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Häfte N:r 4

Årsberättelse i reglementen, förvaltning samt
helso- och sjukvård för år 1899.
Af fiiredmgawlen, Knplen S. J. T. C. r\nlmrcrona.

Den om <la ni ng a t vår flotta, som uneler 1800-taJcts sista
clccennium oafbrutet fortgått , och det myckna arbete, som uerunder blih·it ncdlagdt på omarbetning af äldre ocb utaru ctlli ng af förslag till nya r eglementen och instruktioner för flottan,
bar nnder det förflutna året fum1it uttryck uti utfärdandet af
flora för J-lottan syunerligen vigtiga reglementen och författmugar.

Reglementen och krigslagar.
Den vigtigasto tilldragelsen inom clct område, donna årsberättelse omfattar, är utffirdaudet af nytt reglem ente för
flottan .
Detsammas utarbetande har varit anförtrodt åt en kommission , ln·ars arbete med vissa kortare af!Jrott fortgått ända
sedan år 1893, men, på grund af de organisatoriska förändringar Hottans personal tid efter annan undergick, blef arbetet å
reglementets Del I fördröjut, så att, såsom i föregåend e årsborättelse omförmälts, kommissionen till ntt börja med afgaf det
förslag till reglemente Del II, sjötjenstgöringen, hvilket den 16
Juni ltl\.l8 blef anbefallclt att från den l Oktober samma år
på försök tillämpas.
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i-iedan konunission en · jcm\·iiJ afgih·it förslag till I>vl l
samt yi ssn itnclringar i J)cl ![, ('th\llo He,r;lr•uu•ul" fiir flolirrn
Del I ()]JJtatt.mdc })('/'SIJI/({(I'n. u(l'l'l'-'f!JI'I'!scn ,.,·and sivrclscn or.ft
fönalfJzin!ji 'JI cid slationi'I'JI(( f' <llllt Del fl s)iiUI'usl,r;örill,(jl'll dl'll
S Dc cc m her li:\D\) n<'t<1i g fnsbtilllclse.
(; L' nom reglcutc•nlcts Del I bur f.dltc; ett inom fioltun
länge kän <lt hchol att ph ett st~Llle hnnn. :::ammanWn la do föreskril'tcr, som runt nrganisatiom ·tt oclt tj cn>' tcn i lancl under
fredstid, och i sa m manhang med <lensa nnnas fa sti.;tii.ll:lnd o !tar
fC,reskri ftC'n, att tjcn stgiir ingsreglc·men t c för ttrlllrn i t il läm p liga
dcLu· skall litnda till dtcrräticlse !'ör flottan, ::lamt i öfrigt alla
s l'C>rcskrifulf~lnlark mnt dl'L m. a rct:lonwntd
,,
i kommandol'ii.n·
,..,
tn stridan<le lwslii.tnnwls er upphö1·t atL gii.lla.
Don nu fastställda Del [ inm·ltållcr jl'm\·iil \'is:::;a fiireskriftor röntndo anställning och konstituerin g af persond vid nto biliscring, ]l\·ilka ickl' lämpligen kunna utfärdas i kommandov äg.
Utrnn do för~in(hingar i föro .-;kriftorna rörand e pcr.~onalcn,
som be• t ingas nf n 'dan före reglementet s laststä1landc villtagn :L
orgnnisation :-'förilndring ar, fiirl'ter Del l i jemfiirclso mocl hittills gäll:c1nd o l H}j-J. års regiomen te on d d nya hostii.m me l sot· i
oc:!t Wn·nltningo n vid
om - öl\· c ro-~t 'nrlscn samt stnclscn
fd1.o-·1
,_
hL
t

st at i o nem a .
Sålunda skall cltofcn [(\r sjöfijrs\·:l r;:;tlqmrte'mo ntct, sum
l
Yar SJ.cHskri!\·et
niirmast Konnnucn
JS ~ -! års r en·lomentc
cn liot
•
.. ..
h
0
ondast
,
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Del
gällnmlo
nu
11t•n
igt
enl
,
fiottnn
fiir
bcl'älhahare
Jer Konuugon finnC'r godt s[t l.JesULmma , niirlllast umlcr I(on ungcn och i hans namn utöh·a ],el'iil öfn>r Hutlan.
l C'nrbkrona utöhas !tiigsln militilra myndighete n UIH1t'r
K01mngcn a[ en bofällwfynn dc amirnl , som ii.r kommCJH1ant .. i
('arlskrona fästning och tillika , tJåYida icke annorlunda Iörordnn.s , stationsbcfä lha[vnre \'i<l fiotl<111s .'tation i Carl skrona.
f-itationsbef ällwfyame !tah<t frigjorts från on del åligganden beträHnnde und erofficers- och sjömanskåre rna, Jtyilka i
stället ställts under en särskild d10f, sum i (jfrigt närmast motsYnrar förutnnand e kommendan ten h station en. l: c;tn klass
sjölllän hah·n i fn'tga om tjcnskgrnd blif\'it likställda mcc:l kor-
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J>OI'Hl eller ';;?;(' kon stapel Yid armcen. J5JancJ ucfattJlillg:n lla \" i<1
sbttioJICJI l tar tillko:nlllit l.Jt•räringsb dällwfntro. J. varf\·ct ltar
ti Il ko !l) 111 i t s ii]',; k i! d t t () rue: ld l' pctrleu Il' l l t.
För ( 'arl."k JoW1 hbttling !tar tillkomtttit bcsLänl!lwlscr, son t
or,Jna fiirhitllandet mcllatt stationens, varfn·h., oeh fästningens
mytHli gltclct·, ilf\'en som fi\rec;k rifter rörnn(lc artilleri· oc:h fortl.Jefälltah·anll'S illigganden
])e;] f itlJH·!Jå] ic~· jem\"ilJ bcställtlllcl:-;et· rönmcJc klädseJ Odt
utmärk (' lseteekC'n s lnira n<lc , upp\·akinin g oc:h anmälan , hc<lorsbevi::.J ti ng, be,.;trnitu i 11gar och tillrii.tta Yisn inga r samt allmänna
uiilt i fi\rut M
löre~krifter, !t vilka icke IJHl\·a · nå nuon mot:wnrio·hc
h
landv n•gi(•Jncnt''·
Flere uy<t bilagr_;r ltaf,·a tillkommit oc:ll dorlalet ar du
äldre hafya blih·it omarbetade .
Bhuul do sålunda tillkomna eller onwrbotado hilngoma
mil. anföras:
Kon.r;l. 1\unqöre/.,-f' n (IJI,r}trenr.ll' antrr,rpzinq , uihi!dni u.r; uf'li
)JI'JlsiOJU'i lil.fJ uf re.,'t'rT bl'jli/ {ör flotian rll'n :26' J/aj J8t).l) (C~U
nedan ).
Kon,ql. Pö ron/ 11i IIYI'!I a 11gäende a Jz,,tiil!u i II(J i fiolfans re1
-"!' l' U of }J '1'.\'0 !I0 1, som (Und tiLflrörf !lrf.rJOn af flof/ans mi!itiim
ldlrer, deu 8 lJr'r·embe!' 18/HJ.
1\.oll_ql. Pärorduiw;e 11 an,r;rrl'w!e uppniltaude aj' ''il fiilwre8tat i fiottrrn s J'l'si'J'I' rl Pil h' Dec!' JniJr'r 18.11!).
Kouyl. Fiimrr!ui11ye n auyäew/1' konslitu!'ri)i (; ut/i Ults!ii!lllinq af p ersu ;utl cirl floflaus .<:tam och 1'1'-"1'1'1 ' 1·id 111ubiiiseriny
dPn 8 Dr'U"JIIb er 18/JfJ.
A onyl. 1\.ungörl'lsr'll auqill'w{l' antayuiny a{ man~kap r"id
flottaus sjönunz.,/{(rJ' .IJI'!Wm kouinr!t/ dl'!l ;df; Jic(j l.'-!/J8 med deruti
genom A ouy!. Kungiirelsr 11 deu :2/J Jauw1ri l8DD oc h 1\ongl.
Bre(cl't deu 16 Juui 18.9.9 gjorda fvrändringa r.
1Con.r;1. Euugörl'/sen anyriewle on;auisrdiun l'n af flottalls
sta& och c/l',uw sfaiJ.,· cr'rksamft,'l i fi ·Nlstid den ;2,9 J[aj 18.'Jfi.
Förer:; kriftcr Lcträffnn<l c ,r;cu !tisunstjellsf l'tt 1 Carlsilrona
fiistni ny. angående stiil.'ljJliu.!J af' krouobek/äcl;wclsp er·secllar samt
angåc· ncle ljl'n,·teskri ('celscr.
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~Ya instmktio w'J' för Jia rill (örcaltnill,q~'n d en t9 Dccc~n
her 18.9.9 (lmnige nom en n y atdelnin g, torp~cla[d oh~.in gc~ l llllkorn1nit) , för C/1 e(i'n {Öl' faslrt min('örsu w'f'f, tör Befal~~ afvwtell'
amiralen i Carlskro na samt för förriittam lc af Gonoralm onstnng.
Boredska psbostii.m m olscr för flottan s f(lrf!JiJ ocl1 minposit i?ncr afsee ml e m aterielen s h åll nml o i för mobi lisering lämph g
beroel skap .
. .
..
Slntli gc n ha r ott transum t af Rcglcmc ntct för ) OI'll vag m~
nas bogagna nde under fredstid för militära änuamål den 2D
J u Ii J 81-H, ·mod der i' 1' ) gcJ JOm Kong l. Kungöro lsen el en -l December ] 89(i gj ord ändring, såso m bilaga ersatt Kongl. Föronlnin hrren om trnj)pc rs och p orsoLHars forts kaffand e.
,.
R eulern ente för Hottan D el u ii.r med unu a nhtg iH nag ra
mindre "'väsentliga ändringa r, ,tf l1vilka on del afse att nftgooL
förbättra underofficer skorpora lerna s stäl lning, lika m ed den pa
försök ftr 1808 f<tststi:i.l\d a D el ll . Bbml bilago rna sak nas sftlnmht fortfaran d e Kongl. Förordni ngen angåe ml c hvad ft hutyo· iakttagas bör till und vikanelo af om bord läggning .
""' Rc.r;femenlc för -ntbifdllin y aj' reserchef'iil {ör fio!tan . f~lstden 1-!
reserYol hccs t a.. llles
e
. Oktober 1899. I afsigt att sätta
·
·
rarne i tillfälle n.tt ge nom praktisk tjcnstgör ing und er .f~'()(]~tH1
erhålla bättre förberede lse för dc poster , d c vi(l mobil1 s~ nng
äro afseelda att bestrida, hn som kan vimHtS under Jo h n lvuJsa kligcn teoretisk a repetitio nskurser , Llo en ligt gälla nd e .bestämmelser voro skyldiga att genomgå under 2 månarler af ros?ckti ve G:e och l l: te åren efter utnämni ngen, lt afnt rcscrv oUi cerarne genom detta regl emente samt ofYannhnmcln. l~ong"l. Knnaörolsc elen :2G 1laj 18\.l\) bl ifvit ftlugeln att un(ler U:tc aret undcro·å rc pctiti onsöfnin ga r af i n t i Il U m ånallers l tiugd, om fatLan el o
såv:l r epctitiollSkurs som praktisk tj cnstgör in g, och. iosaJ~1~11 :n 
hang härmed h a r elen pension, rcscryoff lcerarnn fran :w a.rs
ålder åtuj uta , uneler YisS<l yillkor blifyit bi.ijll till '! et ursprung ligen bestäm da beloppet a[ 300 kronor.
)

o

.
.. l .
l ]'f •i t
'' ) l 'ti <let.trt rc·gll'ment. c hrtr de""nto1n 011 mJJHlrC
an< nn ~ ' J \
n.n bcfal\ d ge n o m Km1gl. Knn görebcn den 2::! ~epl<' ml>er lö~9.
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Ny d·icip1insla tl,q a för kri,qsmaq trn ä[v enso m lag oni dnclrarl
lydelse af 86', 87, 123 O!'h 148 §§ ·i Stra(fla,q en för kri<qsmaq tcn
utfärdad es den Hi Juni 18~)9 , h vttrigeno m den civilmili tära personal ens disciplin ära förhålbm len blifvi t n iirmarc bestämd a och
föru t föreskri fy on straffjou rnal bli fvit utbytt mot straffregister.
Nytt w·liUPricxercisrc,qlemente för flottan s (w'fyg faststLi.lldes den 21 April 1890, och f:amtidig t fastställeles undervis ninq
för mansknp et, IIl artilleri- och handvap en.
Gtarbcta ndet af slutliga för slag till si.r;nalbok, taktiska
(öreshi( l er och bcvaknin ,qsinstrn lrtion för flottan, nvtt ·r e,qlcmente för sjömansk årens skolor samt skfntinst rulcti.on för flottan l, artilleri, äfvensom nv mobitiscr in,qsinstr uktion för flottan
har umler det förflutna i'tret pågått inom flottan s stab och
fram skrielit dm·hän , att flere af dessa förslag uneler imteY1trancle
år tonle kunna förvänta s blifva (lcfinitiv t fnststiillrla.

Flottans personal.
Af ch efen för flottans stab lmller sistlidne Novemb er manad afgifvet för,;lag till väsentlig ökning af fl ottans personal
har lagts till grund för nådig propositi on, som f. n . är föromål för rik selagens pröfning .

Kustförsva1·et.
Enligt det nya reglemen tet för flottan utgöres flottans
personal af flottans kårer och stator samt CarlsJuo na artill erikår, rörande hvilkei1 sistnämn da kår regl em entet hänvi sar till
lwad som är särskildt stadgadt .
Det aJ chefen för Carlskro na artillerik år utarbeta de förslaget till reqlemen tarislca för eskri (ter för Carlsho na artillerikår , som genom stationsb efälhaha ren i Carlskro na al'gafs i
Februar i 1898, har varit öfverlcm nadt till Kongl. Marinför valtningen, som i sistliclno Decemb er månad d eröfver afgifvit infordradt yttrn.nde.
Genom Kongl. Bref den 17 Novemb er 180!) har tillsatts
T ,idslc1·ijt i Sjöväsende t.

lii
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organisation af sjöfiistnin.gsmtillorict och fasta minförsvaret
jemto i sammanhang dermed ståotHle frågor.

Helso- och sjukvården.
Såsom ofvan nämnb, haha und~1· förli <let itr genom
Kong l. Förordning el on 8 Dccem bor föreskrifter bl ih-it utl'tirdaclo angående upprättande al' en liikare~;tat i fiottaus reserv.
Dessa föreskrifter afse att tillgodose en J el af Hottans
behot af läkare Yid mobilisering genom reservläkare , som under förut innehafel anställning i f-lottans stam blifYit förtrognet
med do särskilda förhållanden, uuder hYilk:a. :;;jukvårclon ombord :Jestrides.
Då emellertid icke <lesto miurl.re det i nuvaramla stater upptagna antalet läkare vi(l stamn:wn icke kan fylla tle
poster, för hvilka stamläkare viLl mobilisering böra al'ses, upptager ofvannämncla förslag till ökning af flottans personal ett
antal af lO läkarestipendiater utöfyor det nu bestii mcla antalet.

Flottans Pensionskassa.
Pensionskassans fullmägtige ha[ya umler April månaLl
förlidet år varit samla<le i Carlskrona och dervid bland annat
bobandlat det förslag till ändringar i kassans roglomento, som
i afsigt att bringa jemvigt mellan gratialkassans utgifter och
inkomster blifvit uta.rbetadt a[ on genom Kougl. Brefvot den
11 Oktober 1895 tillsatt komito. F lertalet af de af fullmiigtigo
fattade besluten römmle föriimhingar i pensionskassans reglemente hafva genom Xongl. Jliaj:ts fömyade närliya reglemente
för flottans pcnsion.-;h:as"a den 17 November 18.99 erh ållit gii.llande kraft.
Dessutom har i enlighet meu kvmitemdos förslag men
mot [ullmägtiges boslut reglementet ändrats d01·hän, att enka
och barn efter clelegaro, som stupar i krig mot rikets fiender
eller dör tillföljd af i kriget or·hållna sår eller ådragen sjuk:-
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dom , beröfvats deras på gnm<l af mannens ollor faderns i lifsticlen till kassan gjorda iubetalningar tillkommnn(lo gratia lrätt,
och i stället föreskrifvits, att till hans rättsinnehaJvare skall
utbetalas dot s. k. matoma,tiska, Yänlet af de erl::tgcla afgifterna.
11'ullm ägtigo ha(le beslutat, att om delogm·e umler ifrågavarande förhållanden stupat ollor dött, skulle det åligga (lircktionen "dels att i fråga om oftorlofvando enka och barn ol'ördröjligcn till Kong!. 1\Ia.j:t ingå me(l nwlcrdånig shifyolso innehållande ej mindre uppgift å (let g rntialbolopp, som blih·it
af elen aflidne gruncllag(lt, än äfyen 1len fmmställning, ]wartill de e l'terlefvawles bobgenhet kan gifva anletlning, rlols nU
för gratialb erättign<lo cfterlofvande utfiinla gratialbref att gälla
iutill (loss derefter näst samma ntrii.damle [ullmägtigo hafva hostänJt, om gratialct skall fortfarande till förändm<1t ollor ol'öräJHlradt belopp utgå eller in(lragns, beroende på, i hvad mån
Kong!. T\ Taj :t blirvit satt i tilll'iille att af allmänna medel utd ela understö(l åt de eJterlefvan(lo."
Såsom motiY fijr clottn sitt från komitern.dos förslag afvikande boslut anföra fullmägtigo: "I betraktande a,f att såväl
1838 som 1892 års reglemente för pensionskassan häfda principen om ovillkorlig rätt till gratinl för enka och barn till clelegare, som stupar i krig, och (lOJma rätt icke kan göras stridig genom något nu fattallt beslut , kan ett beslut i (len rigtning komiteracle föreslagit, ewlast gLllla gratia,lrätt, som hii<lanofter grundlägges, hvadan sålunda för en lång tidrymd , nuvamnLle och framtida delcgaro komme att i detta afseende befinna sig i en afseyärdt skiljaktig rättsställning."
''Som derjemte on gratialimättning för personal tillhijran<lo krigsmngten , fnunför allt bör ställa såsOlll ögonmål att
tillse , clet ofterle[nnHlo efter nn<ler krig fallne delegnre icke
bl if\' a i S<\kna<l af behöfi igt understöd , så synes det i eko böra
vara öfYeronsstämmamlo me(l 1lenna gratia,linrättnings väsen
att frånsäga sig allt ansYa.r för Je ifrågavarande ofterlofva,nde,
seelan de erlagda afgiftmnas matematiska värde utbetalts, och
framställning till Kongl. Maj:t om cl~ras belägenhet blifvit
gjord. Att i 011 gratinlinrättning såclan som donna, i dott<•
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al'soentlo ol'fra ömsesitligh otsprincipon [ör ett kon:-;OlJ'i'cnt gonon1föran!lo a[ försäkringstekniska prin!·iper m~'t vant 1-:lokt, mon
synes iäo kassan Yiinligt; bön1JHlP på den grund gratial utgå
tifvon till ofterlefvan! lo efter umler krig [all ne, om ock gratinJet el'tor åt må kunna intlmg<ts eller n e<l~iittas hetoendo pi't,
huruvida KnngL lV[aj:t sättes i til :fiille att af alltnrLnna Ju odcl
till 1lc ofterlefYatHlu utbetuJa h ela gratinl lwloppc't eller <lL'l
dem f."
Under •let att kassan enligt förut giill~wdo reglem ente
hade skyldighet att utbetala gratial till Jol ogar as enka och
barn, oberoende af om llmme stupat i krig eller dött under
fredstid , har sålmHla genom roglom entsl'örändringen den holt
och hållet nya pnnc1pen blih·it införd, att kassan icke
utbetalar gratin! till onka och b<trn efter den, som stupat i
krig, men deremot till don stnpacles rättsinnohafvare skall utbetala lle erlagda afgiftornas matematiska värde, oberoende a[
om enka eller barn ofterlomnats ell er ej.
1\Ied hänsyn till att det s. k. matematiska värdet uppgår
till blott en del af de inbotalta afgifterna, innebär den vidtagna reglementsförämhingen, att gratialkassan å ena sidan för
hvarje sålunda för onka och barn .förfallen gratialrätt erhåller en
ren vinst af ränta på ränta på <le inbotalta afgiftema jemto en
ej oväsentlig del aE dessas kapitalbelopp, men å rmclra sidan,
om den stupade ej efterlomnar enka eller barn, gör on .förlust
motsvarande afgifternas matematiska värde, som skall utbotalas till elennos rätts innehafvare.
Det skydd mot utm ätning, som enligt reglementet är bereclt enka och barn tillfallande gratial, är icke utsträckt till
de medel, som på gruml af reglemcntsförändringen skola utbetalas till elen i kr ig stupados rättsinnehafvaro, lwaclan sålunda enkans och barnens rtitt till liesamma blih·or beroende.
af mannens affärsställning vid dödsfallet.
Om inträdet och qvarståcn<let som dolegaro i kassan vore
frivilligt, och icke, såsom f. n. är fallet, obligatoriskt, eller om
bestämmelser funnos , hvar igenom ankor oc;h barn efter i krig
stupade voro tillförsäkrade att af staten erhålla umlerhåll icke
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unelerstigande <let gratial från flottans gratialkassa, hvartill do
enligt hittills gälhmdo reg·lemente vm·it berättigade, torde intet
varit att erinra mot ofvannämmla, utan tvihel ur allmän försäkringstekni sk s~·n Jmnk t riktiga bostiimmelser, m en, intill dess
ofvannämncla förutsiittningar blifvit verklighet, torde den jamväl ny till kom na föreskriften, att pensionskassans direktion , i
fall som ofyan berörts, skall " till K ong!. Maj:t ingå med underdånig skrifvelse innehållande oj mindre uppgift å det belopp, som skall till enkan och barnen återbetalas, än äfven
den framställning, hyartill dessas belägenhet kan gifva anledning", utgöra on kl en ersättning för det visserligen ringa, men
till beloppet kända gratinJ, som enka och barn enligt hittills
gällande reglemente voro tilHörsäkracle att erhåll a från gratialkassan.
I detta sammanhang torclo <lock böra bemärkas, att nu
berönh nya föreskrifter enelast äro tillämpliga å gratial eller
gmtialförhöjning, som grundlägges, sotlan rl ot nya reglementet
trätlt i kraft.
Genom samtidigt med det uya reglementet [ör pensionska.ssmt utfänhclt Kongl. Href, anbefallrlos !lirek tiönen öfver
kassan att, så snart den anhängiggjorda rättegången angående
eganclorätten till galenar[yot å Djurgårelen i Stockholm blifvit
genom laga kra.ftcgancle dom afgjorcl, låta verkställa sådan
försäkringst ekni sk utredning, som omförmäles i § 51 sagda
reglemente, samt m od dmma utredning jomto eget yttrande
till Konungen inkomma.

Diverse författningar m. m.
AJ under år lH\10 ut fänlade författningar , som endast
meclelbm't beröm flottan, må anfönts:
K on.r;t. Kungö reisen an_qrle nde rndagaHde a(' 11!) ('ör a!ta
orter inom riket _(J!'!Ilr ' Jtsam tidsbl'riikning drn 16 Jwzi 18.<).<),
lwarigcnom HY origes r::edan l )-17!1 <tn vända gomensamma bor- ,
gerliga tid tillbakat-lyttndcs 1-t ;:;ckunder , så att den nu är
jemt J timn.1o för e <hoenwich mede ltid od1 i full öfverens-
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stämm else rnerl den s. k. mellaneuropeiska tiden, som jemväl användes i Norge, Danmark (utom Färöarna), Tyskland, Luxemburg, Schweitz, Österrike- U ng<trn, Italien, Sm·bieu, Bosnien
med Henegovina samt Vestra Turkiet.
Kong!. Brcfvct hit Kommersekollcgium angående den norska handcls(ln.c;.r;rm den 11 OktoiJcr 18.9.9.
Kon.!JL. Ktmgörelscn rmgå('Jlde vi.Y.I'n föreskrifter 1·ömndc
{i skcriförli(Wamlcnr< i dc till Sverige och Da.nmnrk gränsande
fnrvattnen d en 10 NovcmiJcr 1899.
Kongl. Kun.'Jörelsen a.ng/l,mdc fn~tsfä)[c!se a(" ny tnbelt utvismuLc Yi.ket.,· indelning i omn7den {ör rlc uänrpli,qtigcs inslrri
ning den .30 December 1899.

Vår· handelsflottas segelförluste;· under 1898.

r

N.Yligon fömams i h ela Nvoriges land en stark modkänsla
för offren af elen stora s;jöolyclmn vid N or ges vestkust. Såväl
i norska som svenska ticlningar hafvn artiklar om nordiska
"J.
o· het
sett dao·en , och allmänhetens uppl''.is·kefmt,·o·s
,}::::.
.__ öcluuli
b
b
märksamhet har kansko mor itn någonsin Wrut fästats på hithöramla frågor.
Ilfon månne 1lot är allmiint hlndt, att vår seglande hanelelsflotta under 1898 drabbats a[ oerhörda förluster, och n.tt
vi allt:jomt förlora on mängd fartyg.
Visserligen förekomma otta i dagspressen notiser "Från
sjön" om elen ollor don olyckan, och när någon särskildt anmärkningsviircl strandning ogt nnn, får rnan läsa cleu ena.
spalten efter den andra om detaljerna dervicl. Sinnet uppröres
m åh~lncla för on stund, m on m'l.got verkligt resultnt blifvor icke
trnkton , van• -sig det gäll er att med penningar bispringa de
skeppsbrutne eller att bilda en så stark folkopinion, att regering och riksdag finna sig niicbakado att med alla till bmls
stående medel åstadkomw a on grundlig undersökning om s{tväl dc vcl'kliga orsakema till 1lc ofta förekommande sjöolyckorna, som h ur u det i sjeHnt verket förhäller sig med vår handolsrlottas ;,;jöllngligllet.
Man hi!r ofta me•l ('Jl viss öfverliigl:lenhet talas om engelska eller norska fartygc; dåliga till stå.nd, och säkerligen tror
svenska folket, att (less hamlolsfartyg icke alls kunna räknas
till "fiytamle likkiötor" .
t)

Den af J(ongl. Maj:t \len J..! Oktober lt\DS tillsatta komite
för verkställande af utredning, dels i hvad män genom ändring
af värnpligtslagens bestämmelser antalet öl"vertriicl.elsor af samma lag må kunna noclbringa.s, dels huruvida onh i lwacl män
de nuvarande bötes- och förvandlingsstraffen för dyli.ka
öfverträdelser må kunna mot al'man lämplig bestraffning utbytas, dels ock huruvida vi:i.mpligtig, som hyser samvetsbetänkligheter mot att låttt sig yaponöfvas, rnä i Jredstid kunna
derifrån befrias mot skyldighet att uträtta annat passande arbete, har tlen 12 sistlidne Deuembor afgifvit sitt betänkande
och förslag.
Slntligen må såsom en för flottans framtitla utveckling
synnerligen hoty1lelsefull åtgärd antceknas, att K on g l. Maj :t
den 1O Fobmari 18\J\J tillsatt on kom i te för att verkställa utredning ouh inkomma med försLig röramle fiirJlyttning af
samtliga de till flottans stat i on i ~tockholm hörande etabli ssoment till annat lämpligt område innanför \Yaxholm- Oscnr
~-Fredriksborgs befästningar.

~
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Yiil erkänner man både i tal och skrift, att vår sjöl'art
är i bohof af hjelp, mon detta huhndsakligen ur redaresyapunkt. Yårt sjöfartsintresse tenderar till att blih·a ett köpmansintresse l
Att on samvorkan måste ega rum mellan sjömannen och
köpmannen, ligger i sitkons natur. Mon icke bör donna samyorkan loda derhän, att sjömannens ]i[ uppoffras för köpmannens ponn ingovinst.
\ 'i ogtL ingen sjöimtsstatistik, som blottar Jet verkliga
tillståndet. Kommerskollegii berättelser iiro i detta afseondo
högBt o[ullstii.ncliga, detta till följll af brist på såvällagbestämmelser som anslag.
Aro de noreliska sjöfartsmötona och deras resolutioner
sanna uttryck för ett rMt sjöfartsi ntrcsse; månn o de i cko tvärtom birlrngn till att sakerna onlnas på ett allt mer riskabelt
sätt, i det att rederirörelsens ekonomi härvid h nfvmlsaldigon tages i öfvcrvi:igantlo.
Och hvilken rederirörelse sc<l<tnl
" En re<lerirörclso, som företrädosvis uppehållos genom inköp a[ gamla ntliil}dtikn fartyg" .
stueleras litet närmare förhandlingame vi<l 1}-;f)/ års noreliska sjö.fartsmöto, sknll mnu Jinna, hurusom clot var roprosentanter .för rederinär ingen, som påstodo , att allt var godt och
väl, i motsats till nssurans<1iroktör I\. Lillienaus, m<"t vara mörka,
mon oftor J RD1-l års or l: aren heter allt l" ör sann hol'untut skildr ing
af våra fartygs boskaHonhet.
Det var också rolleriropresentanter, som motsatte sig roYision af sjölagen, påståonde att ingen sådan borde ske " med
llon ringa praktiska erfarenhet, som nu i detta ämne föreligger".
På tal om just detta möte yttrar on sjökapton i en uppsats, ins~itHl till Tidskrift i SjöväsoJJdet I ör år l :-\\18 sid. iHi7
följande :
" Der fmmos nog andra personer (ieko fartygsbofälhafvnre'''), som af eget intresse bogngnaclo sig af sådant språl~
*) Anmärk11ing af undertecknad.

~
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(nem li gon att högt förkunna fartygsbofälhafvarnos stora Jetmskaper och erfarenhet) för att dymollolst kunna motivera denna
sorglign lag (den nu befintliga) om bemanning, sjövär<lighet,
lastning m. m. , hvarigonom en fart_vgsbefälhafvare lonmas redlös gent emot on afiastaro och till sist står syarslös om någon
olycka intriLHnr".
Mon hvad väger en sjömans Ji[ eller ord i ponningoförvärhets lidoisofull n stormar l
H vad hjelper do t, att varnande röster ur sjömännens
egna led llå och då höjas - do förstummas dock så lätt.
Hvad gör det, att vi på on onda dag förlora fl fartyg,
med ett sammanlagdt tonnage af l22D,2s tons l
H vom bryr sig om, att vi segla med fartyg , som aldrig
borde få användas till annat än vocll
Sjöfartsmötet - och antagligen till följcl häntf, äfven allmänheten - tror tiJHlå, att allt är godt och väl.
Ingen l astliui elng l
Ingen bemanningslag!
Det behöfs icke för oss l 1\Iö jligou för N orge l
Och dock, månne icke tillståmlet mom syonska segelhandelsflottan gifver skäl för tal om
"Flytande likkistor" och
"Ö fvorausträngda besättningar" ?
Nästa sjöfartsmöte behöfver nog oj skylla på, att till dess
förfogande står blott "tooretiska kam marstudior". 18\JS har
talat sitt vältaliga språk, fastän det med nuvarande undersökningsmöjligheter ej kan fullsttincligt uppfattas , och a.tt döma
efter hvacl redan är k:änclt, så komm or B?g J 8\J}) att tiifla.mod
1808 i dödsprocent för vår sogelhallclolsflotta.
Hiir nedan kommor att under v1ssa rubriker anföras
några statistiska data, som i någon mån torde belysa våra.
· segelförluster uneler J.H\)8';').
"') Dc Ull ntlandl't försålda fartygen ingå ej på något sätt.
A t t dc !lär såsom ,.;('ge iförluster under 1888 redoviRade fartygens
antnJ och tonnage icke öfvercnsstänmHt med tle uppgifter i ämnet, som
föreligga i tabellen l af kommerskollegii berättelse om rikets sjöfart år
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Uppgiftema om do förlorad e segelfartygen äro på långt
när icke fullständiga , och lJlott a[ tlom kan man ieko göra sig
on klar uppfattning om tillståndet, mon i någon m ån torde
cle dock kunna bidraga till blottamtet af elen oorhönb risk ,
Jör hvilkon d'tm r edo rior äro utsatta , och do faror, som hota
vårt svenska sjötolk.
l ineler JRD8 uppg<'t segelförlusterna till don aktningrwiinla
summan a[ l OG fnrt_q~ , fönlola(L O på do olika fartygscerterna
enligt n oL1anståomlo t ab ell.
Fartygscert

An tf\ l

Fullrigga re (freg-att) ... ... ... ... ... ... ...l
.......... .
BkonerlRkcpp ............................. .
Brigg .. ... .. ...... ........ ... ...... .. .
Tr<:'masta.d ~;kuacrt ..... . .. .............. ..
Bark~kepp

l
1

f'Ullll11ariHkt
tnm w go"')

Me<loltonnage"' )

nH,.,,

1 ~~+7 ,2:l

J ~J
1-l
1·l
l
R.konertbrig-g:t: ::: ~ ... .. ..................... .
l
Hkonert, öfve r 100 tons .... .. ..... . .. .
21
D:o
und e r 100 luuH ............. ..
IG
Galea::< .. . ........ ... ... ......... ...... ..... ..
8
Rlnp ......... .. ................... ........... .
8
8
J akt. ........... ........... _,
.. .:..:.
" .:..:.
" .:..:.
.. ·:..:..:":..:..:".:..:.".:..:.
.. ....:..·"+-_.,.:____!_
_
Humm a.

!

lOG

71;()(5,10

:J(i42,on
3288,30
1 n~ ,""
172,oo
3G07,"
llU(i ,o;,

403,'"
260,16
234,ss
178,as
172 ,o:,
17li,oo
GR,o,.
5il,o,

407,33
33ii,o:.
41 ,o•
Gf/,,2
28,o.J
__:_~-+--.,.:__2190G,••

Då svenska segol hamLclsti ottan vil l 11-'~)7 års utgång u tgjordes af 2002 fartyg, utgör förluston si'tlodos f1,2H proc. Hnt<l
denna siffra illnobär, kan man nog icke tillfullo uppskatta ,
men såsom belysamlo m ~L anföras , att motsynranrl.(' ta l för å r011
18D8, beror dels derpå., aU blawl dc i 11 lln md~. lJcrllttd~e Rasom kondemncmclc ell er Hlopadc upptagna fart~·ge n illgi\ tlerc f:trt.1·g nndcr 20 tun~.
hvilka, s:'lsOi ll il'kc vn.rande r egistrering.~pli gt i g a, fiir årC't afförtH nr kollC'gii
~k cpps förtec-k nin ga r , rlels d e rpii, at.t bhmrl dc i ~amnm hc:riltt<:'lsc :-<~1Hnlll
förol,n·kadc upptagna fa r(_,· gen äfYcn fiircknmn,a, före å r J 8!:!8 förlista.~;kcpp,
om lwilk flt< förolyckan 1lO a.n mida.n till kolnnlcr~kollegium ink,Jmmit så Rent,
filt olyckan knnnat redovi~a.t:~ förl:'t i 18\IS årR herättel~c.

"') Här, liksom i det [öljamle, angi [y es nottod rä g tigll cte n .

**) eller märssegelsRkonert.
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1807 oeh JRDG äro respektiv e -! ,:,2 proc. och -!,38 proc. Dessa
siffror äro dock icke fullt jomförbara, på grund a[ Hera skäl;
]ilmlodos kan man icke moJ större gr1ul at säkerh ot få några
jemförolsetal från utl ä1Hlslm flottor. Allt tyder !lock på, att
förlustprocenten ökas år efter år, ehuru ant1Llot segelfartyg
minskats UlHlor å.ron J K\ll-i och J 807.
.\..nnu !'itmro visar det sig ym·a, om vi taga tonnaget såsom utgångspunkt för lJcri:ikni ngon.
1808 kommer clå. upp till Jen, antagligen a~ intet annat
laml uppn å(lda flirln f'ts if fra n af 7,o7 pro(;.''')
Vi h af va förlorat 2 "stora hutyg" , -1-G "mctLolstora fartyg"
och 58 "små fartyg ", då med s tom fartyg m ena s såJana om
öOO tons och dcrutöher , med m odol:-:tora sådana om 200 till
:100 tons snrnt med små fartyg ;;:;åcl~m<t- under 200 intill 20 tom.
1\Iollolllrägtighoton [ör de förlora(lo segelEartygen var 200,7
tons, och (tå enligt kommerskollogii berättelse motsvaranrLe
siHra för hela sege1ftottan var 1-1-ö tons , sft syucs domf, att förl u sten ä f von i detta a[sec nllo i:ir bcaktans \'än l.

Fartygens byggnadsmaterieL
-~-~)

Hl
17
G
f}
2
2

af ok o oh furu ,
fartyg v oro bvo·o·(la
,, bb
ok,
))

"

"

))

furu ,

ck och bok,
furu och ok,
ek och pitchpine,
jern ,
,,
o-o-eL t a E ck och teak,
var b v bb
alm och furu ,

"

))

,,
"
))

tJ

,,
---·

-

''') 0 1n uppgiftema i Ll o.nl's R C'gis te r läggas iill g rund , så YiE<ar det
sig, a tt vi fö rl orat nära lO proc. fl f vår segel h and elsfl ottas tonnage; och då
är fi yerigo ntan gen sä:ze l ~e il et land, som har att uppvisa stö rsta förlust procente n för segelfartyg ifrågavarande år. Donna siffra är äfvcn den
absolut största ya, r e sig fö r ång- eller sege lfartyg !

-
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fartyg Yar byggd t af hackmntack och furu ( \ rcst iudi~kt
träslag),
,
bok och hacknmtack,
,
,
,
björk,
1
,
,
,
stål.

Fartygens ålder .
l

:'\.l'l.Jyggnad s:h

I nodanstående tabell augifvos clc förlorade fartygens nyoch om b:vggnaclså.r.''"'')

''' ) Enlif!'t 1lfarine Engineeri11g >ntvandes :o;tål si'tsom nyhygg nfldsm>tte ri fll under 1898 för 99 proc. flf i England byggda segelfartyg. Under
samn1:1 tid ökade Förenta Staternfl Hin ;;cgelfiotta genom nyb:·ggnfl<l mOll
lil3!J!Jl tons stå ltonnage och 13030!! ton:,; triitonnage.
''"'' ) För !J fart.vg hafl·a uppgifter iek e knnnat an s kaHas. \ 'iclarc
ieke de någon gång företagna smärre reprtratiunema ai somligrt fart_,'g.
angifvrt~

~y bygg-

. \ ntrd
1'art_,·g

184G
H)-l(i
18-!7
1 H4fi
1~fJ()

l

J8ö1
18i'J2
1853
185G
18ö7
1H5H
185!)
l ölil
18li2
18Gil
1HG5

ll

.K1·- och

,\n tal
[art .n
,,o·

nad::_.:tl,r

l

Af ofvanståend o uppgil't synes c1ot, att ck ingått s{tsom
det förnämsta byggnadsmaterialet (i :--\2 fartyg), <lm·näst luru
(i 73 fartyg) , då deremot Llot onda rationeJa materialet ståt')
blott förefanns hos ett, nom l igen skonortskeppet "Stclla" frfm
H ols in gborg om 2.J.4,H tons, som kondemnerats i följd al' grundstötning vid Petit-Frou (Haiti). Detta fartyg var 23 år gammalt.
Byggnadsmaterialets boty<lclse framgår först , då undorsök ning företages beträffande huru lång tid förfiutit, sedan rlot
var nytt, samt huru fartyget nmlorhållits.

1

{) J,IllJVO'O'·

naris?t~

Antal

0Inl>ygg·

fart~-g

n:td~år

Antrtl
(art)·g

1

l
l
1
1
:-!

2
l
1

3
4
4

a
3
4
4
l

l

l
18GLi
1SG7
18158
181 i! )
1870
187L
187;)
187-±
1875
187G
1877
187H
18.SO
188~)

1893
1Rfh',

l
l

c~

(j

4
~

l

:3
1
G
7
l
2

3
l
l
1
l

l

180!1
18G4
Jöfll
--187!!
18fl:.!
Hl70
18i\2
--1H77
1853
187;)
lf30f,
--1Hii7
1855
- 187G

1858
- 1875
18ii9
--löli3
18G2
--lH!Jl

1
l
l

l
l

l

l

l
1

187li
1878

J
l

--

---

1Si:H
-1Htl2

l

l

l

- ·

--1889
--lHS~I

--ll:l9U
1ti!l l

l
l

l
l

l
1

F'ör do 80 fartyg , som icke hnfva om byggts, var moclelål<lom 32,2 år''') och öO a[ dom, d. v. s. G2,5 proc., voro 30 år
gnmla och domtöfyer. Det älclst<t var en 53 års ek- och furuslup om 6G,3a tons, hemmahörande i Falsterbo samt bäranclo
clot botoc knnll<le namnet "Rjöblomman".
02-åringon nn· äi'Yon on slup, mon <1on clerniist iilr1sta
var :-JJ-åriga ok-briggen "Yiktor'' från Norrtelje om 1:Ji5,n to~1s,
som bleE nak efter stnmdning \'icl A.rkona på resa mollan "bbacka och Flensburg, lastad mod brä<ler.
''' ) För <le vid Eng 1 ~nds kuster under J SGS förlurade engelska segelfartygen - · Hppg:lencle till ett alttal af 108 - var mcdeli\ldern JS,o år.
Heriikningen är gjord u1· en tab ell i rapporten från "Royal conmvissio?> 011
~tnscawo;·thy sltips" gifven l Juli 1Si4.
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Några andra af <lessa ''ålderspresiuenter" komma att beröras i sambaud med last- och Lomanningsuppgifterna. 2\len
här torde Löra påpelms d et sorgliga faktum, att öfver hälften
af do förlorad e fartygen m ecl all säkerh et ynrit, lwad hvarj o
rättänlmnlle person m åste kalla "ölveråriga".
Kanske man nu börjar ana, hurmlant m atOJ· ialot i vorklio·heten
måste h afva varit. MA,nuo dot icke är på ticlon, att
b
en ordentlig rnzt.ia verkställes blanc1 våra ännu fl ytande "trälådor" in om segellmnd elsflottan. Månne det icke framskymtar
ur dessa sitlror en mängd hemska billler af flytanclo , ja, i
sjunkande tillstånd befintliga likkistor.
Det till nybyggn ac1såret absolut äldsta fmtyget var elen
8D-åriga ek- och furu-skonerten "Emma", från Grebbestad, som
efter att IBG-± hafva ombyggts i Göteborg'''), slopades elen 31 /1
1898 .

Nybyggnadsode n.
Af 92 fartyg, för h \'ilka upp g i [ter varit tillgängliga, hm·
ny byggnadsorten varit i:
Sverige ...... ..... ........................ ......... ... 35
T yskland .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .... .. ... 24
England .. .. . .. .. ... .. .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . 11
Danmark ... ................. .... .................. 7
Nordam erik a ..... ............. . ........ .. ........ 7
Finland .. .. .. .. .... ... ... ...... .. .... ... ...... ... ... ... 2
Norge ......... ...... ... .. .................. ... ... ...... 2
Österrike-Ungern ................. .. .. .. .... ...... 2
Itali en .... ............................................... l
Ryssland .. .. ...... .. , ..... .. ............... ........ . l
Summa 92

Jialmö (9); O~<karslwmn (7 ) ; Brantevik (5); ]{almcLr (-±);
R -rlsingbo1-g, Hiifucrö, Norl'fcljc, Simbrishamn och Stoekholm
hvard era (3); åtta orter !Jyardern (2) sam t fyrtiosju orter lwarcl er a (l ) fartyg.
Egarens eller hufvudredarens samhällsställning .

\fedanståendo uppgifter gifva en betecknande bild af vår
segclhandclsHottas egares eller huJvurlredares sam hällsställning,
och de Y1sa äf,·en den i hög grad hefiri.tliga deoe ntralisationon,
som oh·if velaktigt bidrager till , att \'år s:jö fart ej bedrif ves såsom sig bör.
Siffrorna inom parentes angifva antalet fartyg tillhörande
de olika "yrkesmännen".
Skeppare (23), sjökaptener (22), hamlland e (14), bolag
(finna) (8), hemmansegare (G), landtbrukare (-±), skeppsmäklare
och grosslnmcllare h vard era (3), disponent, fabrikör, sjöman och
skoppsrtJdaro Inrardom (2), samt borgmästare, brofbärare, faktor,
kamrerare, hamnservis, kassör, konsul , kontor is t, långlot~ , murare , skeppsklarerare, slussinspektor, stalionsskrifvare, varfsc1isponent och åbo h vanlera (l) fartyg.

Slag af last.
För 6G fartyg haha uppgifter kunnat or hållas angående
slag af last, oeh fördelar den sJg på följand e sätt:
13 fartyg \'01'0 lnstad o mod t r ii,
]]
,,
,,
kol,
"
(j
,,
bFiidrT,
"
"
4
,,"
pitprops,
"
3
,,
plwnk,
2
,,"
,,
stenkol,
"
"
l
var lastad t ,, bräder och plank,
p
l
,,
bjö1kved,
"
"
"
1
cement,
"
"
" kaLk,
l
))

Hemorten.
Med afseende på hemorten fördela s1g förlusterna på
följande sätt:
* ) Nybygg nad so rten >Lr af und erte cknad ick e käm1.

"

"

"

"

-
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furtyg var lastad t med kol och jern,
l
råg,
"
"
l
:::alt,
"
"
"
l
,,
sten,
"
"
l
,,
tegel,
"
l
,,
, timmer.
"
"
7 fartv(r
voro i barlast .
.. b
8om sy nes af ofvanståendo är trävarutraden öfv orvhganclo, ocl1 gifver nedan stäond o tabell några detaljer om do ·
fartyg, som anYändts i donna trade .
)'

))

Antal

l Rummuriskt 1\1t>delål<l cr
1

tonnuge

i år

blir en följd af den andra. Så t. ex. blifver kondemnering
oftast en följd af strandning.
I nedanståonde tabell angifves för h vart och ett fartyg så godt sig göra låtit - den primära orsaken till dess förlorand e, med utelemnande af följd erna.
Det kan måhända synas egen(1omligt, att "slopning" upptages såsom ett slag af "förlust"; men månn e icke bandelstiot·
tan förlorar ett "segel" - en del af sig sjelf -- då något fartyg
slopas . Och antalet af uöc1en påkallade slopningar är väl ett
mått så godt som något annat på en flottas sjövärdighet. Man
behöfv or nog icke -- åtminstone att döma etter de på annat
sätt förlorade fartygens åld er - befara, att svenskarne slopa
sina fartyg för tidigt.

l
Fullri ggm·e (f rcgut1 ) .......... .... ....... l
Barkskepp ..................... ........ . .. .
skonertskepp ....................... ..... ..
Brigg .... ....... . .... .. ..... ... .............. .
Skonert ...... .. ... .... ... ........ .... ...... .. . l
Galcus ........... .. ............. . .......... ..
Slup ............ .... ...... .:.:
"..:.:"..:.:"..:.:"..:.:"..:..··..:.."..:..":..:.·:..:.
.. :.:.·_

1

ö

±
G

s
2
l
__.::__+
_

li-l47,,
23,o
328 l ,so
34,t
!J!JO,o,
~S,o
1130,15
3S,r.
UGf:.i,I7
30,o
44,.J2
21,o
l>G.ao
'15,o
__.:...:;.::__+--==---

au,1
Månne icke dessa siffror tala Lättro än ord'? Barkskeppen hafva eu medelålder af 3-l år, och brigga rna ä ro i medeltal nära 39 år. Det är mod sådana fartyg det sve nska träet
skeppas; det är icke nog m ed, att våra skogar skö fias, utan all
voridens kuster skola äfvon Lolamra s af dessa skogars vrakspillror!
1

2U

7ö1G,s>

Slag af förluster.
Sjöfarten är ut satt för en mängd faror , lwilka icke förekomma i näringslifvet på land, och o[ta är det mycket svårt
att i ett mind retal grupper ordna alla do olycksfall, so m !tända
till sjös. Vidare är hvarj o orsak till ett fartyg s förlorand e såsom sådant ofta af så komplicerad art, att don ena händelsen
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Strand·
ning eller
grund·
stötning

Fartygscert

Fullriggare (f regatt) ........ .
Barkskepp ................... ..
s kon ertskepp ... ...... ... .. .
Brigg .. ..... ................... .
Tremustad skonert .. ..... ..
skonertbrigg .... .. .. .. .. .. .. ..
Skonert öfvcr 100 tons ...
D:o
und er 100 tons...
Galeas.............. .............
Jakt................. .. .. ..... ....
Slup ....................... .......

..

l
9
8
9***)

2

2**'l

l

l*" )

2
l
l

2

l

3

4

2
2
l
l

l

7
10
3
2
3

l

53

2

l

G

2
2
l
l
l

l

10

l

7
3
3

1

4

l

5

l

10

l
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Ar det svårt att gruppera de olika händelserna till S]OS,
så blifva svårigheterna ännu större, om man vill söka utforska
de verkliga orsakerna till dessa händelser.
Väl framgår det af tabellen, att flertalet fartyg hafva
strandat eller grundstött, men det gäller äfven att taga reda
på orsakerna härtill , såväl som till de öfriga slagen af förluster.
") Konuemnering på grunu af annan häl' ej angifven orsak.
**) Deraf 1 med man och allt.
***) Dm·af l grundsatt efter läckage.

T·idslwift i Sjöväseridet.
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Såsom hjelp härvid, ja, för närvarande såsom den enda
källan, har man de respektive sjöförklaringarne, hvilka i nio
fall på tio fritaga såväl befäl som manskap från allt ansvar.
Detta må nu vara godt och väl, men: huru såg fartyget ut
innan olyckan skedde; hur var lasten stufvad; hurudana hjolpmedel i och för navigeringet1 stod o befälhufvaren till buds;
huru många man voro ombord och huru många af dessavoro
tjenstbara? Sådaua frågor och flere med dem måst~ nöjaktigt
besvaras, innan man kan afgöra, huruvida orsaken ttll olyckan
ligger så att säga i fartyget eller hos befäL1afvaren.
Vårt sjöfolk har namn om sig att vara ett kunnigt och
arbetsamt folk; en svensk sjöman kan få b yra på h vilket. fartyg som helst. I England klagar man öfver at.t skandinav~rna
allt mera undantränga nationens eget sjöfolk''). Böra Vl då
icke hjelpa dessa våra sjömän att rentvå sig från den skugga
af misstroende, som kan falla på dem genom det sakförbållande,
att våra segelförluster äro de -relativt största bland· alla nati.oners? Böra icke våra fartygsb efälhafvare, mera än hvau htttills skett, blotta de med all sannolikhet skriande missförhållanden, som råda inom vår segelflotta med afseende på dess
sjövärdighet?
Kändt är, att i dessa konkurrensens tidehvarf redarue
håfva lätt att skaffa ny hefälhafvare, men månne icke sanningen ändock till slut skall segra, och enligt all annan erfarenhet blifver luften klarare sedan ovädret väl gått öfver. H vad
hjelper det, att vi skaffa bättre navigationsjournale r, b~ttre
skeppsdagböcker; hvad hj elper d~t, att sjömännen ändthgen
tyckas få bättre pensionsvillkor? Ar icke allt detta blott halfmesyrer, hvilka endast insöfva. nationen i en förderflig slummer, ur hvilken den dock en gång måste vakna!
Det fattiga Sverige, som icke anser sig hafva råd att nödtorfteligen ombona sitt hus, detta Sverige har råd att på ett
*) "Ett faktum är, att nära en treuj cdel af de s: ömän, hvilka underteckna hyreskontrakt ombord å engelska fartyg, äro främlingar, för det
mesta skandinaver". - John Gili'ie i The Nautical Magazine fol. GS: 3,
sid. 170.
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enda år låta 53 af sina segelfartyg förlisa, detta Sverige har
råd, att år efter år försumma det, som andra nationer sätta
såsom lifsvillkor, nemligen sjöfarten.
:Men har nationen råd härmed, så har den icke 1·ätt till
att år efter år låta kanske hundradetals af dees söner omkomma, utan att grundligt utreda orsakerna härtill, och söka råda
bot för befintliga missförhålland en .
Det har icke varit möjligt, att skaffa uppgifter om, huru
många menniskolif förlorats till följd af 1898 års segelförluster, men måh ända kan det längre fram blifva tillfälle
dertilL Några uppgifter finna s dock, och om det också vore
blott en enda man, som drunknat eller dött, så borde en ordentlig und ersö kning cga rum . H vilken skriande skillnad,
äfven i dot.ta afsecndc, mellan la nd och sjö. På land, i det
industriella lifvet, göras stora ansträngningar för att skydda
arbetarne mot yrkesfara, och en stor apparat, som heter yrkesinspektionen , utvidgas allt mer och mer , och detta med rätta .
På land finnes det en vaksam polismyndighet, som till
laga näpst beiordrar dc personer, hvilka öfvcrträda sam!Jällslagarn e.
Till sjös finnes det icke någon yrkesinspektion - åtminstone ej för segelflottan - och den som finnes för passagerareångfartygen iir icke effektiv.
Man tyckes i viss måu ömma för passagerare, men yrkesmännen, dessa öfver 22000 hafvets arbetare, för dem finnes
intet skydd, deras ]i[ och egendom äro till spillo gifna och
ve den, som icke i allt rättar sig efter de drakoniska bud, som
en penninghungrig redare föreskrifver . Ve den fartygsbefälhafvare, som vågar fra mställa en förmodan, att fartyget icke
är sjövärdigt. Det finnes hundraden, som kunna intaga hans
plats. Ve den besättning, som påstår, att den icke är tillräcklig för fartygets säkra manövrerande, och tillfölje deraf vägrar
att afsegla.
H vad säger sjölagen i detta fall? Och h var finnes den
sjö(artsjurist, som kan å taga sig folkets sak?
Nog funnes . det verksamhetsområde för sådana jurister,
1

-

23\l-

-- 233 -

och nog skulle öfverbefolkningen på den juridiska banan blifva
mindre, om staten upprättade sakkunniga sjörätter. Kan man
begära en rätt dom i sjöärenden, då flertalet af rättens medlemmar, icke ens känna skillnad på styrbord och babord!
Hur skola de då kunna a.fgiira innersta orsaken till elen eller
den sjöolyckan.
Särdeles intressant vore det, att kunna gruppera 1898
års segelförluster under följande hufvudorsaker:
a) Vårdslös eller felaktig navigering, samt om bortlläggningar;
b) Fartygets icke sjövärdiga skick, ya.re sig till följd af ålder,
underbemanning, öfverlastning, dålig utrustning eller dylikt;
c) Bristfälliga sjövägsanordningar, fel hos lotsen, förut
okända grund;
el) Rena olyckshändelser och öfverhauclsväder (force majeure).
Men med de medel, som stått till buds, har detta icke
varit möjligt, hur vigtigt det för frågans belysande än vore.

Bemanning.
Uppgifterna om bemanningsförhållandena å Je förlorade
fartygen, äro icke fullständiga. Det är blott för H3 fartyg,
som redovisning i detta afseende kan göras. I nedanstående
tabell angifves antalet man per fartyg.
F a r·t y g s c e r t

l nSkoFre-~ Barkertske)
gattl P skepp
skepp

Antal man

2

3
4
5
6
7
8

l

-

-

-

-

-

-

-·

-

-

-

-

-

lO

-

11

-

9

17

l

l

l

2

l

l

l

-

l

(i

l

5

l

l
l
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Slup
ner t l Galeas \

--

2

-

l

-

l

l

4

--

2

-

3
l

2

l

-

l

!

-

2
2

l

. l
l Bngg

2

-

-

-

-

-·

--

-

-

-

-

14

l

-

-

l

l

-

l

l
'

-
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Trots det ringa statistiska materialet kan man dock något så när skönja tillståndet inom vår segelf!otta. Kan ett
barkskepp på 426 ,a7 tons sägas vara tillräckligt bema.nnadt, då
det seglat med 6 mans besättning? Och hvem ansvarar för,
att af de öfriga 73 fartygen, för hvilka bemanningsuppgifter
ej kunnat skaffas, icke något af dessa haft ännu mindre besättning'?
Det är väl heller icke gHvet, att våra mest underbemannade fartyg förlorats just under 1898.
Så länge en effektiv undersökning om förhållandena inom
vår handelsflotta i sin h elhet ej göres, så länge kunna vi ej
tänka på att få något på solid grund hvilande uppsving i vår
sjöfartsnäring, vare sig man inrättar någon marinhypoteksbank
eller dylikt.
Här nedan angifvas några jemförande siffror mellan förlorade fartyg i England 1868 och i Sverige 1898 med afseende på bemanningen. Cp p gifterna för de engelska fartygen
äro hemtade ur den förut omnämnda rapporten från "Royal
Commission on unseaworthy ships" .
Jag har sökt att få ungefär samma medeltonnage för såväl engelska som svenska fartygscerter.
Af tabellen framgår , att våra svenska fartyg inom hvarje
cert varit sämre bemannade än de engelska, och likväl ligger
det en "utvecklingsperiod" af 30 år mellan uppgifterna för de
båda länderna.
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Ba.rkskepp, England ...... ...... ...
s,rerige ....................... . ......
D:o

-

-

l

Fregattskepp, England .... ..... .. . ...............
Sverige .... .. ....... .. .... .. ... .. .
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*)Såsom regel t\r1 åtmin::;tone flir ~:> venska fartygen, befälet medräknad t ,
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Brigg, England
D:o Sverige
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Skonert öfver 100 tons, England ............
Sverige
D:o

J

"". """l

Skonert uneler 100 tons, England ............
Sverige ............
D:o
Slup, England ................... ....... . ............
D:o Sverige ................... ......... .. .........

9
7
7
(j

J

5

J

4

J

4

J

3

l
l

l
l
l

l
l

l
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23
29

161
169

23
28

206

65
66

38
39

l
l

l
l

13
16
!)

13

Af 08 fartyg, för hvilka uppgifter varit tillgängliga, ha
användts 1:
Inrikes fart............ ................. . ....... .... 7
Utrikes fart .................. .................. ..... 61
Summa 68

11

l

3
7

l

l

l
l

!)

4
4
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Mer än väl inses, att icke några fullt säkra slutledninga r
kunna dragas af så ringa statistiskt materieL men månne det
icke visar, hvarthän det skulle bäm, om fullt tillförlitligt och
tillräckligt stort bevismateri al kunde anskaffas l
H vad säga våra sjökaptenor ?
Äro våra fartyg unelerbema nnade eller icke?

Af 77 fartyg , för hviJka uppgifter varit tillgängli ga, ha
förolyckats i:
Sverige ................................................ 24o
En glan u................................................ 15
D'amnark ...... ...... ...... .... .. ...... .. .... ...... ... 11
Nordsjön .................. .. ........................ . 10
'l'yskland ...... .. ........ ...... ....................... 7
Ryssland .............. ................ ............... 2
Bottniska viken... ... ........ ... ................... l
Norge .................. ..... .... ......... ............ ..
Frankrike.. ....... ..... .............. .......... ....... 1
Afrika.. .... ..... .... ............... .. .... ... ........ .... l
Nordamerik a ............. ...... ................ .. .. l
Vestindien............ .............. ................ .. . l
Sydamerika ...... ...... .... .. .. .. ...... ... ...... ... l
Atlanten..... .................. .................. ....... l
Snuuna 77

Carlskrann

.c\ pril l UOO.

L. K.

-
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Carl Gustaf \Vrangels "journal" under expedition med stora flottan, hösten 1644';').
DIARIU:l\1 öffwer det som weclh elen Hennes Kongl.
Maijt:z och Cronones skepflotta, hvilken om hösten A:o 1644
uneler General Majorens och Öffwer-Commendantens H.
Carl Gustaff Wrangells, conduicte uthgick till siös, förnembligst passerat och förelupit är.
Den 16 Septembr. 1644 ankom H. Öffwer Commendanten och General Majoren \Vällborne H. Carl Gustaff
Wrang ell till dee 12 skeppen nombl. Smål. Leijonet, Draken,
Giöteborgh, Jägaren, Westerwijks Fortuna, Swanon, Kattan,
Regina, Leoparden, Achilles, Gamble Fortuna och HnJfrun
medh brandarne tlöijten Charitas och Meerman här i hampnen, Dalarne, som äre förordnade under H. H:t. concluit at
gå åter igen till siös. Och war H H:t strax samme dagh uti
fiottan till at besij densammes manquermonte uti folck och
andr~ materialior, efter såsom concepterne D. D. Ex. Ex. Hijkzannmralen och Rijkz Cantzloern tillskrefne af den 16 Septb .
ntvJSa och förmäla.
Den 17. 18. 19. 20 in till 28 reparerades uti flottan, hwad
som där bebygia behöfdes, och wentades allenast på winden,
mädan wärlret war stadigt wästligh och sudwi:ist, at fiottan
därmerlh icke uthgå kunde. Rkreffz och desse dagar R ijkzammiralon, Rijkz Cantzlooren och andre till, som conceptemo
be teer.
Den 28 dito kastade winclen sig om till norclwäst då
af efter follck ) och b(riorGeneralen strax lät skiuta et stvcke
J
*) Ur sjökrigsarki vot, benäget moddebdt

och Dag.

genolll kapton f'. Natt
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des allt klart at gå till siös, så at wi i Herrans nampn vedh
pass klockan 2 efter middagen lyffte anckar och ginge till
segells. Om afftonen wedh pass klockan 6 cuiterade wij
Landsort och ginge meclh oen nordanwindb.
Den 29 dito wedh pass klockan 8 om morgonen hadbe
wij känuingh af Ölanclh, gåendes medh een nord nordost
genast emellan Jungfrun och Ölandh, åth Callmarsunclh .
Klockan wedh pass 5 om afftonon hadhe wij Callmarsundh
inne och där hoos den holländske flottan fällte ancker.
Don 30. 31 Septemb. och den l. 2 Octob. lågo wij stilla
i Callm arsunclh, och coopererades modh den hollandske Ammiralen Mårton T hiesson om ett och annat nödtyendigt. Skreffz
och broff till liennos Kongl. Maij:tt, Rijkz-Cantzlem sampt
begge Feldtmarskalckerne och andre orter i Tyskland efter
sorn concepterne uthwijsa'').
Den 3 Oktobris kastade winden sigh uti ett westan wiider, så at wij medh fiottan icke knnne gå den dagen till
segells.
Don -! dito blåsto een skarp nordan storm, så att wij
icke kunne löpa medh skeppen uth igenom trängzaln wedh
Grijmskär.
Den 5 dito om morgoneu wedh pass klockan 1 lyftes
anckar, och ginge wij då uth på redden medh een nordwäst
windh , och därsammestädes satte mof1h flottan. Strax skötz et
skott af ammiral skeppet at alle officiorame korrune om
bordh. Och gaffs dem samptligo ordre, ji:imwäll och på det
hollandsko språket utaf H:r C+oueralen, medh den nlfwarlige
befalldningh , at hwar och eon skulle passa på sitt vvärck,
och förordnade Ammiral eller Commendant, comportora sigh
manligen omoth fienr1en, som dec det kunno tenckia ti ll at
ansvara, såsom och hålla sigh i siön alldeles sine ordro lijkmätige. Strax däroffter wedh pass klockan 2 effter middagen,
lyffte så wäll den swousko som hollandske flottan anckar,
och ginge uti Herrans nampn moclh een nordwäst åth siös.
Doch stillade sigh strax wädrot. Om afftonen kastade sigh
*) Allrt i "journalen" omnätunda ''concept"

finna~

i NjökrigRa rkivot.
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winden till östers, då WlJ annu hadho Ölandh om back- och
r::löclre l\löre af Gallmar lähn om styrbordh.
Den G dito klockan wcdh pass 10 för middagen hadhe
wij käuningh af Bornhollm oppå backbords sijdan. Wädret
war nord nordost. ~1iddagz tijdh kom ett hollanuiskt skep
löpandes, hwilket war hemma ifrån Horn i Hollandb., lastadh
medh sallt ifrån S:t Hijbbort. Strax sendo H. Generalen
Kattan till detsamme at förnimma , om det hadhe något kumlskap . flkepparen däroppå wiste inteth beretta om (fiendens) flotta ,
utan at dee danske hadhe tagit hans styken ifrån honom, till dess
han skulle komma tillbakars ifrån Stookholl m. Den afftonen
ginge wij uth medh Bornholm på wester sijda.n. Och upwäxte
då een stark nordan storm den afftonen modh hao·ell hwilo
'
ket mäst oontinuerade den natten, då wij moste gå hårtbij i
si ön.
Den 7 dito om morgonen bittidia hade wij känningh af
~Iöön medh fult nordan , och kastade anckcl' söder för landet at inwänta heela flottan wedh pass klockan 8. Där lag
för oss et rotterclamsk fiskiare skep , komm ando ifrån Dantzigh medh rågh och något hweet e lastadh, som det hadho
bijtt emot sill, och ärnade genom Sundet hem igen. Hade
ingen annan kundskap, utan att Juten skulJ.::J gå emellan \Vi ssmar och Femern. Därsammestärles slapp o~s uhr sicktet ett
dansk frijbytare skep, och oansijt wåre jacatskep fullfölgde
detsamme, kom det lijcko wäll unelan uth igellom Grönhampn ,
så at wåro icke kunne få denne igen. Strax efter kom een
lijten juthe skuta löpande ifrån Nykiöpingh, williandes åth
Köpenhampn , lastadh omtrent medh 1-!0 t:r ortter, hwilkon
giordes till prijss. Och efter clemamme någorlunda wisto borätta at kongens i Danmarks flotta skulle förhitlla sigh uthför
Wissmar ell er där i noigclen, skickades samme skuta till Majoren Lars Madzsson medh ordre att bringia samma ertter
:nedh sigh till flottan. .H . Generalen resolverade modh Mårten Thiesson och Peter Blohms inråclh , at gå geenast åth den
cousten, och sökia fienden. Skreffs ock breeH moclh samme
kuta till Strållsundh, som conceptorno beter. Samme natten

klockan wedh pass 12 lyffte flottan anckor, och gick meclh
ett fullt nordan wäclor den natten i siön.
Den 8 dito om morgonen bijttijda haclhe wij om backbordh Ribbenäss, och cuitteracle Rostock wedh pass klockan
8 om morgonen. Den dagen ginge wij medh ett nordan wäder oppå fahrwattnot emellan Meehlenburgh och Femern, at
få kundskap hwarest fienden wore att igen finna. Och skickades galleotten Postperclt medh breef till Gommendanten i
\Vissmar, efter som conceptet uthwijsar. Och efter såsom
winden war knap och icke wille oss favorisera at gå up uneler
Femern, satte "·ij medh flottan om aHtonen wedh pass klockan 5 utbe ph redJen för Wissmar. Någre tijmnr därefter
på afftonon kom Gommendanten Erich Ulfsparre och Gre[wo
Gustaff Casimir om bordh till Gommendanten at communiceran hwaclh nytt som passerade.
Den 9 dito blåste oen nordwest windh, då wore om
bordh Jen hollandske Ammira.l n meclh sampt Blome. Mott
afftonen kom e dee tri j skeppen, 3 Cronor, Lam bet, Phenix samt
brandaren Dolphin uth ifrån \Vissmar i flottan , klagade sigh
at doe icke hadhe provi ant inne, nndanta.gandos 60 t:r ertter
ifrån Higa som 3 Groner badhe hafft mcdh sigh. Dij gafs dem
victualier uhr fiottm1. Och efter som wij, wed.h det wij hadbe
lyfft ancka.r och ärnarlc gå in till Wissmar, finge kunJskap
aff twenne lybesk män, som ginge åth Curlandh, at kongens
flotta af Danm(ark) beståendes uti 1G eller 17 Skep skole liggia.
wodh huken emellan Lnlandh och La.ngland, resolworade H.
Generalon strax at gå till honom. Doek war wäclret af westen
och wäst ti ll norden oss contrarie, at wij icke kunde gå dijt.
Den 10 llito war wädret och a[ wästen. H. Generalon
lät komma oftlcierarne om borclh, oeh förmanto dem, effter
som 1rij , så snart winclen något will foga, wele gå wijclare till
at sökia fienden, at då hwar och een skulle förhålla sigh manligen och wäll och tappert tasta fienden an.
Den 11 <lito ginge wij om morgonen till segels modh
een r:;uclwäst windh, och finge danske skopflottan på östorsijdan af Femern i sicht kloc~an wodh pass 2 efter middagen
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beståendes uti 16 skep medh een boijort. Män efter som då
begijnte blåsa een stark storm, kunde H. Generalen inteth
attaquera fienden, utan hölt (bäst) gå at fälla ancker.
Den 12 dito begijnte åter at blåsa een hufvuclh storm,
så at man inteth kunde regera stycken och seglen och slås
medh fienden. Då höllt II. Generalen med dee andre Ammiralerne icke råclh sampt at gå på honom. för än wäclret något sigh stillade.
Den B Llito om morgonen bittirlic bleof något stillare
wäcler af wästan, <lå wij weclh pass klockan 10 ginge på
fiend en till slagz. Och föreluppe sigh där ifrån till klockan 4
om afftm1en 3 skarpe combatter, efter som couceptet till Hennes Kongl. Maij:t(') med omständer vijcb.re beteer och uthwijsar.
Och såsom wij först meclh flottan ginge det högste wij kunde
up uneler landet, l~rffte och fienden medh sin flotta anclmr,
och ginge dee fuller uti förste begynnelsen ifrån oss, uti mcningh at insamble dee skeppen som låge i hii:i; don stormen
honom afsatt hadhe. Män när han sågh K. M:tt;~, skep nalkas honom nära, laclhe Generalon Prosmundh medh Paticntia
strax om emot oss, hwilcken dee andre skepen föllgde.
Hwarest då begyntet~ å begge sijder medh hårdt canonorand e
af stycken. Dee stoore fiendens skop prijsadc, det meste dce
kunde, winden, män i det dce smärre hölJe drägen, separerade de sigh ifrån dee stom·e, och råkade nndcr elen hollandiske flottan, hwarcst och strax fijre af dem nembl. ~) Leijonet, 2 Leijonet, Hafhästen och Fidos bleffwe öhvcrmestraclho,
och clee andre toge flij chten åth Lalandh, hwilkc af hollanJarue blefwe fullfölg<lo. Uta f Strandc•n togh Hollandorn e N eptung, N ettelblaclh. Atormam och Cron6skeu, ntnf hwilke ske p
follckct wore bortlupne. Ett fiendens skep Delmenhors th be:clh
sattes utaff eon wår brandare Delphin oppå stranden i braudh.
Tree blefwe sittiandes på stranden nem bl. Mcerkatta.n, HöijkenJahl, och galleotten, hwilke man uti hast iGke kunde få
"') C. l-i. \Vntnge l ~:~ rapport angående i:ihtgct. vid Fcmern återfinnes i
Thornqvist;; sjökri g::;historia.
Red.
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af grundet, mädan dee wore deHenderad e af stycker och
mussquetter uta:if landet. Eij kunde h eller utlll'ättas på dem
något förmeed elst båtar at tända dem i brandh, eller skepp
för grundheetn skuldh. Och ehuru wäll H. General Majoren
Wrangell medh Smålnndz Leijouet i medler tijdh engagerade
sigh medh dec twenne störste fiendens skep, och ärnade borda
med Patientia, kunde man icke görat efter som seglen och
sköten wore sönderskuttn e, at skeppet icke wäll kunde regeras. Dock abborclerade Capitainpå Giöteborgh sampt frantzösiskc
Majoren medh J'atientia, och bleeH General l'rosmunJh i samme ändtrancle skutn till död;~,. General ·Majoren skickade een
brandare be:de ~'fcerman, som stack Lindormen i branJh.
Doch bleeff eon stoor del folck utaff booksprötet salweraJe
och tagne till fångne säreleeles J\tmniralen Kijn Joch im Grabou. Fortunm1 bordade meclh Aldenburgh ; honom secunderade Swanen och Leoparden. Conitz Uhlefält Vice Ammi.ralen på 3 L eijonet wart och skuten låret af, och efter tree
dagar cl.öuhe. Fångarne bcla,,gande, som uti samme combat
tagne äre, uthwijsar sielfwe relationen till Hennes Kongl.
Maj:tt.
Den 1-l: dito fan H . Generalen goclt, at gå till Christianprijss, till :1t reparera där den skadan som skeppet SmalanJske
Leijonet i synmrhet på sine stoor mast och segell med sampt
dee amlre skeppen bekommit haJhe. Och ginge wij den dagen medh een nord nordost åth Christi.anprijss.
Den lö lågo wij sti.lla och reparerade det som sönder
skutit war af effterföl:de dagar nembl. den Hl. 17 . 18. 19. 20.
21. 22. 23. 2-l. 25. 2G. 27. 28 . 29. och wädret mest af sud
sudwest, och skreeffz breeff och r elationer till H. K. .M:tt,
Rijkz A mmi.ralen och Cantzlorn samt å andre orter, efter som
concepterne där om wijdare beteer. Skickades ock elen 20
dito skeppet G·amla Fortuna förmeedelst Cap: Lieut: Gustaff
\Vrancrell
medh breeff h em till Swerige. Och efter såsom
b
nå.gre skepp h är utanförr weclh Christianpri jss om afftonen
mollan . elen 14 och 16 dito i mörehett seelan dee uth för refwett haclhe kastadh anckar något clrefwe uti buckten å grun-
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det, at de icke kunde bringias där utaff för än högre wattn
infölle; moste och H. Generalen moJh flottan enkannerligen
därefter förwänta.
Don 30 dito om morgonen weJh pass klockan 8 lyfte
wij weclh Christianprijss anckar, och ginge till sogells mecl
ett sudwestan wäcler, doch war heelt stilla wilcler elen dagen.
Och skillcles elen hollandske flottan där utan förr ifrån oss
weclh pass klockan 11 för middagen , gåendes åth Beltet. Om
aftonen medh elen swenske flottan fellte wij anclmr uth på
fahrwattnet emellan Hol1stens sijdan och Femern.
Den 31 bittiJia om morgonen, lyHto wij åter anckar och
gi nge ath l•'emorn meclh een sud sudost, och kastade där
anckar oppå östersijdan klockan :3 efter middagen. H. Genomlen lät strax alle cspingerno besetta mcdh folck uti fullt
gewähr sampt små stycken och falekonetter at gå i landh.
Män efter såsom fienden af 300 soldater som derå wa.rit
hadhe för fem b dag~r tillfören medh lijbisko skutor hadhe
satt sigh öfwcr på Lalandh. så nt ingen gjorde något mot
wärn, gofwe inwånarne å lan(let sigh strax uti .K. M:tts wår
allernådigste Drottnings devotion.
Den and er dagen efter, som war den l N ovem b. bleeff
alle sinka af skeppen upsatte på landet, under eon Capitain
be:de Ewert 'l'aubes förwalltningh .
Den 2 Novemb. kloekan wedh pass 8 om morgonen
skötz et skott, och ginge wij åter till segells åth Wissmar medh
een suden windh som war oss contrarie; doch lofwerade wij
elen dagen och natten uti siön, war still a wäder. Den dagen
rencontrerde oss een boijort oppå fahrwattnet utan för Femmern. Därpå war een conspannare Erich Falck be:dh modh
breeff ifrån (len Kongl. Regeringen.
Den 3 dito om morgonen bittidia haclhe wij känningh
utaf \Vismar , och såssom åter den dagen continuerade sudan
och sudwästan, motte wij den dagen lofweera därpå fahrwattnet och fellte anokar emot natten.
Den 4 Novemb. om morgon i dagningen lyffte wij åter
anckar och lofwera och gå in i hampnen ormsijdt Llet war con-
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trarie wäder. Klockan 9 weclh pass kom Commondanten uhr
Wissmar Erich Hansson Ulfsparre uth till flottan, hafwancle;;
modh sigh uågre pitloter eller sti jremän , som flottan inledsaga
skulle; doch såEom den tlagen war heelt stilla sunnat wädcr,
kastade wij anckar där utan före om afftonen.
Den 5 Nc•vcmb. war winden af wäst uordwäst. Nkötz
et skott och lyfftes anckar om morgon, at gå in bätre, och
mot afftoncn sfl ttes me(lh J·lottan under Hwalfisken. Då ryckte
H. Goncrnlen medh sampt Gommendanten från horclh åth
staden.
Den ti. 7. 3. ~l 10. 11 ::"rov. låge wij st illa i Wissmar. Då
affärdades skeppen Paticntia och Aldenburgh medh sampt een
boijort Postpärdt åth Sworigc. Skroel'fs och hreeff desso dagar efter concep';ernes iuhåldh.
Den 12 Noyemb. reeste Her Generalon om mid(lags
tijcl uth till Jioitan. Strax skötz et skott och lyfftes ancker
at gå mcdh skop new bl. Smålamlz Loijonet, Draken, Jägaren.
Swanen, Kattan. "N y Fortuna, Acbilles , Leoparden, Pha?nix
medh sampt hrändaren Cbaritas åth siös at convoyera clee
hemgående skt:fipon. Och felltes anckar uth på rodden, at
inbi;jda de effterbleffue skeppen. \Vädret war aff sud sudwäst.
Den 13 cLto ow morgonen ginge wij medh (lesse skeppen till siös och fellte anckar om afftonen på Iahrwattnet
uth för Darshen. Denne dagh skickades Kattan och Swanen
åth Köpenhampn at inbringia kundtskaper.
Don 14 dito. om morgonen weclh pass klockan emellan
7 och H skötz er Skott och lyfftes anclmr. Och ginge dee anJre
hemgående . skeppen Pattentia och .c\ ldouburgh ifrån oss dess
cours åth tlwerige, och wij medh dem anJre :'tth Möön medh
ett sud wäst 1räder. Felltes ancknr wedh pass klockan 2 efter
middagen unde1· l\Iöön på den östersijdau. Där wij wåre
krytzarc som til förne uthskickadh wore för oss.
Den 15 dito. om morgonen klockan wedh pass G semle
H. Generalen Iöruth 3 skepp in åth D rakörn nem bl. Jägaren, Kattan, oeh Swanen. Och ginge wij mcdh dem andre
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strax efter '"cdh klockan 10 för middag en Stefweu förbij.
När wij nu komm e mot E:ökar hadhc wåre jachtsk ep föruth
för sigh een lijten skuta. Den war hemma på Laland , ärnandes åth Kökar , lastadh medh wedh pass 140 t:r hwceto, hwiilken der upfång adh och till prijss giordt bleeff.
Emoth aftonen ·wedh pass kloekan 3 fällto wi.i anekar
i
uti Kökarw ijk , och upwäx to .<len dagen een starek storm
siön.
Den Hi dito. continu erade storrnen starokt a.[ 'rost
nonlll'äst. Den dagen låge wij där stilla. Doch skickade H.
Genera len skeppe t P homix opp under Drakö rn till at förnimma om tillståndet. Phcenix kom igen och berätta de at Kongen af Danm arch skepp wore alle afta.klade och lag(le under
Hollme n.
Den 17 dito resolve rade H. Genera len sielf at gå in under Köpen hampn , hwilket skedde strax om morgo n meclh 2
skepp. Dee andre blefwe beliggi andes qwar. Och komma nde
Köpen hampn förbij, sköt H. Genera len lösen under staden uth
på fahrwa ttnet. Och efter såsom H. Genera len befa.n, alle
danske skeppe n liggian de i hampn wore a.ftaklacle och lagde
under Hollme n, gick Hr Genera len åter tillbako rs till flottan
igen och fällte ;mekar.
Samm e dagh kom Regina till oss ifrån Wissm ar. Om
natten klockan weclh pass ett, lät H. Generalen skiuta ett
skott och därmed h lyffte anckar och ginge till segells. Doch
offter som winden. strax kastade sigh contrario, altså moste
"·ij fälla anckar under Stefwen, och liggie der den 18 dito
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ginge wij om natten därifrå n. Och såsom "·ij medh cen smlsud"·os t icke kunde besägla \Vissm ar, motto \\"ij mcclh samme
wäLler gå åth Dornb usk
Den 20 Jito hade wij Dornb usk på styr- och Wittm öön
om backbo rdh medh een sud sudwäst, och falltes anckar under Wittm öön om middag stijtl. Strax skickades båther i lamlh
at inhcm pta friskt wattn, hwarop vå då stoor brist war.
Den 21 Jito contrar ierade con hoftigh storm af sudan,
at 'rij inte kunde komm a där ifrån för än om natten. Klocka n
weLlh pass 2 lät II. Genera len skiuta ett skott, och gick medh
aHe skeppe n till scgells , och togs coursse n åth \Vissm ar.
Den 22 dito. om morgo nen bittidia hadhe wij Strålsundh om backbo rdh med h een suclan winclh; middag s tijdh
Rostoc k
Effter miLldagen kastad e sigh wechet till "·cstlig h och
smlwest, at wi.i icke kunde besägla wår kosa, män moste gå
i siön elen halfwe natten, och omsijcler motto fälla anckar
uneler Pöll. Ater för dagen lijfftes auckar , och gick H. Ge.
neralen till segalls med ett sunnan wäder utan före på redLlen
i
ar
Wissm
wij
hadhe
Den 23 dito bittidia på morgo nen
ttfahrwa
på
backborclh, och mosto ändå lohree ra elen dagen
net, mädan wij icke kunde meLlh elen wimlen gå in. Kome
doch omsijd er om afftouc n till anclmr utan före H walfisken.

stilla.

Den 19 dito. om morgo nen ginge wij åter till segells,
tagand e koosen åth Möön medh oen nord ;vcst windh. Skreeffz
ock breoff till K M:tt, Feltma rskalke n H . Gustaf f Horn och
Comm ondant en på Landse rona efter som conce]Jterne beteer,
och depesc herade s skoppe t Pbcenix där moclh åth Y stärlt.
Denno dagen mot afftone n felltes anckar uneler Möön, och
ärnade H. Genera len där taga landhg ångh. Män efter stormen blåste (så) starek at man densam me icke effectueras kunno,

Tidsh··i ft 'i Sjöviisenclet.
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Från grannländernas mariner.
Norge.
Plytande docka. En ny flytande docka, den största i
N or ge, är under byggnad för Sandefjord. Längden. är 22~
fot, bredden 64 fot, och skola 1600 tons fartyg med mt1ll lb
fots djupgående kunna i elensamma intagas.
Eng .
lt{arinlotsar. Redan under fiere år hafva · de norska örlogsfartygen under kustförsvarsöfningarne haft lotsar o~n b~rcl
för att gifva dem öfning att lotsa äfven utom eget d1stnkt,
äfvensom för att gifva cheferna tillfälle att mera odeladt egna
sig åt de taktiska öfningame .
Försvarsdepartementet har i budgetförslaget för 19001901 upptagit 4000 kronor för att användas på så sätt, att 10
af de bästa lotsame erhålla, förutom dagatlöning vid tjenstgöring ombord, 400 kronor om året, mot skyldighet att, när så
erfordras, lotsa örlogsfartygen.
De 10 lotsame skulle så fördelas, att 4 komma på sträckan Christiania-Bergen, 4 Bergeu-'l\·ondhjem och .2 'l'rondhjem-ryska gränsen.
lt'Iino'r tiJZ pansarbåtarne. Förlidet år anskaffades för
hvanlera pansarbåtarne Harald Haarfagre' och 'l'ordenskjolcl
12 st. minor, och i år skola pansar b å tame Eidsvold och Norge
förses med samma antal, hvilka beräknas blifva färdiga i höst.
De blifva elektromekaniska (norska handminor) och äro afsedda att förvaras i ett särskildt rum förut under pansardäck
Minorna hafva en sprängladdning af omkring 28 kg. bomullskrut och kosta omkr. 600 kronor.
T. f. Sfw.
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. · Skjutförsök mot pansar. Vid Armstrongs skjutplats i
R1dsdale profsköts den 10 November sistlidet år mot en plåt,
uttagen bland citadellplåtarue till pansarbåtarue "Eiclsvold"
och "Norge". Plåtens dimensioner voro: bredd 1 ,ss m., höjd
2,u m ., tjocklek 149,s mm. rrräbackningen yar O,G m. och försedd med ett "skin" af 31 mm. jernplåt. Vid försöken användes en 16 cm. Armstrongs kanon. Projektilerna voro af
aromstål efter vVheeler-Sterlings metod.
. För att godkännas skulle plåten i enlighet 1~1 ed ongclslm
amuahtetets regel beskjutas med -i skott ur en 15 cm. kanon
med 45,36 kg. pr. vigt och 597,~ m . anslagshastighet utan att
genomträngas eller gå i stycken. Ett 6:e skott fick derefter
skjutas, om så ansågs nödigt.
6 skott skötos, de två sista med resp. 608 och 605 m.
anslagshastighet.
.
Plåten hade före skjutningen några fina ytsprickor, som,
eft~r det tre s~ott skjutits, öppnade sig något utan att tilltaga
langel eller dJup, men i öfrigt uppkommo inga sprickor förr
än efter 6:e skottet, då en 7,5 cm. djup spricka uppstocl. På
plåtens baksida, hvarest träffarue åstadkommit utsvällningar
af 3,s-6,4 cm . höjd, uppstod bakom 4:e träffen några sprickor,
hvaraf en räckte till plåtens kant, hvarjemte vid G:e skottet
er~ fin concentrisk spricka af omkring af 60° uppkom vid foton
af utsvällningen.
~7 T . ;· S' ov.
.
~..
Pansarbåten Nor,r;e gick elen 31 sistlidne :Mars af stapeln
i Elswick.
Pörsöksmobilisering. De senaste åren hafva 30000 kronor årligen varit beviljade till försöksmobiliseringn.r, med rätt
för regeringen att sammanslå anslagen för fiera år. 189G mobiliserades en toi·pedbåtsdivision och den 2G Februari detta år
samt följande dagar mobiliserades en eskauer beståondo al':
Pansarbåtarne 'l ordenskjol d och Harald Hanrfagro;
Kanonbåtarne Fritbiof och Vikino·
b>·
Torpeddivisionsbåten Valkyrjen;
'l'orpedbåtarne af l:a klass Storm, Branu, Trods oc:h Delfin; samt
Chefsfartyget Heimdal.
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ru.~1 :mclor up1~chå.llot i Kristi ania, måste
Tidslcr. fm· f:Jov.
JSiorh allaud ona m sti.illa s.
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litteratur.
lDie Flottenflihrung im Kriege auf Grund des Doppelstaffe
schiffs
Linicn
K.
und
K.
s,
S~·::;to m s. Y on Huclolf von Labre
Uapitn in .
Dc ofta sär(lcl os värdef ulla verk, som uneler senare ticler
rikets
mod kort<:t mellan rum emane rat från det stora Donau
sk
teoreti
en
för
en
vanlig
sig
ka
militä ra skrifts tällare, utmär
are
författ
s
länder
andra
gnmcllighot, som knapp ast uppnå s af
härpn m otsY<lmndc områd en. I det förelig gande arbete t, som
på
en
ifrån ej utgör något undan tag, beskri fvcr författ aren
härvid
flankr ormor ingen grund ad sjötak tile Han tänker sig
bäring
s
grador
GS
och
22
som
46
flnnkf ormcr ingnr mod såväl
genom
r,
omme
åstadk
snmt
(RtnHo l, StoilstnJfcl und Flachs taffel)
eatt pi'L olika sätt förläg ga två sådan a intill hvaran dra, ytform
,
(Carre
lar
ringar bcståo wle af qvaclratcr, rom ber och triang
StaHclcarn\, StaHelgrupp c).
Att flankformer ingen i sig förena r flora af kolonn ens och
dessas
linicns fönlcl ar , liksom don är befriad från en del af
binakom
ika
o]
oliigcn hetcr är OYodersi.igligt, och födatt ar ens
r
eringa
tio nor af pä flankordning ssyste met grund ade ytform
dande
skulle nog i allmän het modgi ha ett fördel aktigt använ
fullt
oss
känna
icke
vi
att
af artilleriet, men vi måste tillstå,
med
a
ionern
evolut
att
öhcrty gacle, när författ aron försäk rar,
de föreclcssa ytformoringa r i verkli gheten äro lättare än hvacl
lalla yj([ stndcr all<lot af: bans arbete .
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En i fråga om imtide ns sjötak tik vigtig faktor , nemlig en
syenkelhet, synes oss i betänk lig grad saknas i författ arens
vi
stem, och hvad särski ldt vår egen marin beträf far, skulle
a
försök
skulle
stid
öfning
stå oss slätt, om vi mod vår korta
än
annat
äfven
lar
att tilläm pa detsam ma. Men arbete t afhand
om
evolut ioner. Det bjuder på grund liga utredn ingar i fråga
lda
en sjösty rkas olika taktisk a uppgif ter, och medde lar i särski
o
senast
från
rna
enhete
erfar
kapitel dels ett samm andra g af
lngsstä
iordni
olons
årens sjökrig, dels råd beträf fande materi
lanclo och person alons utbild ning för striden m. m.
Boken i sin helhet vittna r om erfare nhet och stor arbets
förmå ga hos författ aren.
Nautisch-technisches Wörterbuch der Marine von Julius
Verlag
Heinz , K. und K. Linien schiffs-capita in. Pola 1900.
der Hed. der "Mitth eilung on a. el. C+. d. S."
Denna ordbo k utgör egentl igen en fortsä ttning af Daboordwich's för omkri ng 16 år sedan utkom na nautis k-tekn iska
seelan
bok, och upptag er den tillökn ing i termin ologie n, som
teknidet
å
lingen
utveck
a
denna tid beting ats af elen rastlös
öfvergifver
Den
.
ska och mariti ma områd ets olika grenar
dessa
sättni ng fr ån tyska till italien ska oeh tvärto m samt från
vägen.
båda språk till fransk a oeh engelska, men icke motsa tta
De utländ ska auktor iteter, som varit utgifv aren behjelpdess
lige vid utarbe tawlet af denna ordbok , äro en borge n för
som
dem
för
hjelp
gc tlhct, och bör den kunna vara till god
tur.
studer a tysk eller italiensk nautis k och teknis k littera
Sjömagtens inflytande på historien 1660- 1783 af A. T. Mab an,
att
captai n i Fören ta Stator nas fi otta. Enligt uppdr ag öfvers
f:>O.
J:
Pris
176G).
af L. Akerhj elm. Första clelen (lfiö0Nlcll glädje helsa vi framtr ädand et af denna goda öfverär icke
sättuin g från militä rlitter aturfö rening ens förlag . Det
utgått ,
ma
mång a sjömil itära publik atione r, som från detsam
H vad
men hoppa s vi , att i framticlen de måtte komm a tätare.
försjelfva origin alet beträf far, åtnjut er såväl det som dess
torde
tion
menda
rekom
en
att
fattare ett så godt renom me,
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vara obehöftig. Gifvetvis förlorar ett arbete al ltid något, niir
Jet öfversättes, men då ett verk af sådan betydelse som det
i fr ågavarande bör stueleras ii.[Yen af andra än do, som ii ro fullt
mägtiga originalspråket, ton1e denna öhorsättning för mången
blifva välkommen .
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