggnader Tör flottan, hufvudsaldigen kaserner ;
VI. Fortsättande af Frisekanalen, som föremit vVilhelmshaven med preussisk-oldenbur gska gränsen;
VII. Upphandling af förbrukningsmateri el;
VIII. U p p handling af krigsmateriel för minor;
IX. Inrättandet af fyrfartyg och lysapparater, samt ett observatorium;
X. Personalens tillökning och utbildning, äfvensom materielens vård m. m.
Till fulländande af de arbeten och verkställande af de anskaffningar, som ofvan blifvit nämnda, erfordras en totalsumma af 75.700000 thaler att elisponera från 1874 till 1882.
Enligt 1867 års plan fanns att disponera under åren 18741877 en summa af 22.500000 thaler. Man hade äfven för
hvarj e af åren 1878-1882 förutsatt en utgift af 8.()()()(X)() thaler eller tillsammans 40.()()()(X)() thaler. Sammanlägger man
dessa båda summor, erhålla vi 62.500000 thaler att draga från
totalkostnaden och äterstår att begära endast en tilläggskredit
af 13.200000 thaler.
För att fylla den betingade uppgiften, bör flottan ega;
l:o) Ett stort antal korvetter, några afseelda att stationeras i de
farvatten, hvarest tyska intressen koncentrera sig och der
de äro oftast bestridda, (dessa skola åtföljas af kanonbåtar,
för att äfven kunna besöka inre och grundare vatten) andra •
till att besöka de kuster och handelsplatser i verlden, hvarest tyskar i större antal vistas. Bland dessa stationer innefattar man vestra Asiens och yttersta Orientens farvatten.
2:o) En flottilj af minbåtar;
'
3:o) Flytande batterier till yttre positionsförsvar vid Jade och
monitorer för att försvara de andra floclmynningarne;
4 o) Bepansrade fregatter och korvetter för kusternas offensiva
försvar;
5:o) Skolskepp för personalens utbildning;
6:o) A visofartyg.
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Tillsamman:; begäre:,;: 8 pansarfregatter, G pan:;arkorvetter,
7 monitorer, 2 flytande batterier, 20 korvetter, 6 avisofa,rtyg,
18 kanonbåtar, 28 minfartyg och 5 skolfartyg.
Den personal, som bör finnas 1882, häruti icke inberäknade marinbataljonen och marinartilleriet, är: 419 officerare,
20 maskiningeniörer, 90 admini~:;trativa funktionärer, 269 "ueckofficieren", 1325 underofficerare, 6450 sjömän, 300 skeppsgossar,
100 sjökadetter, 70 sjukvårdare och 40 diverse arbetare.
Det bör bernärkas att här icke upptagits marinbataljonen,
mn,rinartilleriet, varfspersonalen, handtverkare oeh torpedomän.
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Betrak tar man närma re föregåe nde tableau, så finner man
att det af reorga nisatio nsplan en föresat ta mål fullkom ligt ernåtts. De skiljak tighete r i antal som man kan bemärk a äro
en följd, vare sig af oföruts edd minskn ing, sådan som förlusten af pansar fregatt en "Gross er Kurfi.trst", eller af de förhålland en, som beröras i amiral itetets memor ial den 12 Mars
1879. Man läser der: "Det har visat sig, att man icke skulle
praktis kt kunna nå det mål, som blifvit uppstälclt i reorga nisations planen , om man nogg."ant höll sig till det angifn a antalet fartyg i de särskil da klasser na, utan att man måste fästa
afseende vid de framst eg teknik en gjort i afseende å fartygs konstr uktion en och maskin ers såväl som artiller iets fullkom nande, hvilka nödvän digtvis måste medför a några föränd ringar
i reorga nisatio nsplan en."
De modifi katione r, som synts nödvän diga att vidtag a beträffan de fartygs byggn ader äro följand e:
5 monito rer hafva blifvit ersatta af 13 bepans rade kanonbåtar; 2 flytand e pansar batteri er hafva, i följd af den erfaren het man förvärf vat om torped ers verkan , icke blifvit bygda;
i stället för 28 torped afartyg finnas endast 8 samt 7 torped obåtar. Ända till 1879 hade icke blifvit bygda flera än två,
ett af hvarje klass ("Ziete n" och "Ulan" ). Erfare nheten visade
derefte r att det från militär isk synpun kt var bättre, äfvens om
ratione lt mera ekonom iskt att använd a befintl iga fartyg af
VIssa typer för afskjut ande af fisktorpeder, i stället för att
gifva krigsfa rtygen en båt uteslut ande afsedel för detta ändamål. Fartyg blefvo försedda med utskju tnings appara t och
några ändrin gar blefvo vidtag na å deras ångslu par för att göra
dessa lämpli gare att fylla rolen såsom torped obåtar.
Då man icke ville bibehå lla speciel a torped ofartyg , blef
"Zieten ", med bibehå llande af dess torped oappar at, bestyc kad
med kanone r och upptog s såsom avisofa rtyg.
"Ulan" upptog s bland skolfar tygen och nyttjad es såsom
torped o-öfnin gsfarty g. Men enär ångslu parne ingalu nda egde
den fart, som fordras för att hastigt nalkas ett fiendtl igt far-
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tyg, så har man nyligen börjat konstruera torpedafartyg 1~ed
stor hastighet (modell "Schli.tze)". D essa torpedofarty~ ~~ro
afsedela till kusternas försvar och att åtfölja krigsflottan l vara
eo·na farvatten. Deras ändamål är att genom sin öfverläg::ma
h:stighet och med det ringa mål de erbjuda för de fiendtli~a
fartyo·ens eld plötsligt och vid läm p liga tillfällen kasta s1g
. b
'
på fienden.
Om man anmärker att en korvett utöfver det i planen
bestämda antal förekommer, beror detta clerpå att "Victoria"
ännu icke utstrukits från listan å sjödugliga fartyg, under det
man redan upptagit dess ersättning, som dock ännu står lJå
bädd. Vidare finna vi 8 avisofartyg i stället för de hestämda
6 en följd af öfverförandet af "Zieten" och elen kejserliga
1
y achten ;, H ohenzollern" till denna kategori. Slutligen äro
också skolfartygen talrikare än planen bestämmer, emedan
man under denna kategori inrymt alla de kryssare, som afförts
såsom krigsfartyg, men som ännu kunna göra tjenst i förstberörde egenskap.
.
Om vi nu jemföra hela antalet krigsfartyg, finna Vl en
minskning af 13 i det af 1873 års reorganisation splan bestämda
antalet. Detta härrör af de uteslutna torpedofartyge n. De
penningar, som derigenom besparats, hafva blifvit använda
till torpPcloappara ter och torpedamaterie l på de större krigsfartygen.
.
Beträffande fartygens konstruktion se vi, att flottan h.Jelper sig utan utländsk tillverkning, ithy att hon seelan 1872
icke från utlandet anskaffat mera än två pansarfregatte r och
"Zieten".
Utom statens tre skeppsbygnad svarf hafva uppstått åtskilliga privata etablissement inom landet, såsom i Bremen ,
Hamburg, Kiel (Gaarden), Stettin, Grabow och Elbing. .
Det armeringssyste m som följts har varit det med p.Jeser
af grof k aliber i ringa antal, fullständigadt genom till~gg af
pjeser me\l ::;ma och till och med de aldra minsta k alibrar.
Ända till senaste tid fans d et ombord i hvarje fartyg, utom
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de grofva pjeserna, kanoner af kalibrarue 2, 4 och 8, hvilka
kunde användas ombord eller i båtarne eller såsom laudstigningskanoner. Efter torpedens utveckling silsom försvarsvapen
och kon struHionen af fartyg, uppnående en hastighet af 18
till 24 mil i timmen, blefvo dessa pjeser jemte handvapnen
icke tillfyllestgöran de för att skyelda emot torpedoanfall. Eu
order af elen 14 Januari 1881 bestämde derföre att revolverkanoner (modell Hotchkiss) skulle tilldelas fartygen. I regeln
erhåller nu h varje fartyg så många sådana pjeser. som det
behöfver för att kunna träffa hvarje punkt inom 200 m eter
med en fortgående eld från två revolverkanon er.
De särskilda typerna och klasserna af fartyg delas med
hänsyn till deras taktiska användande i stridsfartyg, kryssare,
kustförsvarsfa rtyg, torpedofartyg, avisofartyg och skolfartyg,
de sistnämnda dock uteslutande afsedela till beredelsen för
kriget.
Till första kategorien höra pansarfregatte rna och pansarkorvetterna, emedan de ensamt representera den taktiska armecorpsen i en sjöstrid. U n der alla fö rhållanden och framförallt
i närheten af kusterna skola de bepansrade kan•:mbåtarne och
torpedofa.rtyge n användas i striden, men endast såsom hjelpkrafter. Deras användande · skall, liksom artilleriets och k avalleriets i en strid till lands, vara begränsadt, och afgönmdet skall till sjös tillhöra pansarfartygen såsom till lands infanteriet.
stridsfartygen elisponera ensamt öfver sjötaktikens fyra
hufvudvapen ; de kunna utveckla den verksammaste effekten
och äfven begagna sig af de vunna förclelarne. Dessa sjötaktikens hufvudvapen äro: artilleriet, sj elfgående minor, rammen
och eld i massa från hand vapen och rnaskinkanone r.
Enär omclöniena i afseencle å värdet och företrädet h m;
de tre förstnämnda vapnen äro ganska skiljda, skall jag icke
inlåta mig på att här framhålla någon åsigt till fördel för det
ena eller andra; hvart och ett af clem kan utan tvifvel i enskild
::;trid hafva afgörande effekt, uneler det att i en a.llmän sjö-
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strid segern antagligen skall blifva hos den, som vetat att
med största omdöme begagna de tre vapnen förenade. Elden
från handvapnen och maskinkanonerna skulle undantagsvis
äfven kunna blifva af afgörande verkan, om man, till exempel
lyckades döda alla officerarne och ordonnanserna på däck under
det man passerar förbi motståndaren, ty ett fartyg, plötsligt
beröfvadt sitt befäl och ledningen, blir ett lätt offer för rammen. Vi måste dock bemärka att hvarken artilleri eller mina
ännu sagt sitt sista ord.
Kategorien kryssare består af större eller mindre fartyg,
afsedela för långväga resor och uppdrag. De böra således ega
synnerligen goda egenskaper såsom sjöfartyg, såväl för navigering under ånga som för seglin~; vi kunna konstatera att
de särskilda af oss antagna typer tillfredsställande förena dessa
egenskaper. Deras bestyckning får icke vara synnerligen tung
och de å dessa fartyg använda pjesers kaliber öfverstiger icke
17 cm.; korvetterna ega dessutom torpedoutskjutningsapparat.
I afseende å öfriga klasser fartyg har jag redan i det föregående nämnt några ord och skall jag komplettera uppgifterna
vid behandling af frågan om personalen.
Om man nu undersöker motståndsförmågan hos de olika
pansarbeklädnaderna, så skall man finna att denna är i omvändt förhållande till fartygens ålder och att pansam har progressivt ökats från 127 till 406 millimeter. Den säkerh et, som
de olika pansarbeklädnaderna erbjuda, kan uppskattas med hjelp
af följande siffror: Ett pansar af 127 mm. ganomborras på
ända till 1500 meters afstånd af en massiv kula af O,F, m., då
den träffar vinkelrätt. (Ett så svagt pansar erbjuder numera
ingen säkerhet, äfven på längsta håll, emot de kanoner som
de nyaste pansarfartyg föra. ) Pansaret på "König "'Wilhelm"
motstår på sin tjockaste del, som är 203 mm., på ett afstånd
af 1200 m. en projektil af 0,21 m., träffande vinkelrätt och till
100 meters afstånd samma projektil som träffar i 60° vinkel.
Den äldre bepansringen genamskjutes på ända till 4100 m. af
en massiv kula af 0,2s m., till och med i sned riktning Pan-
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sarkorvetterna (" Sachsens" typ ), hvars pansar på vissa ställen
nppgar i tjocklek till 406 mm., motstå alla projektiler, med
undantag af massiva kulor af o,~o;, m., vinkelrätt afskjutna på
400 meters afstånd.
U n der rubriken deplacement uppgifves fartygskroppens
tyngd i tons; om siffrorna der icke g ifva oss tillfälle att bedöma fartygens längd, bredd och djup - dimensioner, som
träffa åskådarens öga -- gifva de oss dock alltid ett säkert
begrepp om ett fartygs kraft och förmåga, hvilket uppgiften
om alla cle nämnda dimensionerna endast ofullkomligt skulle
göra. Det största tyska krigsfartyg är "König "\Vilhelm" med
ett deplacement af 9757 tons. De minsta äro torpedbåtarne
"Schii.tze" m. fi., med ett deplacement af 50 tons. Der finnes
ingen öfverensstämmelse emellan deplacement och längd ; sålunda under det "König \Vilhelm" har en längd af 108,;, 0 m.,
uppnå torpedbåtarne 32,:; m., som är nära en tredjedel af pansarfartygets. Det kan till och med hända att ett fartyg, som
är längre än ett annat, har mindre deplacement än detta.
Sålunda har "Freya", som är 11meter längre än "Hansa", 1600
tons mindre deplacement än dettft. "Leipzig", som är något
längre än "Deutschland" , har 4000 tons mindre deplacement.
Det må bemärkas att, i motsats till hvad man sett anförclt
"König \Vilhelm" är långt ifrån det största existerande pan-'
sarfartyg, ty engelsmännen och italienarne hafva pansarfartyg
af 122 meters längd och med deplacement af 11000 till 14000
tons. Under senare tider hafva icke de tyska kriO'sfartyD'en
. b
o
ökats i storlek, men deremot förekommer en ökning i maskinkraft, som lätt kan ses i tableauen uneler rubrik mm;kinstyrlca
,; hästkrafter.
D en vigtiga frågan om kolbesparing intager en betydelsefull plats vid fullkomnande af fartygsmaskiner.
Besättningarnes styrha varierar från 723 till 10 man.
För att bemanna alla de disponibla krigsfartygen erfordra~
14000 man, hvaraf största antalet. skola gå ombord i \Vilhelmshaven, enär alla pansarfregatternQ, hafva station der.
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Utvecklingen af vw'foen och hamnbyg.c;naclema i Danzi.r;, Kiel
( Ellerbeck j och rVilhelmshaoen.

De kejserliga varfven äro flottans tekniska etablissement
och äro stälda under amiralitetets direkta ledning. De äro
afsedela dels för konstruktion af den kejserliga marinens fartyg med allt hvad till dessa hörer, dels för dessas vård, reparation och h ållande i godt tillstånd, för tillverkning af nödig
utrustningsmateriel, för att utföra och underhålla arsenalernas
byggnader äfvensom allt annat hvad till flottan hörer. Hvarje
varf lyder uneler en förste varfsdirektör (sjöofficer) i egenskap
af president i varfsstyrelsen, hvars medlemmar utgöras af direktörerna.
Alla varfvets ange.lligenheter underställas förste direktörens
afgörande och äro fördelaclEi på:
l:o) Utrustningsdirektionen (direktör: l sjöofficer)
2:o) Artilleridirektionen (direktör: l sjöofficer)
3:o) skeppsbyggeridirektionen (elirektör : l ingeniör)
4:o) Maskinbyggnadsdirektionen (direktör: l ingeniör)
5:o) Direktionen för hydrauliska arbetena (elirektör: l ingeniör)
G:o) N avigatiansdirektionen (elirektör: l sjöofficer)
7;o) Förvaltningsdirektionen (elirektör: l civilintendent)
H varje elirektion har sin personal, sina byreauer, sin materiel, sina verkstäder och sina anslagsmedeL
På utrustningskomissionen hvilar ansvaret för alla arbeten
hörande till fartygs ut- och afrustning, förläggning och tillsyn,
vårelen af alla icke rustade krigsfartyg samt de särskilda större
och mindre fartyg och båtar, som användas för vadvets tjenst,
vårelen i magasinen af hvarje vid varfvet upplagclt fartygs
fullständiga inventarier. Slutligen sortera alla tacklings- och
segelarbeten, de fasta och flytande lyftkranarue äfvensom
varfvets och hamnens renhållning under denna direktion.
Artilleridirektionen handhafver fartygens bestyckning, tillverkningen och unelerhåll af artillerimaterielen och förrådens
kompletterande. Den har under sig en revisionskommission
och en förråclsförvaltning.
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skeppsbyggeridirektionen leder alla tekniska arbeten, som
röra nybygnad, förändring, reparation och dockning af fartyg.
Direktionen har under sig en ritbyrå och samtliga smedj or,
snickareverkstäcler, mastbyggnaclsverkstäcler, blockmakeriet,
dockorna och fyrarna lyda uneler denna direktion.
Maskindirektionen sysselsätter sig med de tekniska arbetena h örande till maskinkor:struktion, men sköter derjemte
alla tekniska arbeten för artilleriet och torpecloväsendet. Under denna direktion lyda maskinverkstäderna; kopparslagareverkstäder, ångpanneverkstäderna, moclellverkstäder, gjuteriet
och kettingsprofven.
Direktionen för de hydrauliska arbetena ansvarar för alla
tekniska murverksarbeten öfver och under vattnet samt för
muclclringsarbetena.
_
N a vigationsbyråerna, h vilkas verksamhet står under ledning af den hydrografiska afcle-lningen i amiralitetet, hafva
åliggande att vårda, hålla kompletta och fullkomna de nautiska instrumenten och sjökorten äfvensom de underrättelser för
navigeringen, hvaraf fartyg kunna vara i behof. N avigatiansdirektionen är fördelad på två särskilda afclelningar, elen ena
för instrumentförråclet, elen andra för sjökorten och seglingsbeskrifningarne.
Förvaltningselirektionen handlägger alla de angelägenheter,
h vilka icke äro särskilclt fördelade på någon af de öfriga direktionerna samt sköter räkenskaperna.
För att gifva tillfälle åt Yerkstadsföreståndare att fullkomna sig i teoretiska insigter och åt lärlingar och elever
att utom den praktiska färdigheten äfven förvärfva sådana
tekniska kunskaper, som kunna göra dem skickliga att fylla
förmansplatser, äro skolor vid varfven inrättade.
Beträffande anlägganclet af varfven med elithörande inrättningar, finna vi att detta är till största delen afslutaclt.
Enelast några bygnaclsarbeten af mindre betydenhet återstå.
I Wilhelmshaven, der betydliga förändringar i den ursprungliga planen vidtagits, blir det andra hamninloppet icke
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fullfärdigt förr än om två år. Hufvadarmen till detta lopp
och den yttre slussen äro nära fullbordade och den inre slussen och kajmuren äro uppförda till trefjerdedelar af dess höjd.
Den nya utrustningshamnen och några derinvid anbragta magasiner äro redan i bruk, oaktadt muddrings- och planeringsarbetena icke kunna blifva afslutade förr än nästa höst.
Genom färändrandet af de provisoriska bygnadsverkstäderna i Danzig till ett bestående varf har man haft till mål att
erhålla ett etablissement, der man under f1 edstid kunde bygga
kryssare och mindre fartyg och i krigstid reparera och med
nödiga förråd förse en från strid återkommande flotta. För
detta ändamål har man inrättat en flytande docka, som står
i förbindelse med slip och som kan användas såväl vid nya
fartygs byggande, som för reparation i botten af skadade fartyg. De fasta dockorna, torrdockorna och de flytande dockorna, som finnas i Kiel och \Vilhelmshaven, medgifva icke
att mera än ett fartyg i sender ställes torrt, under det att anordningarne i Danzig, ehuru omfattande endast en flytande
docka, tillstädja reparation i botten på flera fartyg samtidigt,
emedan den flytande dockan, förlagd miclt i en basin, ~ndast
användes för fartygets lyftande ur vattnet. Fartyget sålunda
upplyftadt ställes direkte på en horizontel plattform af erforderlig styrka och föres i land med en speciel apparat. Denna
sinnrikt konstruerade plattform kallas hori.zontal-slip. Basinen
har form af ett trapez, hvars ena sida är en cirkelbåge. De
tre sliparue konvergera mot centrum af den flytande dockan,
som enelast behöfver helt obetydligt vridas för att nedsätta
det upplyftade fartyget på den ena eller andra slipen.
Wilhelmshaven eger provisoriskt tre stora torrdockor med
två stora bäddar för nybyggnader. För närvarande är man
sysselsatt med att öka antalet dockor för mindre fartyg. Dessa
dockor utgöras af murade utgräfningar, hvilka, seelan fartyget
ingått, stängas med pontoner och länspumpas. Kiel har också
dylika, jemte en flytande docka, som består af en ponton att
sänka och försedd med flyttbara och vattentätt slutande sido-
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väggar ; främre och bakre sidorna äro öppna för fartyg~ utoch intagande. Genom insläppande af vatten sänkes dockan
till erforderligt djup, fartyget ingår och stöttas hvarefter dockan länspumpas; docka och fartyg höja,s på samma gång.
3.

Diverse bygnadsarbeten ; anläggnin,r;en af östra Frisekanalen;
lw1rm- och vcn:fsmaterielen.

De nödiga bygnaderna för personalens inlogerande, för
sjukvården m. fl. ändamål hafva till erforderligt antal och
tillfredsställande dimensioner blifvit uppförda vid de tre marinens stationer i Wilhelmshaven, Friedrichsort och Kiel.
Såväl i \Vilhelmshaven som i Friedrichsort blef nödigt att,
för erhållande af bostäder åt officerare och deras familjer, betydligt ölm bygnadernas antaL Å nämnda båda platser kan
man nemligen af åtskilliga orsaker icke upplåta ringaste del
af terrängen till privata bygnader. Dessa två hamnar förete
sålunda två stora militärkolonier. För gemenskapens inlogering finnas i \Vilhelmshaven 6 kaserner, i Kiel 3 och i Friedrichsort l, utom de särskilda befästningarnes kasematter.
För sjukas vård finnas tre garnisonslazaretter, hvartill i krigstid kan läggas några specielt anordnade sjukfartyg. I hvarje
garnison finnes kyrka. Friedrichsort har skola för militärens
barn. I Wilhelmshaven och Kiel hafva anordnats tvätthus
äfvensom arrestlokaler. I Friedrichsort finnes fästningsfängelse för marinen. Dessutom bemärka vi ett stort antal förrådshus, laboratorierna., bekläclnadsmagasinen, stora skjul uneler
tak för öfningarne samt slutligen ntbilclningsskolorna, af h vilka
i Kiel äro forlagda marinakademien, marinskolan, maskinistskolan, n a vigatiansskolan och minskolan.
Beträffande östra kanalen vid J ad e; äro planeringsarbetena ganska långt hunna, men det skall ännu dröja 2 år innan kanalen kan vara fullbordad.
Handelshamnen i \Vilhelmshaven är nästan fullt urgräfd
och blir innan korj;, färdig. Varfs- och hamnmaterielen samt
transportmaterielen, bestående af bogser- och transportångare,
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kolfartyg, vattenfartyg, mudderverk med pråmar, i\ngpnmpar
rn. m. finnes i erforderlig mängd för de olika behofveu.
4.

Jl1inmaterielen.

Minclepoten i Friedrichsort är nästan alldeles färdig. Laboratoriet är i Kiel. I Wilhelmshaven finnes enelast en clepot
för fasta minor, men äfven der skall inom kort anläggas en
mindepot.
För minornas och minmaterielens förvarande och vård
erforderliga magasiner, reparationsverkstäder och experimentalfält för minförsök finnas inom clepotens område.
5.

F)J1fnrty_c;, lysnppm·ate?·, ohservatorinm m. m.

De byggnader som i reorganisationsplanen upptagits för
hydrografiska ändamål, för krigshamnames belysning och för
lotsväsendet äro fullt färdiga. Likväl skall det blifva nödvändigt att för ändamål af sådan beskaffenhet begära ytterligare några anslag af riksdagen. Utom hvacl som redan utförts är det nemligen nödigt att anordra flera fyrar, anstalter
för signalering under tjocka m. m.
Den militära kustbevakningen och det militära telegrafnätet voro under reorganisation 1873. För att motsvara alla
fordringar, kunna dessa detaljer enelast småningom fullkomnas
efter långvariga undersökningar. Till denna gren af tjensten
höra de 40 bevakningsstationer och de 12 stationerna för militärsignalering samt åtskilliga unc1ervattenstelegraflinier.
Bland anordningar och anskaffningar för en gång räkna
vi inrättandet af utkiksstation vid Hamburg, obt~ervatorium i
vVilhelmshaven, anskaffande af modeller för artilleriet, fartygskonstruktionen och maskinerier, anskaffande af undervisningsmateriel och modeller för sjökadetterna och t~lutligen upphandlingen af karbiner modell 1871 till besättningarnes beväpning.
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.Tapnnslm kryssaren "Unebi-kan's« aflöpning; Nya ryska transportskepp ; Aflöpning af • Iver Hvitfeldt• ; Organisation a f Frankrikes undervattensf'lirsvar; Om
nnod ~ rskP. pp « till torpedbi\tsflottiljer: Sjelfverkaode kontaktsafbrytare för för ankrade sjöminor; Nya försvars med el å fartyg: IVaddin!Jion's undervatten sbåt ;
Torperle r styrda med e lekt· icite t; P10ftur me d turl;islm och ryska torpenbåtar
bygd a af Schichau: Patmll- och transportbåten «Arthur «: V Il allveks och '1'.
N ew ton 's hydmuliska belastningsdynor; Si gnalbalong; Eldning med gas i skeppspannor; Fyrtorn vid öppna halvet anviinda silsom telegrafstationer; Orkanen i
Adengolfen i J u ni 1885: « Oregon 's« fornlyckande; Olja mot sjiihiifning; Riiddningstyg af korktri\d; Litteratur
N:o VIlL .Miilande och bedömand e af lys vidden af fartygs positionslanlernor; Ö;te rrikiska p()larstation en Jan .Maye n; Om anviindning af artificiell
drng för skeppspannor; Om anviindandet af torpedbåtar till sjelfstitndig kryssareljenst; Skjntförsök mot en Grusnu s pansarplåt; Spriiugning af en 4 3 t.
(:30,5 cm) kanon ombord pi\ «Colling wood • ; 15 cm. kanoner i Förenta staternas flotta; Nya 9,2" :;tlHtri\dskanoner; .Moffordkanonen ; AntUndning af er. lial'dus under laddning och dess ors 1ker; Fr/in engelska marinen (Proftur med
«Colossus«; «Cossack 's• aflöpning: Andra klassens kryssare «Amphion•; Trupp transportskeppet «Dalhousie'; Ändring af föd\ldrade fartyg); Från franska marinen (Aflöpning af två kryssare af tredje klass; Om Hottmaniiverna; Be~tU!lning
af 26 nya torpedbåtar; Kurs Ln· officerare i ~jömiueväsendet); Från ryska ma·
rinen (Resultaten vid proflur med torpedbåtar bygda af Schichau; Numrering
af to•pedblitar af mera lin 40 tons; Tornsk eppen <<Cesrpa's« och •Catharina II:sx
aflöpning; Nybyggnader); Kryssarne a! första klass «Reina Cristina« oeh «lteina
Regcnt e« ; Torpedbåtar för «Iver Hvitfeldt•; Japanska ramkryssaren «NanivaKan «: Beriittelse afgifven af kustförsvarskoromissiouen i Nordamerikas Förenta
stater; Förenta staternas flottplan; Litteratur.

Engelska.
JO'twnctl of the Royal United Sm"vice lnstitnt'ion

VoL XXX.
N:o CXXXIV. Maritim prisskrift: Föriindriug:u·ne i viikoren fiir sjöstrid till
följd af införandet af rammen, torp eden och undervattensminan, med hufvndsnldig hiinsyn till följande förhållanden i vår ege n och friimmande mariner,
nemligeu: personalens öfning, materi elens konstruktion och vidmagthltllancle och
fartygs och hamnars försvar, af liijtnanl F . C. D. Sturd ce : Öfver samma Hmue
af ca p t. Itob. Hastings Harris; W eldons afståndsmätare; Bemi'lrkelser vid a fståndsmUtare m e d kort bas; Beskrifning på l{emington-Lee-magHsinsgevilret;
Paulsons torped med elektrisk automatisk rörelse; Elektriska skjutvapen (ltu~
sels patent); Om handelsångares anfalls- och försvarskrafter.

F1·anska .
Bcvue 11fcwitiwe et Colmt'iale. Ap•ilhiiftet: Rapport om torp edbåten Gl: Underriittdser om hamnam e vid Kanalen och Nordsjön '· Dc nya
pnstbl\tnmc i «la compngni c generale transatlnnliqne«; Orkan e n i Aden vik en i
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J n ni 1885; Charenle 's tidvatten : Ante ckningar om en cyklon, emottagen af
• La Galissoniere« i Oktob e r 1885 ; Från e ngelskt\ marinen (Pnn sa rfnrtyget
«Cnmpe rd own «; Nya forsök meJ «C urlew «; De ny a e nge lska fartygens ma ski Jo e(; Nya tyska och ry ska torpedbil tar; Sims torpeder; Anviindaude af dy nam ometri ska maskiner fiir kraftutveckling; Elektrisk b elysning för fyrar; Glinome tern ; Nya regl e r för· förekommande af ombordliiggning; Allantiska oc0an ens
strömmar; •La Gascogn0.r, paketbåt tillhörand e •la compngnie transallantiqu e«
Stridcn emellan frnuska skeppet «D'Hautpoult« och e ngel'ka skeppet «Pomp ee«:
Majhiift et: Om utmiirkan de af stranden och d en geometriska miitningen i
de franska koloniema: Historiska uppgifter om den franska öl'log.;marin e n
(fort s.); Besliimmande af strömmar genom e n serie af fyra hiijder med mellanrnm ; Bildanrl et af en kinesisk-auamitisk hand elsflotta under Frankrikes beskydd;
Ku stb eva hingamili se n (slut); Lfisning me d qvadratm etoden af några probl e m i
d.er~ plana ~eometrien ledande till differential eqva lion e r af l:a ordningen; Östcr nlosk lag l afseenJe å hvad hand els fartyg har att iakttaga g 8 ntemot öl'logsfartyg: Från e ngelska marin e n (Bepansrade barbe ttfartyget " Anson «; Torp ed hyssaren « Serpen t.•); Från ryska mnrinen (Torped kryssaren « Lieutenant Iline•·
Pris utfiista af amiralitetet till fiirfaLtare af d e bilsta förslag till för svar mo~
torpeder); Italienska marinens maskinister: Nya spanska kryssare; Japan ska
kryssaren «U n e bi«: U ndervat.t e nsbåtar; El e l;trisk undervattensbåt, system W ad dington: Ryska flottans artilleri; Paulsons torp ed; Nya italienska torpedbåtar;
Kincsislm torpedblitar bygda i Tyskland; Tilliimpning af öfverflytlning r<f arbete genom elektricitet; Horizontens siinkning vid hafve t ; IIamncn vid Bu 0nos
A yr<> s; MadagaskarM resmscr med hiinsyn till inflyttning.

