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Förslag till reki'ylbildning för K. Flof
lans bålsmansllåll samt till en i vissa 
delar förändrad organisation af detsamma, 
afgifvet den 16 Mars 1869, af dei'till lör-

ordnade komiterade. 

Till herr befälhafvaren för K. Flottans station ,i 
Carlsicrona! 

Undertecknade komiterade, beordrade "att uppgöra 
"förslag till rekrytbildning för den del af båtsmanshållet 
"som tillhör Kongl. flottan", samt att "föreslå sådana 
'<ändringar för öfrigt korniten må finna lämpliga för 
"tjenstens bästa vid bandhafvande af båt8manshållet, 
"dock med iakttagande att dessa ändringar icke komma 
"att medföra någon ökad börda för rust-och rotehållare", 
få härmed afgifva betänkande. 

Innan det i allmänhet är möjligt att uppgöra förslag 
till rekrytbildning, är det nödigt att hafva tydligt och 
bestämdt utredt hvartill rekryterna ifråga böra bildas. 
F ör den med förhållandena obekante kan det synas un
derligt, att äfven med afseende på båtsmanshållet en 
dylik utredning kan erfordras, då det förefaller tydligt, 
att en båtsmansrekryt bör danas till båtsman, likasom 
t. ex. en soldatrekryt bör danas till soldat, men för den 
som vet huru föga ordet båtsman, vid flottan betecknar 
något bestämdt yrke, måste nödvändigheten af en dylik 
utredning vara obestridlig. 
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Då k . i' · onuten . 1iir en sådan utredning ej fått sig nå-

gra grunder ang1fna, få komiterade, sl'lsom grund för 

detta betänkande och för eld för .slag till kongl. flottans båts

mäns rekrytbildande, h vilket här nedan framställe~ anf·· ,, ora 

följande åsigtcr: 
Att af k. flottans båtsman skompanier, hvilka uteslu

tande böra afses och iif\·as att, jPmtc den fasta matros

kåren, ombord å k. flottans fartyg fylla de befattningar i 
hvilka för närvarande matroser, jungmän eller båtsmän 

der användas, ej flera nummer böra hållas tillsatta än 

som af Kongl. :Maj:t tid efter annan i och för nämcle 

ändamål anses erforderliga, bYarvid dock alltid måste 

tagas i beräkning, att båtsmän framgent komma att fin

nas, hvilka äro 45 a 50 år gamla, och således ej lärlgre 

i den ålder att de i allmänhet med fördel fiir tjensten 

kunna användas ombord, men dock icke så orkeslösa, att 

de, enligt de vid båtsmanshållet f. n. gällande bestäm

melser, kunna eller böra för ålderdom afskedas. 

Om man, utgående från denna grundsats, för att få 

en såvidt möjligt är noggrann föreställning om det antal 

båtsmän som för flottans behof för närvarande och för 

den närmare framtiden erfordras , sammanrälmar antalet 

matroser och jungmän samt båtsmän i nedannämda un

der nämde tid för krigsbruk . mer eller mindre använd

bara ångfartygs besättningslistor, nemligen: 

Linieskeppet Stockholm 

~'regatten V anadis 

Korvetten Gefte 

Den under byggnad varande korvetten (för-

slags vis.) . .• 

Korvetten Th.or 
Ångfartyget Valkyrian 

.Fyra1 stycken monitorer (deraf en under 

byggnad) tillsamman . 

657 man. 

264 . " 
128 " 

174 " 
94 " 
49 " 

220 " 
'rransport l ,E>i:lö man. 

l rrransport 

Tre stycken kanonångbåtar med lika tack

ling och bestyckning som Gunhilcl, till

samman 

Sju st. kanonångbåtar *) med lika tacklin"' 
b 

41 

1,586 man. 

66 " 

och bestyckning som Alfhild, tillsammans 217 
-----=-:::..:__:'~' ...... 

Så får man en summa af . 1,869 man. 

hvilket antal, i den händelse att vår för 

krigsbruk afseelda flotta uteslutande bestode 

af monitorer af J oh n Ericssons cert, samt 

ångkon"etter af samma cert som den under 

byggnad varande, vore tillräckligt såsom be-

manning för t. ex. sex ängkorvetter och 

femton monitorer; lägger man dertill i 

reserv (för sjuka, vakanta, absenta, och, 

till följd af en mera framskriden ål-

der, ej längre med fördel ombord 

användbara) 25 procent af detta antal l 
eller . ..... 
'så får i:nan hela summan af matroser och 

jungmän samt båtsmän som f. n. och för 

den närmare framtiden kan behöfvas . 

Drar man nu derifrån matroskårens antal 

(efter af drag af 50, som göra underofficers-· 

tjenst) . 

467 man, 

2,336 man. 

350 man. 

Så återstår en slutsumma af. 1,986 man, 

eller i rundt tal, 'l'vå Tusen man båtsmän, hvilka samt

liga böra öfvas till tjenstgöring ombord i en eller annan 

egenskap, och utöfver hvilket antal k. flottans effektiva 

*) I\omiter·ade ha bland k. flottans farly{l' ansett si{l' äfven böra in

beräkna de ännu till le Skiirf,51'<barlillrrid hör·ande, med stårndc tack

lin{l' försrdda kanonånr,8luparnl', för den htindcl;e alt dr•sa, på siilt i de 

officiela [;l'undrl'na föl' sjöföi'SI'arc!s scdnasle ombildninr; aulydes, komma 

a tt till floHan öfverlemnas. 



båtsmanshåll för det närvarande och åtminstone under 
den närmare framticlen ej torde hvarken beböfva eller 
höra stiga. Detta förutsätter emellertid att Oarlskrona 
stations behof af handräcknings- och bevakningsmanskap, 
h vilket behof i stationens reglementskomites elen 12 ,J a
nuari 1867 afgifna yttrande beräknas kunna nedsättas till 
i medeltal 492 man , endast till ett så ringa antal som 
tredjedelen af dem hvilka här ofvan omnämnts såsom 
till tjenstgöring ombord ej längre med fördel användbara, 
finge påräknas utur båtsmanshållet, utan hädanefter i 
stället förnämligast fylldes , dels med ordinarie, dels med för 
tillfället antagne arbetare och bevakningsmanskap (varfs
polis). Denna anordning,hvartill medel torde kunnaerhållas 
utaf vacanceafgifter vid båtsmanshållet, anse komiteråde 
vara ett oeftergifligt vilkor för möjligheten att af båts
manshållet kunna dana en duglig bemanning för flottans 
fartyg, åtminstone för så vidt och så länge som man för 
öfvandet af denna bemanning ej kan påräkna betydligt 
större anslag än som för närvarande derf6r utgår, och 
man således icke - om någonting sådant eljest kunde 
försvaras eller komma i fråga - kan tänka sig möjlig
heten af ett sådant förhållande~ hvarvid för tjensten om
bord inöfvades ett större antal än som för denna tjenst 
under krigstid är behöfligt. · 

Bestämmelserna vid båtsmanshållet att kompanierna 
böra uppfordras turvis, och icke delar af olika kompa
nier fmmtidigt~ omöjliggöra nerriligen en sådan anordning 
hvarvid de lämpligaste subjekterna ur samtliga kompa
nierna till erforderligt antal - t. ex. 2,000 man - ut
togos för tjensten ombord, och en betydlig rest, - t. ex. 
1,500 man, d. v. s. ungefär tre gånger det antal som 
reglementskomiten uti dess ofvan berörda yttrande ansett 
i medeltal behöfligt - en gång för alla afsågs till hand
räckningsmanskap vid stationen. Det skulle nemligen, i 
händelse af en sådan anordning, vid uppfordring ofta in-

trtiffa, att till stationen anlände jemt så mycket sjöfolk 
som för tillfället erfordrades, hlen ett större antal stations
arbetare än som kunde sysselsättas, eller ock tvärtom. 

Men äfven om det icke, på sätt nu blifvit fi·amhål
let, från synpunkten af manskapets öfvande för sjötjenst 
samt uppfordrande, mötte hinder, att, utöfver det antal 
som erfordras för flottans bemanning, afse båtsmän till 
handräckningsmanskap vid stationen, så skulle dylik 
handräckning, under sådana förhållanden ställa sig så 
dyr, synnerligast för det allmänna, men derjemte äfven 
specielt för flottan då man fäster afseende vid arbetets 
qvaiitet att den enligt komitemdos förmenande redan 
af detta skäl obetingadt böl' förkastas. Uneler förutsätt~ 

ning nemfigerr, att båtsmän i allmänhet äro uppfordrade 
vare sig fyra månader af året eller ett år af tre, så skulle 
det erfordras tre gånger så många båtsmän som det an
tal platser de i egenskap af stations- och varfsarbetare 
borde fylla, eller, med andra ord, tre båtsmän för h varje 
plats. Då nu vacanceafgiften~ enligt sistlidne års mar
kegång, för Bohus län, Halland, Blekinge, Öland, Gott
land, Oalmar län samt Östergöthland, d. v. s. de provin
ser inom hvilka de till k. flottan för närvarande hörande· 
båtsmanskompanierna äro roterade eller indelta, i medel
tal utgör 137 rdr 51 öre, så skulle hvarje stationsarbetare 
redan häraf om året kunna kosta tre gånger denna sum
ma, d. v. s. . 412 rdr 53 öre,. 

dertill kommer : 

portionskostnaden, som, efter sistlidne 
års medelpris af 35 öre pr dag, pr 
år belöper sig till . • 127 " 75 

två skålp. bröd pr man om dagen, hvil-
ket efter sistlidne års medelpris af 
5 rdr 20 öre pr centner, pr år utgör 37 ,, 96 , 

Transport 578 rdr 24 öre. 
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tobaksskillingen a 
Transport 578 rdr 24 öre. 

6 öre pr dag, eller 

pr år 21 ,, 90 ", 
och skulle alltså hvarje arbetare re_d_an _ _ _ ~----

härigenom kunna kosta pr år . 600 rdr 14 öre. 

eller efter 303 arbetsdagar om året, pr 
arbetsdag . l rdr 98 öre. 

Lägger man nu härtill : 

den betydliga del af utgifterna för beklädnads- och 

utredningspersedlar, som ej betäckes af rust- och rote

hållames kontanta ersättning; 

kostnaderna för båtsmännens uppfordran och hemlof 

(s. k. durchmarches-kostnader); 
lwstnaderna för deras inqvartering under uppfordrings

tiden, vare sig denna utgår in natura, eller att derför 

lemnas kontant ersättning med 12 rdr om året pr man; 
att en båtsman kostar staten lika mycket vare sig 

han är 25 år gammal eller 55, lat eller arbetsam, frisk 

eller sjuk; samt 
att det arbete som på detta sätt lemnas, i allmän

het, enär det saknar hvarje kraftig sporre, är otill

fredsställande, och derjemte utgör ett däJigt exemp~l för 
andra, så torde redan det sålunda anförda vara tillräck

ligt såsom bevis för sanningen af det gjorda påstå

endet. 

Af de förslag;;vis T vå •rusen man båtsmän återigen, 

hvilka t. v. borde vara afsedda till flot tans bemanning 

och öfvade till tjenstgöring ombord; kan icke något närnn

värdt antal lenmas till sådan handräckning hvartill of
vannämda 492 man skulle erfordras, enär deras antal ej 

är större än att den delen deraf, bOm med nuvarande 

bestämmelser i allmänhet kan vara samtidigt uppfordrad, 

kan och bör sysselsättas med att dels under sjökommen

dering dE' l" \'id stationen in hemta eller underhålla så-

dan yrkesfärdighet hvaraf detta manskap för sina befa tt: 
uingar ombord äro i be h of. Kanske torde det -här böra 
erinras, att det handräckningsmanskap som af tackel
karnmal·en och exercisskolan h~idancfter som hittills till

fälligh-is borde lemnas, i reglementskomitens utlåtande 

icke in begripes bland det såsom behöfligt handräcknings
manskap uppgifna antalet 492. -

Granskar man nu i ett sammanhang, fiirst de be
fatlningar eller yrken å k. flottans fartyg uti hvilka m a

troser, jungmän eller båtsmän för närvarande användas, 

och derefter båtsmännens lämplighet för desamma, så 
finner man: 

att för samtliga dessa yrken erfordras disciplin samt, 

såsom grund derför, att ha genomgått en kurs i militänt 
öfningar; 

att äfven för alla erfordras sjövana, d. v. s. vana att 

finna sig ombord och till sjös samt att der uppfylla sina 
åligganden äfven und er svåra omständigheter; 

att de af dessa yrken, lwilka måste under en längre 
tid inläras för att kunna på ett nöjaktigt sätt utöfvas, 
egentligen äro: 

Sjömannens, 
Eldarens, och 

Sjuk' årdarens ~ äi'v·ensom, ehuru vida mindre makt· 
påliggatH.le: 

B efälskockens, och 
Hofmästarens; 
att samtliga sjömännen måste vara öfvade i de om· 

bord förekommande vapens bruk, samt att bland dem i 
tillräckligt antal måtte finnas skickliga instruktörer 

kanonkommendorer, gevärsskyttar, signalgastar och 

dykare; 
att ehuru det vore att föredraga att alla sjömännen 

såsom sådana vore framstående, och sålunda samtliga 

användbara vid svårare sjömansarbeten, till mårsgastar 
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o. s. v., detta dock ingalunda är niidvändigt, endast det å 
hvarje fartyg finnes ett i förhållande till fartygets stor
lek, tackling, m. m. ' tillräckligt antal dylikt förhandsfolk 
i sjömansskap; 

vidare, att bland nyligen antagna båtsmän icke sällan 
påträffas ypperliga sjömansämnon, och att, äfven med 
det nuvarande högst otillfredsställande sättet för deras 
öfvando, båtsmän finnas, hYilka äro goda sjömän och 
såsom sådana jamförliga med våra bättre örlogsma
trosor; 

att alltså torde kunna påräknas, att efter en lämplig 
omorganisation af och en systematiskt genomförd rekryt
Lildning vid båtsmansl1ållet, derutur skall kunna erhållas 
en icke obetydlig procent dugliga "matroser," ehuru må
hända flertalet af de båtsmansrekryter som afses till sj&· 
män, tillföljd dels deraf att medelåldern vid antagningen 
är 23 a 24 ur, och att ett icke obetydligt antal båtsmän 
antages vid ~nemot 30 års ålder, dels af andra från båts
mansinstitutionen sådan don f. n. är beskaffad oskiljaktiga 
orsaker, icke kunna uppnå elen vighet, rörlighet, och far
dighet i sjömanskap, som kunde go dem berättigade arr
språk på att ställas i jomnbredd mod flottans fasta ma
troskår, ollor att benämnas matroser, hva:romot de som 
tillhöra detta antal alltid kunna blifva dugliga och an
vändbara såsom däcks-, underrå- och båtgastar, såsom 
kanonmanskap, samt särskildt och företrädesvis öfvade 
såsom gevärsfolk och skarpskyttar. För att beteckna 
dem måste man välja ett namn, hvilket på samma gång 
det så nöjaktigt som möjligt anger yrkets beskaffenhet1 

så litet som möjligt stöter befintliga fördomar, och anse 
komit01·ade att benämningen "s l;yttar" vore lämplig för den
na sjömansklass; 

att do särskildt med afseende på hushållningen med 
bränsle så vigtiga befattningarne såsom "eldare," för att 
kunna nöjaktigt fyllas, fordra såväl anlag som vana, men 

47 

att intet skäl finnes, hvarföre icke goda eldare till bc
höfligt antal skulle kunna erhållas utur båtsmansll'ållet; 

att, såsom det redan visat sig, "sjukvtlrdare" kunna 
med fördel till erforderligt antal danas utur båtsmans
hållet; 

att det icke skulle vara lämpligt att till befälskoc
kar och hofmästare särskildt afse båtsmän, dels derföre, 
att det nästan är omöjligt att vid flottan dana till nöj
aktig skicklighet i dessa befattningar, dels och förnäm
ligast derföre, att båtsmännens lefnadsförhållanden under 
den tid de ej äro uppfordrade göra det för dem så godt 
som omöjligt att i dessa yrken uppnå och bibehålla an
nat än en mycket underordnad färdighetsgrad. Häruti 
skulle dock icke ligga något hinder för att matroser -
vare sig de tillhörde båtsmanshållet eller den fasta rna
troskåren - och skyttar1 vid brist på i yrket förfarne 
att kunna få förhyra~, finge användas såsom befälskockar 
och hofmästare, likasom de kunna användas vid andra 
icke militära sysslor ombord. 

Det vore alltså till följande fyra yrkes-kategorier som 
båtsmän borde på grund af anlag och tjenstens behof 
afse s och danas, nemligen: 

Matroser, 
Skyttar, 
Eldare, och 
Sjukvårdare, eller, med andra ord, hvarje båtsman 

skulle, sedan han upphört att vara "rel1ryt," tillhöra en af 
sistnämda fyra klasser, och, naturligtvis, äfven derefter 
i tjensten nämnas. Den för närvarande ringaktade be
nämningen båtsman skulle på detta sätt, åtminstone un
der uppfordringstiderna, försvinna, och der den för öfrigt 
stode qvar och på grund af sin innerliga förening med 
ett oändligt antal gamla författningar och kamerala för
hållanden fortlefde, skulle den så småningom och sedan 



bålsmännen genom duglighet i de yrken de tillhöra i 
tjensten vunnit anseende, äfven sjelf komma till 

heders. 

Vore det emellertid, oaktadt komitcrades tvifvcl i 
detta hänseende, sannolikt, att derigenom att benämnin
garue "båtsman", "båtsmanskompani.", o. s. v., utbyttes 
mot "siomau", "sjömanskompani", o. s. v., dessa nya 
benämningar inom en icke alltför aflägsen framtid vunne 
användande på landsbygden, så skulle komiterade för 
sin del äfven anse en sådan namnförändring önskvärd; 
dock torde den måhända i så fall icke böra vidtagas förr 
än den af komiterade föreslagna organisationen inom båts
manshållet blif1,.it fulländad och hunnit medföra åsyftad 
verkan, på det att icke äfven de nya benämningarue måtte 
komma i misskredit. -

För att derefter få ett såvidt möjligt är tillförlitligt 
begrepp om det behöfliga antalet matroser, skyttar, elda
re och sjukvårdare, ha komitm·ade uppgjort nedanstående 

tabell, som visar: 

det sammanlagda antalet fasta matroser och jungmän 
saxnt båtsmän för hvarja i tabellen upptaget fartygs be
sättningslista ; 

det mininnan af matroser (vare sig matroser och j ung
män ur den fasta matroskåren, eller matroser ur båts
manshållet), som enligt komitemdes åsigt för hvarje far
tyg erfordras, då man beräknar, att märsgastarue samt 
dessutom nödigt antal förhandskarlar böra vara att på
räkna ur denna klass; 

det antal skyttar som bör ingå i hvarje fartygs be
sättningslista, för att summan af matroser, skyttar, eldare 
f'amt sjukvårdare för hvarje fartyg skall motsvara det 
sammanlagda antalet rnatroser och jungmän samt båts
män i nuvarande besättningslista. - (Det är tydligt att 

skyttarnos antal minskas, om tillgången på matroser in
om båtsmanshållet ökas.); 

det för hvarje fartyg bohöfiiga antalet eldare (kol
lämparne inbegripna) enligt nu gällande bestämmelser ; 
samt 

det, äfvenledes enligt nu gällanlie bestämmelser, för 
hvarje fartyg erforderliga antalet sjukvårdare. 
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Hvad vidare beträffar båtsmännens fördelande mol
lan dessa olika yrken, så föreslå komiterado: 

Att Kongl. Maj:t, tid efter annan, på grund af flot
tans behof tillsvidare bestämmer huru stor procent af 
flottans effektiva båtsmanshåll skall afses till egentligt 
sjöfolk, hvarunder inbegripas matroser och skyttar, till 
eldare, och till sjukvårdare; samt att det skall åligga 
stationsbefälhafvaren i Carlskrona att på grund häraf, 
för hvart och ett kompani såvidt möjligt är efter sam
ma proposition, bestämma huru många båtsmän som der
inom skola afses till lwar och en af nämde trenne 
hufvud-kategorier, och att öfvorvaka att de sålunda be
stämda antalen hållas kompletta på sätt i reglementet 
för rekrytbildningen vid flottans båtsmanshåll stadgas. 

Sedan frågan hvartill båtsmän böra afses och danas 
sålunda torde kunna få anses vara utredd, öfvergå komi
terade nu till sättet hvarpå denna daning ell er rekryt
bildning bör ske, och ha komiterade ansett sig böra fram
ställa sitt förslag i detta ämne under formen af ett Reg

lemente {ör rekrytbildningen rid /r. flottans håtsmanshåll, enär, 
·enligt komitemdes förmenande, det derigenom blefve lät
tare att bedöma förslagets praktiska värde och utförbar
het. Hvmje paragraf för h vilken ej särskilda motiver uti 
en anmärkning närmast före eller efter anföras, har an
tingen ansetts motiverad af hvad i detta betänkande an
norstädes är framstäldt, eller ock synts kornittirade vara 
så beskaffad att den ej behöft motiveras . 

§ l. 

Båtsman skall anses såsom rekryt och i tjensten så 
nämnas intill dess han blifvit såsom matros, skytt eller 
eldare approberad. 

Anm. Ett första och oeftergifiigt vilkor för att re
krytbildningen skall kunna systematiskt och med fram-



gång bedrifvas anse komiterade vara, att alla båtsmäns
rekryter hvarje år samtidigt börja rekrytkursens genom
gående, och lärer, enligt Kongl. Brefvet af den 26 Sept. 
1836, något hinder för rekryternas årliga och samtidiga 
uppfordrande icke möta, såframt rust- och rotehållarue 
icke dervid få vidkännas någon kostnad för karlarnes 

bekläclande. 

Med afseende på tiden för rekrytkursens början, så 
är det tydligt, att den förnämligast måste bero af kursens 
längd och beskaffenhet, och torde det derföre vara lämp
ligt att här i korthet framställa komiterades åsigt röran
de denna del af frågan. 

Rekrytkursen bör, enligt komiteracles förmenande , 
omfatta så lång tid i en följd, som kan erfordras för att, 
med lämpliga anordningar för öfrigt, rekryt vid båts
manshållet, som ej saknar anlag för sjömansyrket eller 
vid kursens början är för gammal, i allmänhet derunder 
skall kunna hinna att inhemta elen färdighet i sjömansskap 
och vapnens bruk, som man fön·äntar att finna hos en vid 
matroskåren nyligen karlskrifven skeppsgosse. :B'ör ett 
grundligt föryärfvande af en sådan färdighet ha komite
rade ansett tre månaders kurs vid stationens exercissko
la samt omedelbart derefter 11 a 12 månaders fortsatt 
vistelse om bord erfordras. 

I enlighet härmed föreslå komiterade: 

§ 2. 

Samtliga rekryter vid båtsmanshållet skola hvarje år 
af stationsbefälhafvaren i Carlskrona uppfordras, för att 
den 15 Mars börja genomgå rekrytkursen. 

§ 3. 

Rekrytundervisningen bibringas: 
under tiden från den 15 Mars till den 14 derpå 

·följande Juni vid Carlskrona stations exercisskola; 

från elen lG Juni till don 30 derpå följande Sep
tember å det fartyg hvarå exercisskolan ntimde tid ät' 

förlagd; 
samt från den l Octobor till den l derpå följande 

Juni å ett med ångkraft försedt fartyg. 

Anm 1. För att erhålla visshet om att rekryternas 
antal ej biir komma att lägga hinder i Yägen för en dy
lik anordning, ha komiterade genomgått de uti sjömilis
kontoret för Oa.:rlskrona stations båtsmanskompanier förda 
s. k. "General-Mantals- och Kommenderings-Rullorna" för 
de sednast förflutna tio åren. Af dessa visar det sig att 
den årliga medelafgångcn inom flottans nuvarande hela 
båtsmanshåll under närnde tid utgjort 5 och 3 j 10 procent. 
Enligt dcEna proportion skulle för 2,000 man årligen 
komma att rekryteras 106 nummer. 

Anm 2. Då det enligt komiterades åsigt är önsk
vardt, att exercisskolan under sommarmånaderna blir för
lagd ombord å ett fullrustadt fartyg, der vapen- och .3jö
mansöfningar kunna omvexla, och der den nödiga färdig
heten uti att skjuta till måls från rörligt batteri kan bi
bringas före approbationen till kononkommt>ndör, så ha 
komiterade föreslagit att rekryternas öfningar under tiden 
från den l f> Juni till don 30 September skola försiggå 
på samma fartyg som exercisskolans, enär sådant låter 
sig göra, och man på så sätt får ett exercisfartyg min
dre än om rekryterna skulle öfvas på ett fartyg och kom
mendörsämnena på ett allenast. Att rekryterna på detta 
sätt under sex och en half månad oafbrutet komme att 
stå under tillsyn af exercisskolans befäl skulle, enligt 
komiterades förmenande, verka särdeles fördelaktigt. 

§. 4. 
U n der rekryternas vistelse vid stationen böra inom 

kassemen särskildta logementer och matlag dem anvisas, 
och. behöfiigt antal af exercisskolans instruktörer, i egen-
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skap af korpraler, inom dessa lifvervaka och ansvara rr.r 
disciplin och ordning. 

§ 5. 

Vid stationen stå båtsmanshållets rekryter i tjenst
göring under chefens för exercisskolan befäl, och är han 
stationsbefälhafvaren ansvarig för rekrytundervisningen, 
enligt bestämmelserna i nästföljande paragraf. 

Anm. Enahanda bestämmelser gälla för närvarande 
rörande artilleribåtsmännen. 

6 §. 

Rekrytöfningarne vid exercisskolan må ej afbrytas af 
kommenderingar eller handräckningsarbeten, utan skola 
de, såvidt ske kan, oafbrutet fortgå enligt följande 

program: 
l. Öfningarne börja omedelbart efter varfspåring

ningen och fortgå, före den l Maj till klockan 3 och 
efter den l Maj till klockan 4 eftermiddagen, med afbrott 
för middag samt för behöfl.iga hvilostunder. 

2. Öfningarne skola omfatta: 
a) Fristående gymnastik; 
b) Gevärs-exercis; 
c) Öfningar i riktning; 
d) Målskjutning med reffiadt gevär på kortare af

stånd, benämning af det reffiade gevärets delar, dess sön

dertagning och vård; 
e) Exercis uti sluten ordning; kedjeformeringar samt 

rörelse i kedja; 
f) Exercis med kanon i fyrarullad låda; benämning 

af kanonens och lavettens delar; 
g) Äntring å ett, i och för rekrytundervisningen, en

ligt stationsbefälhafvarens bepröfvande helt och hållet 
eller delvis upptackladt och på lämplig plats inom varf
vet förlagdt fartyg; benämning af rundhult och segel 

• 

11umt af fartygets och tacklingens vigtigare delar ; loss
göring, beslagning och refuing af segel; 

h) Rodd; 
i) Kännedom af kompassen; samt 
k) Simning. 
3. Vid exercisskolan skall finnas dctaljeradt tids · 

schema för rekrytöfuingarne, och bör vid dess uppgörande 
iakttagas: 

att öfningarne dagligen skola börja med fristående 
gymnastik; 

att tiden före middagsparaden i allmänhet användes 
till vapenöfningar samt tiden derefter till sjömansöf
nmgar; 

att tiden mellan 10 och 11 f. m. användes till sim
ofni.ngar, då sådana kunna ega rum; samt 

att Lärdagame må användas till intrukti.on vapen
vård samt rengöring. 

4. För und er'lisning i sjömansskap samt andra äm
nen s-om böra af rekryterna läras, såsom skyldigheter på 
post, kännedom om uniformen, m. m., bör en kortfattad 
kurs, motsvarande den s. k. "soldat undervisningen," ge
nom stationsbefälhafvarens föranstaltande uppgöras, sam~ 
sedan den af hon0m blifvit godkänd, begagnas. 

§ 7. 

Den 14 Juni, eller, då detta är Söndag, nästföljande 
dag, skall uppvisning med samtliga rekryterna ske inför 
stati.onsbefälhafvaren. Vid uppvisningen skall af chefen 
för excercisskolan anmälas ifall rekryt under kursen vi
sat så helt och hållet bristande mottaglighet för under
visning, att han är för tjensten oduglig. Med anledning 
af sådan anmälan skall stationsbefälhafvaren rörande för
hållandet göra noggrann undersökning, samt de1·efter, ifall 
h an funnit rekrytens oduglighet vara till f111lo ådagalagd 
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och styrkt, med den rättighet som gällande författningar 
gifva, honom afskeda. 

~ 8. 

Den 15 Juni, eUer, då dettft är Söndag, nästföljau
de dftg, embarkera rekryterna å det för deras och för den 
vid exercisskolan kommenderade personalens öfvande af
sedda fartyg, hvilket, i enlighet med den för dess chef 
utfärdade instruktion, derefter afgår till den plats som 
skall vara utgångspunkt för öfningarne. 

An m. Enligt komiterades åsigt vore det ej lämpligt 
att till utgångspunkt för detta fartygs öfningar välja 
Cftrlskrona, der alltför många intressen distrahera sinnena, 
för att icke disciplinen lätt nog deraf skall lida; ankar
platsen vid Jtiatvilr, nära Carlshamn, torde deremot i ovan
ligt hög grad erbjuda sådana fördelar som kunna önskas 
för ett dylikt fartyg. 

§ 9. 

Rekryternas öfningar under den tid de äro kommen
derade å detta fartyg skola omfatta: 

a) Exercis med segel och rundhult; 
b) Kännedom om skrofvets och tacklingens olika de

lars benämning, 'ändamål och användande, samt om det 
löpande godsets ledning; 

c) Lättare sjömansar beten, såsom vanligen förekom-
mande stek, splitsar, bändslar, o. s. v.; 

d) Exercis med båtar och landstigningskanon; 
e) Rodd och båtsegling i 
f) Kännedom af komp~ssen ; 
g) Att stå till rors; 
h) Lodhyfning; 
i) Simning; 
k) Öfningar i riktning; 
l) Exercis med kanoner och målskjutning ; 

:) j 

m) Målskjutning med gevär, samt exercis land i 
sillten och spridd ordning; 

n) Målskjutning med revolver; samt 
o) Sabelhuggning och bajonettfäktning till det om

fång dessa öfningar äro ombord verkställbara. 
Största vigten bör dock fästas vid öfningarne i sjö

mansskap och målskjutning. Målskjutning med kanoner 
bör företrädesvis öfvas till sjös i målskjutning med ge
vär deremot öfver uppmätt bana i hamn. 

§ 10. 
Vanliga öfningstider böra vara från klockan 1

/ 2 10 
till 1

/ 2 12 f. m. och från 1
/ 2 3 till 1

/ 2 5 e. m. Dessutom 
må någon kortare öfning anställas omedelbart efter uti 
rut'inen föreskrifven ställning tiU drabbning. 

§ 11. 
Å detta fartyg, som i allmärlhet bör vara till segels 

två eller tre dagar i veckan, skall exercisen så ordnas, 
att rekryternas och den öfriga personalens öfningar kun
na fortgå, dels gemensamt, dels &amtidigt, utan att hin~ 
ara eller störande inverka på lwarandra, och skall af 
stationsbefälhafvaren i Carlskrona faststäldt tids-schema 
för öfningarne finnas och lända till efterrättelse. 

§ 12. 
Under sista dagarue af September skall uppvisning 

med detta fartyg försiggå inför stationsbefälhafvaren i 
Carlskrona, och skola rekryterna dervid aftägga prof på 
den färdighet de inhemtat i de ämnen som utgjort före
måi för deras öfningar under sommaren. Vid uppvisnin
gen skall af fartygschefen anmälas ifall rekryt under 
kommenderingen visat sig så helt och hållet sakna an
lag för lifvet ombord, att han är till sjötjenst oduglig. 
Med anledning af sådan anmälan skall stationsbefälhar
varen rörande förhållandet hålla noggrann undersökning, 



samt tlerefter, ifall ban finner rekrytens oduglighet till 
fullo ådagalagd och styrkt, med den rätt som gällande 
författningar gifva, honom afskeda. 

~ 13. 

Efter af slutad uppvisning öfverfl yttas rekryterna till 
det för deras vidare öfvande afseelda fartyg, hvilket, på 
sätt den för dess chef utfärdade instruktion föreskrifver, 
derefter afgår till den plats, som skall vara utgångspunkt 
för öfningarne under vintern. 

Anm. Komiterade ha ansett, att om hn omständig
heterna ännu icke, såsom önskligt vore, medgifva, att för 
sommarens öfningar afse ett med ångkraft försodt fartyg, 
detta dock för vinterns öfningar blir nödigt, äfven der
före , att å detta· fartyg bör pröfvas, hvilka af rekryterna 
som kunna vara lämpliga att afse till eldare. 

Till utgångspunkt för vinterns öfningar ha komite
rade ansett ankarplatsen å 'l'ajoflodr.n vid Lissabon sär
deles passande. Lissabon torde nemligen vara den bland 
för ändamålet för öfrigt lämpliga platser, som på kortaste 
afståndct från våra fa1Tatten åtnj uter ett tillräckligt mildt 
klimat för att öfningarne ·hela vintern der skola kunna 
ostördt försiggå. Engelska kanaleskadern har äfven af 
denna orsak ofta vintertiden sin station der, och erbjuder 
då tillfällen för nyttig täflan. Vid seglingar i närheten 
kan fartygschefen dcrjernte nästan välja h vad väderlek han 
behagar, enär om .;nan ilrån •rajos mynning styr sydvardt 
hän, ner emot .Madeira, vackert väder är att förvänta, 
och om man sträcker vestnordvestvardt hän, norr om 
Azoriska öarne vintertiden såsom känct är nästan lika 

8äkert kan emotses hårdt väder och rusk. Det särdeles 
starka tid- och strömvatten som löper vid Lissabon, ger 
derjemte tillfälle till nyttig öfning såväl med att förtöja 
och lätta förtöjning samt hålla klart tåg, som uti båtars 
ha.ndterande; allt öfningar ~om äro särdeles nyttiga såväl 

för befäl som mansk<tp, och hvartill lika goda tillfällen 
~eke torde erbj udas på någon annan plats inom de euro
peiska farvattnen. 

§ 14. 

Afven å detta fartyg, som efter första ankomsten till 
den i § 13 omnämnda utgångspunkt för vinterns öfnin
gar, i allmänhet bör vara till sjös omkring halfva antalet 
dagar af hvarje månad, skall exercistiden så ordnas, att 
öfningar af samma art i allmänhet och då väderleksför
hållandena det medgifva återkomma på samma tider i 
veckan. 

Anm. Komiterade anse, att, för den händelse Lis
sabon blir detta fartygs hufvudstation, andra ankarplatser 
än de vid Madeira och Azoriska öarne ej böra få besö
kas under de i denna § omnämnda seglingar, på det att 
öfningarne ej må lida för stort afbräck af de förströelser 
af många slag, hvartill bes·ökandet af den ena lockande 
hamnen efter den andra lätt nog föranleder. 

§ 16. 

De öfningar som egt rum i sommarens rekrytfartyg 
böra här, såvidt förhållandena det tillåta~ fortgå och nå 
sin vidare fulländning. At sjömansarbeten bör dock gif
vas större omfång, så att rekryterna eljlålla öfning uti 
alla ombord vanligast förekommande arbeten. 

§ 16. 

Rekryterna böra under kommenderingen i allmänhet 
onwexlande användas såsom märs- och däcksgaslar, och 
skola dessutom de ibland dem hvilka. kunna synas lämp
liga att inöfvas till eldare, när tillfälle yppar sig, turvis 
tjenstgöra i maskinen så lång tid som erfordras för att 
deras anlag för nämnde yrke må kunna anses tillräckligt 
pröfvade. 
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§ 17. 

Skolundcrvisning, omfattande läsning, skrifning ocb 

räkning samt geografiska begrepp, meddelas rekryterna 

under sex timmar i veckan, på tider som chefen anser 
lämpliga. Öfver den färdighet i dessa ämnen, som un
der kommenderingen ernåtts, erhåller hvarje rekryt vid 

kommenderingens slut betyg, hvilka uti hans förhållnings~ 

bok inskrifvas. 

§ 18. 

Vid fartygets återkomst till Carlskrona, som bör in

träff~ någon af de sista dagarue af nästföljande Maj må

nad, skola rekryterna uppvisas inför stationsbefälhafvaren, 

och af honom approberas i enlighet med följande bC'· 

stämmelser: 

Approbation såväl till sjöman (matros eller skytt) 

som till eldare skall ske nå~on af de sista dagarne af 

Maj eller första dagarue af J u ni månad b varje år, och 

afse att fylla vid h varje kompani lediga platser; 

Såsom eldare af 2:a lilassen inskrifvas eller öfver

flyttas då, till erforderligt antal inom hva1je kompani, de 

hvilka dertill visat sig mest lämpliga, vare sig att dessa 
tillhöra årets rekryter, eller ett föregående år blifvit så
som skyttar approberade. 

Sasom rnatroser af 3.e Massen inskrifvas derefter utaf 

ö'friga rekryter de hvilka visat raskhet och intelligens, ha 

godt vitsord af de chefer under hvilka de tjenstgjort, samt 

ega godkiinu skicklighet uti: 
a) Sjömansskap: till den omfattning som man eger 

att förvlinta af en vid matroskåren nyligen karlskrifven 

skeppsgoE·sc; 
b) J(anonexercis: på alla poster utom kommendörs; 

c) Gevärsexercis : hapdgrepp samt exercis i sluten Qch 

spridd ordning; 
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d) All !runna ro, och ntt kunna handlera båt under van-
liga omständigheter; 

e) Att kunna stå till rors och !ränna frompassen ; 
f) Att !runna hyfva lod; 
g) Innanläsning, hjelplig; 

Sasom slfyttar af 2:a klassen inskrifvas samtliga öfriga 

rekryter, hvilka deltagit i öfningarne uti rekrytkursens 
alla tre afdelningar. 

Anm. Komiterade anse konseqvensen furdra att 
matroserna vid flottan fördelas uti matroser af l:a, 2:a 

och 3:e klassen, icke uti l:a klassens matroser, matroser 
och jungmän. D et är af sådant skäl, samt under förut

sättning att vid den fasta matroskåren benämningen "jung

man" sålunda kommer att utbytas mot den utaf ''matros: 

af 3:e klassen", som det i denna § blifvit föreslaget 

att vid approbering af båtsmansrekryter inskrifva v1ssa 
utaf dem under namn af matroser af 3:e klassen. 

§ 19. 

Då sjukvårdareplats inom ett kompani är ledig, ut
ses bland kompaniets matroser och skyttar dertill villig 

och lämplig karl, som, efter att vid flottans sjukhus ha 

inherntat nödiga kunskaper, såsom sjulivtlr·dare af 2:a Mas
sen approberas och inskrifves. 

Anm. Korniterade ha ansett benämninge~ "sjuk
vårdare" lämpligare än "sjukvaktare." 

I sammanhang med det förslag till rekrytbildning 
vid kongl. Flottans båtsmanshåll som nu blifvit afgifvet, 

samt såsom en följd och fortsättning deraf, få komiterade 
föreslå: 

l. Att sedan den föreslagna organisationen inom k. 
flottans båtsmanshåll blifvit till fullo genomförd och per

sonalen reducerad till det för tjenstgöring ombord be

höfiiga antal, · uppfordring af manskap tillhörande båts-



manshållet i allmä_nhet c~dast _må ske för tjenstgöring 
om bord och för öfnmgar v1d stahon en. 

2. Att med afseende på matrosers, skyttars, elda
res och sjukvårdares af båtsmanshållet sjökommenderan
de skall gälla: 

att, såvidt sig göra låter, all sjökommendering inom 
de olika klasserna af nämnde kategorier vid lwarje kom
pani skall ske i tur ; 

att skyttar, eldare och sjuli.vårdare å hvarje fartyg 
skola kommenderas till de i besättningslistan upptagna 
antal, men matroser, i enlighet med kommendantens 
af stationsbefälhafvaren fastställda fördelning af antalet 
matroser i besättningslistan mellan båtsmanshållet och 
den fasta matroskåren; samt 

att endast i händelse inga flera eldare eller sjukvår
dare af båtsmanshållet, som kunna sjökommenderas, fin
nas vid stationen, i sådan egenskap må kunna kommen
deras dertill användbara och villiga rnatroser eller 
skyttar. 

3. Att under kornmendering om bord lika sjöaflö
ning skall tillkomma: matroser af 3:e klassen (vare sig 
de tillhöra den fasta matroskåren eller båtsmanshållet), 
skyttar d 2:a klassen, eldare af 2:a klassen, samt sjuk
vårdare af 2:a klassen; lika sjöaflöning . tillkomma: ma
troser uf 2:a klassen (vare sig af fasta matroskåren eller 
af båtsmanshållet), ~kyttar af l:a klassen, eldare af l:a 
klassen samt sjukvårdare af l: a klassen; lika sjöaflöning 
(och denna jemväl för dem som ej göra underofficerstjenst 
högre än för matroser af 2:a lda8sen) tillkomma: matro
ser af l:a klassen, vare sig de tillhöra den fasta mah·ors
kåren eller båtsmanshållet. 

4. Att uppfordradt manskap af båtsmanshållet, som 
af någon orsak vistas i land vid stationen och ej använ
des vid rustningsarbeten eller åtnjuter undervisning uti 
korporals- eller underbefälsskola, såviclt sig göra låtel' 

skall sysselsättas: matroser, i exercis:;kolan, i tackelkam-
111aren, i tillverkningskammaren, å artillerigården: eller i 
segelsömmareverkstaden; skyttar, i exercisskolan, i ge
värsverkstaden å artillerigårclen, eller med laboratorie
arbeten; eldare, vid sådana verkstadsarbeten som i och 
för deras yrke äro lärorika och gagnande ; sjukvårdare, 
å stationens sjukhus. 

5. Att, såsom en naturlig följd af den nya organi
sationen, artilleribåtsmansinstitutionen skall upphöra när 
de föreslagna nya bestämmelserna rörande båtsmanshållets 
organisation och båtsmännens rekrytbildande blifvit af 
K. M:t fastställda, hvarefter artilleribåtsmansarvode och 
kommendörsdistinktion ej vidare må tilldelas någon på 
grund af hittills gällande bestämmelser, och icke heller 
dessa fördelar åtnjutas samtidigt med nytt arvode såsom 
matros, kommendör, eller instruktör. De af de gamla ~om

mendörsarvodena, hvilka ännu utgå två år efter den nya 
organisationens anbefallande, torde mod det då löpande 
året böra indragas. 

6. Att alla matroser och skyttar såvidt möjligt är 
böra genomgå fastställd kurs vid exerciskolan, hvarvid 
för matroser hufvudsaklig vigt hör fästas vid artilleri
exercis samt målskjutning med kanoner, och för skyt
tar, äfvensom för do rnatroser hvilka visa anlag att blifva 
skickliga skarpskyttar, hufyudsaldig vigt bör fästas vid 
skjutöfningarne med gevär. 

7. Att K. :M:t tid efter annan tillsvidare bostärn
mer huru många kanonkommendörer med distinktion och 
arvode skola vid flottans fii:mas, börande dessas antal ut
göra två gånger summan af de för hela flottan erforder
liga kanonbetjeningarne, samt clerutöfver 25 procent af 
detta antal såsom reserv. 

Anm. Enligt denna beräkningsgrund, som hvilar 
på det antagandet, att N:ris l och 2 inom hvarje kanon
betjening böra var"a utvalda artillerister, skulle för de a 



sidan ~ af uetta Letäukauue upptagna, till krigsbruk un
der den Jlärmare framtiden mera eller mindre använd
bara ångfartygen, erfordras 174 kanonkommendörer plus 
25 procent deraf, d. v. s. 44, i. reserv; alltså sm:l.lman
räknadt 218 kanonkommendörer. Det torde böra erinras 
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att det nuvarande antalet s. k. artilleribåtsmansarvoden 
vid flottan iifverstiger nämnde summa med 626. 

8. Att de såsom artillerister skickligaste af alla de 
matroser hvilka genomgått kursen vid exercisskolan, vare 
sig de tillhöra den fasta matroskåren eller båtsmaushållet, 
till det antal som enligt nästföregående punkt af K. M:t 
blifvit tillsvidare bestämdt, skola erhålla kanonkommen
dörs distinktion, och arvode af 12 rdr rmt pr år, räknadt 
från och med den l October. Skickligheten bedömmes 
på grund af det betyg hvar och en sednast erhöll vid 
cxercisskolan. Betyg derifrån som är iifver fem år gam
malt gäller ej. H varje år den l October, eller, om detta 
är Srindag, nästföljaude dag, inlemnar chefen för exer
cisskolan till stationsbef"älhafvarens stadfästelse uppgift på 
dem hvilka intill nästa l October böra såsom kanon
kommendörer upptagas. 

9. Att sådana af de i föregående punkt omnämnda 
kanonkommendörer, hvilka äro såsom instruktörer god
kända, skola erhålla instruktörs distinktion samt 50 pro
cents förhöjning uti kommendörsarvodet 

10. Att skyttar och matroser skola vara berättigade 
till enahanda belöningar för vid exercisskolan ådagalagd 
skicklighet i målskjutning med gevär, som enligt regle
mente för målskjutningar vid infanteriet för sådan skick
lighet tilldelas armeens manskap, samt att den som vid 
sådan skjutning erhållit belöning af högsta graden, skall 
tilldelas distinktion såsom skarpskytt, att bäras intill dess 
han vid ny målskj~tning ej uppnått sådant resultat som 
berättigat till belöning~ Med distinktion såsom skarpskytt 
skall följa ett årligt arvode af 6 rdr rmt, att utgå moJ 
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)JlAuaden näst efter den hYaruucler distiuktiouen för~ 

tjentes. 
11. Att matros af 2:a klassen vid båtsmanshållet, 

från och med månaden näst efter den hvarunder han 
blifvit till 2:a klassen uppflyttad skall åtnjuta arvode af 
12 rdr rmt pr år rälmadt, samt att matros af 1:a klassen 
vid båtsmanshållet, från och med månaden näst efter den 
hvarunder han blifvit till l:a klassen uppflyttad skall åt
njuta arvode af 18 rdr rmt pr år räknaclt. 

12. Att tillfälle bör beredas åt såd'ana matroser af 
1:a och 2:a klasserna vid båtsmanshållet, hvilka genom
gått korporalskolan samt anses vara lämpliga underoffi
cersäpmen, att, om de så önska, vid stationens under
befälsskolor erhålla den undervisning och derefter afl.äg
ga de kunskapsprof som erfordras för befordran t:ill un
derofficer. 

14. Att matros af l:a klassen Yid båtsmanshållct, 
som aflagt föreskrifna kunskapsprof samt för öfrigt är 
kompetent, må kunna med eget bogifvande, af stations
befälhafvaren, då ledighet finnes, till underofficer befor
dras, under iakttagande af de föreskrifter som för så:dant 
fall äro stadgade uti Kongl. Maj:ts nf1diga ·bref af den 23 
lVIaj 1690. 

1-±. Att för uppflyttning från matros af B:e tillma
tros af 2:a klassen samt från matros af 2:a till matros af 
l:a klassen vid båtsmanshållet, skola gälla lika vilkor 
n;10d afseende på kompetens som vid motsYarande ul)P
flyttningar inom den fasta matroskåren, och att såsom 
kompetensviikor för uppflyttning hädanefter bör stadgas~ 

Fi·ån matroser af" 3:e till matroser af" 2:a /ilassen: 

a) Att ha godt uppförande; 
b) Att minst 12 månader ha tjenstgjort ombord så

som matros af 3:e klassen; 
c) Att vara, duglig uti en märsgasts alla åligganden; 



d) Att kunna verkställa alla vanliga 
beten; 

sjömansar-

e) Att kunna handtent båt såväl under rodd som 
till segels; 

f) Att med approbation ha genomgått fastställd kurs 
vid exercisskolan. 

Fran matros af 2:rt till matros af i:a klassen: 

a) Att ha ett pålitligt uppförande; 
bl Att minst 12 månader ha tjenstgjort ombord så

såsom matros af 2.a klassen; 
c) Att vara en god förhandssjöman; 
d) Att vara kunnig äfven i svårare sjömans- och 

tacklingsarbeten samt uti att reparera segel; 
e) Att vara skicklig rorgängare; 
f) Att kunna läsa och hjelpligt skrifva, samt känna 

de fyra räknesätten i hela tal. 

Från skyll af 2:a till slfyll af 1:a lilassen : 

a) Att ha gotlt upp.förande; 
b) Att minst 12 månader ha tjenstgjort ombord 

som skytt af 2:a klassen ; 
c) Att vara godkänd rorgängare, lodhyfvare och 

roddare; 
d) Att med approbation ha genomgått fastställd kurs 

vid exercisskolan; 
e) Att vid exercisskolan ha erhållit belöning för skick

lighet i skjutning. 

Från eldare af 2:a till eldare a{ i:a klassen: 

a) Att ha god t uppförande; 
b) Att minst 12 månader ha tjenstgjort ombord så

som eldare af 2:a klassen; 
c) Att vara skicklig uti, samt kunna leda alla !så

dana arbeten hvilka åligga eldare ombord. 
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J+än s julirårdare af 2:a till sju/ivlirdare af' 1 :a lillw~en: 

a) Att ha pålitligt uppförande; 
b) Att minst 12 månader ha 1jcnstgjort ombord såsom 

sjukvårdare af 2:a klassen; 
c) Att ha goda betyg för villighet och duglighet så

som sjukvårdare: 
d) Att kunna läsa och hjelpligt skrifya. 

15. Att all uppflyttning till högre klass skall ske 
vid afmönstring ·eller afpollettcring efter slutad sjökom
mendering, sedan, efter af fartygsch efen gjord anmälan, 
den till uppflyttning ifrågasatte, inför stationshefälhafvaren 
eller den han i sitt ställe förordnat , visat sig ha uppfyllt 
de för uppflyttningen stadgade vilkor. 

Anm. Komiterade ha ej förbisett, att denna före
skrift skulle nödvändiggöra förändrade bestämmelser rö
rande uppflyttningen vid den fasta matroskåren, men då 
dessa bestämmelser vid nämnde kår endast behöfde afse 
uppflyttningen till r.z·tra-matroser af 2:a och 1:a klassen, 
och ej de med olika aflöning äfven i land försedda ordi
narie platserna vid k{)Inpanierna, ha komiterade ej an
sett detta forhållande böra lägga hinder i vägen för en 
föreskrift, som, enligt komitemdes åsigt, vore grundad 
på rättvisa och billighet, och som uti betydlig mån skulle 
bidraga till att höja manskapets nit uti och intresse för 
tjensten. 

16. Att matros, skyt~ eldare eller sjukvårdare, som 
är för gammal att mE:d fördel för tjensten kunna använ· 
das ombord, men dock icke så gammal att ban för ål
derdom kan eller bör afskedas, under den tid kompa
niet är uppfordradt, på lämpligt sätt användes vid sta
tionen. 

17. Att försåvidt den af komiterade föreslagna or
ganisationen af båtsmanshållet utaf Kongl. Maj:t gillas, 
nytt formulär till förhållningsböcker i sammanhang der-
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mod för nämnde personal af statiunsbefälhafvaren fast
ställes. 

Anm. Vid den granskning af förhållningsböckerna 
för båtsmanshållet som komitm·ade förehaft, har det visat 
sig, att det nuvarande formuläret för dessa handlingar 
är högst otillfredsställande, och alldeles ej lämpadt efter 
nutidens förhållanden. De upplysningar förhållnings
böckerna nu lerrma, äro, såsom on följd deraf, af den 
aldra sparsammaste och mest otillfredsställande beskaf
fenhet, i stället för att · dessa böcker, enligt komiterades 
förmenande, rörande hvarje karl borde innehålla alla 
de upplysningar, som i och för tjensten kunna vara af 
nytta. 

Med afseende på öfvergången från det nuvarande 
tillståndet till den förordade organisationen, få komiterade 
föreslå: 

1. Att så länge de till flottan f. n. hörande båts
manskompanierna der förblifva, dessa kompaniers upp
fordrande t. v. så vidt sig göra låter skall ske i samma 
ordning, kompanierna emellan, som hittills; 

2. Att de särskilda kompanier och delar af kom
panier, hvilka af Kongl. l\1aj:t kunna anses icke allt 
framgent böra tillhöra flottan, hädanefter och så länge de 
ännu vid flottan qvarstå, under den tid de äro uppfordra
de uteslutande användas till tjenstgöring i land, hvadan 
rekryter eller båtsmän af dessa kompanier ej torde böra 
vid stationen militäröfvas mera än som erfordras för att 
de i händelse a-f krig skola kunna användas vid statio
nens och dess befästningars försvar. Årets rekryter vid 
dessa kompanier böra derför icke, på sätt för rekryterna 
vid flottans öfriga båtsmanshåll blifvit föreslaget, sarskild t 
uppfordras, hvaremot, när ett af dessa kompanier vid 
uppfordring ankommit till stationen, dess samtliga rekry-

r; g 

ter, så fort ske kan, unqor den tid oxercisskolan lir i 
land förlagd böra deruti intagas, för att under en tid af 
sex veck_or öfvas i de delar som uti 6:te paragrafen af 
förslag hll Reglemente för rekrytbildnin<ren vid kon<rl. 
flottans båtsmanhåll, under a b c d oc"h e fi " ' ' '' nnes an-
gifna. 

Anm. Komiterade ha granskat förhållnin<rsböckerna 
f~-~ samtliga de båtsmän vid k. flottan, hvilka "r. n. ej äro 
SJokomm:nderade, och sammanfört de upplysningar, som 
för hvarJe karl sålunda kunnat erh ållas, uti en gemen
sam rulla~ hvarutaf ett utdrag bifogas. *) Det vill 
af den gJorda gram·kningen synas, som om _ med 
undantag för l:a Bohus kompani - J·ust de k · . · ompamer 
hv1l~a nu s~dnast .. blifvit föreslagna att öfverflyttas till 
armeen, nemhgen Ostergöthlands, l:a och 2:a Gottlands, 
samt Norra och Södra Hallands, äro de bland flottans 
samtliga båtsmanskompanier, hvilka inom ~'i"' räkna det 
proportionsvis minsta antalet dugligt folk och det största 
antalet gamla karlar. Desto mindre skulle man derföre 
behöfva tveka att använda dessa kompanier uteslutande 
till varfstjenst, förutsatt att de inom en tid af några år 
skola från flottan skiljas; 

3. Att deremot utaf hvarjo kompani eller del af ett 
kompani som Kongl. Maj:t anser framgent böra tillhöra 
flottan, vare sig med samma nummerstyrka som f. n., 
eller med roduceradt aJO.tal ifall nummer deraf framdeles 
sättas på vacance, gemJm stationsbefälhafvaren bör utta
gas så många sjömän (matroser och skyttar) eldare och 
. k o d 1 1 

SJU var are, som på grund af och i förhållande till kom-
paniets eller kom?aniddens storlek dorå kan belöpa sig, 
sedan Kongl. Mart bestämt det antal inom hvar och en 
af dessa 3:ne kategorier, som af fl-ottans hela båtsmans
håll skall lemnas. 

*) J)etta utdrat: uldcmnas här. fied. anm, 



70 

Donna uttagning bör vid h\arje kompani helst ske, 
när, efter den föreslagna organisationens anbefallande, 
kompaniet första gången ankommit till stationen; dock 
skall vid kompani som, sedan ofvannämda bestämmelse 
rörande de olika kategoriernas storlek af KongL Maj:t 
blifvit gjord, ännu icke varit uppfordradt då det ifråga
kommer att i enlighet med .18 § affärslag till reglemente 
för rekrytbildningen vid flottans båtsmanshålL approbera 
dertill hörande rekryt, uttagningen såvidt sig göra låter 
dessförinnan ha skett. 

För att afge förslag till båtsmännens vid h varje kom
pani fördelning fjrordnar stationsbefälhafvaren för hvarje 
tillfälle en komite af tre officerare vid flottan. Sedan 
denna komite fått sig delgifvet huru många man inom 

. hvarje af de ofvannämda 3:ne hufvudkategorierna (matro-
ser och skytJar, eldare, sjukvårdare) som inalles böra 
vid kompaniet finnas, upprättar den förslaget enligt föl
jande grunder: 

att såsom rekryter skola i förslaget upptagas de, h vil
ka sedan antagningen till båtsmän ännu oj varit uppfor
drade, äfvensom de, hvilka, då förslaget uppsättes, första 
gången äro uppfordrade; 

att ingen som fyllt 50 år må upptagas uti det för 
sjötjenst afsedda antal; 

att såsom matroser af 3:e lilassen upptagas, dels de 
artilleribåtsmän med nöjaktigt uppförande, hvilka komi
terade anse lämpliga till märsgastar och i öfrigt, hvad 
sjömansskap beträffar, jemngoda med eller öfverlägsna 
vid matroRkåren nyligen karlskrifna skeppsgossar af me
delmåttig duglighet, dels de båtsmän under 30 års ålder, 
hvilka, jemte det de ha ett nöjaktigt uppförande, visat 
sig vara flinka märsgastar och för öfrigt ha goda anlag 
att blifva dugliga sjömän; 

att såsom sjulwårdare af 2:a Massen upptagas, inom 
det för kompaniet hestämda antal och med företräde för 
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dugligare, examinerade sjuknLktaro med godt uppfö
rande; 

att såsom eldare af 2:a Massen upptagas, till det för 
kompaniet bestämda antal och med företräde för dugli
gare karlar, båtsmän vid kompaniet, hvilka ha nöjaktigt 
uppförande samt förut utan klander tjenstgjort ombord 
såsom eldare, äfvensom, ifall det behöfliga antalet ej så
lunda fyllts, sådana till annan befattning ännu icke ut
tagne karlar, hvilka tjenstgjort till sjös, ha nöjaktigt 
uppförande, begrepp om och hog för eldareyrket, samt af 
komiterade dertill anses lämpliga; 

att, slutligen, såsom skyttar af 2:a lilassen upptagas, 
till det antal som erfordras för att summan af rekryter, 
matroser, sjukvårdare, eldare och skyttar skall motsvara 
hela det antal som ur kompaniet bör uttagas för tjenst
göring ombord, de för sådan tjenstgöring lämpligaste och 
dugligaste bland dem hvilka ej redan till andra befatt
ningar uttagits; 

att de båtsmän hvilka vid kompaniet derefter åter
stä, upptagas såsom stafionsarbetare. 

4. Att enär vid kompanier som framdeles skola 
reduceras, tillsvidare flera rekryter komma att årligen öf
vas än vacancer finnas inom do dervid för tjenstgöring 
ombord afsedda klasserna, hvarje år, omedelbart före 
approberandet af rekryter, skall till stationsarbetare öf
verflyttas så stort antal af de minst tjenstbara bland de 
dittills för sjiitjenst afsedda, som motsvarar antalet vacan
cer bland kompaniets. stationsarbetare. 

5. Att vid stationen såvidt sig göra låter särskildta 
logementer inom kassernon skola afses för sjöfolk och 
särskildta för stationsarbetare. 

6. Att då det vid uppfordring inträffar, att flera 
stationsarbetare finnas vid de i tur till uppfordring va-

5 
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rande kompanierna än som vid station~n för tillfället 

kunna med fördel användas, det öfverfiödrga antalet må, 

redan innan kompaniet till stationen afgår, på viss tid 

eller för uppfordringstiden af stationsbefälhafvaren per

mitteras. 

Anm. Det är tydligt att detta stadgande endast 

kan försvaras såsom afsedt för den tid h~arunder den 

föreslagna organisationen ännu icke är till fullo ge

nomförcl. 

En vigtig fråga rörande båtsmanshållet, hv.ill~en tor

de vara af beskaffenhet att snart böra tagas l ofverva-

d ... den huruledes med båtsmanskompaniernas skö-o-an e, a1 , 
0 

d a ··1 under uppfordrirw som i hemorten, skall 
tan e1 sava - o . . .. 

förfaras, när det inom en icke af!ägsen framtid mtra~ar, 

att officerare af kongl. maj:ts flottas nya reservstat rck_e 

l fi as att S'lsom kompanichefer använda. Komr-
ängro nn ' . . . 

teracle som anse att tjensten skulle hda af att 1 aktn' 

t" enst 'ännu varande officerare vi el k. flottan uneler längre 

tid användes såsom kompanichefer i landsorten,_ äfvensom 

af täta ombyten af kompanichefer~ ha ansett sig endast 

böra hemställa, huruvida icke, i sammanhang med en 

del båtsmamnummers sättande på vacance, så beskaffade 

kompanichefs och kompaniundoroffice~·s arvoden .sku~le 

kumui beredas, att lämpliga p:rsoner funne mod SI~o fur-

d 1 föronlio·t att söka och erhalla dessa platser. Nagon 
e o c d · 
k ld. o-het för kompanicheferna att under uppwr rmgs-

s y lo . .. 

tiden vistas vid · stationen torde rcke bora finnas, sedan, 

uå sätt komiterade föreslagit, båtsmän endast u~pfor~ra

des för sjötjenst och för öfningar vid stationen, enär rck~ 
.. 11 011 eller på sin höJ. d två flottans officerare, 1 

mera a ' . . .. .
1 

.. , 

allmänhet och med undantag af tillfallen vra. storre rust· 

· k Ile erfordras fiir att för de vid stationen be-
nmgar, s u ' ' . 

fintlio·a båtsmiln, fullgöra en kompar11chefs åligganden, 
"' 
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u.f,·cn under förutsättning att den ene af dessa officerare 

tillilm vore kassernbefälhafvare. 

Carl.skrona den l G .Mars l 8Ga. 

JOHN AMJ~EN. 
Kommenilörkal•lr•t al' 2:a klassen. 

(M('d särskildt anlorandc.) 

C. G. V{)N OTTER. 
l{om.-l<apt. i 2:a klassen. 

(Med reservation.) 

c. A~' TROLLE. 
f\aptrn vid k. flottan. 

F. AD: SON P AL.ANDER. 
lbpten l'id k. lloltan, 

G. E. UL.FF. 
Kaplen vid k flottan. 

BhuTu jag i hufnnlsak biträder den, af kQmiterades 

pluralitet, i närliggande betänkande, angående ändamåls

enlig R ekryt bildning, förordade riktning, såvidt densamma 

kan vara tillämplig på närvarande förhållanden ; så anser 

jag mig likväl ej kunna undcrskrifva rekrytbildnings

förslaget i sin helhet, atan att på samma gång uttala. 

mina betänkligheter, huruvida det kan vara riktigt och 

klokt, att, medan vidtomfattande Dch genomgripande om

störtningar, på grund af nyare tiders förändrade fordrin

gar, nu synas förestå inom försvarsverkets alla delar, och 

äfven inom håtsmansinstitlltionea lärer vara i fråga .. sök~t 
genomf{ira stora och tröga; men enligt min åsigt, d.ock 

halfva reformer, hvilka måhända, innan de hunnit sia 

mognad, ånyo n~åste rubbas ach ersättas af nya. 

Sedan det blifvit definitift afgjordt h1ll'u stor del af 

båtsmanshället, som kommer att tillhöra kongl. flottan, 

<leh sedan öfrige, .i sammanhang dermed ståeude förhål-
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lan den, sftvidt nä.rmaste framtid medgifver, blifvit ordnade; 

då först anser jag tidpuukten vara inne till förändrino·ar 
o 

och bestämmolser i föreslagen riktning, ehuru då lånert 
o 

fullständigare, samt af ännu mera genomgripande natur. 

Om det ringaktade namnet båtsman då äfven kunde 

utplånas och ersättas af ett annat, så vore detta enligt 

mitt förrnenande sordoles önskvärdt. 
Att, såsom komitrrades förslag nu upptager, samma 

karl, i landsorten skulle bibehålla sin gamla benämning, 

under det att han ombord, och delvis äfven vid stationen, 

skulle kallas matros, skytt, eldare eller sjukvårdare, är i 

min tanke föga lämpligt. 
Under närvarande förhållanden anser jag derföre 

komiterades uppgift varit, att utarbeta ett mindre om

fattande, mon för den närmaste framtidens fordringar 

fullt tillfredsställande förslag till en ordnad rekrytbildning, 

så beskaffad, att den, oberoende af båtsmanshållets reor

ganisation, genast och utan för mycken rubbnig af det 

beståndande, kunde sättas i verket; och under iakttagan

de, att · förslaget skulle omfatta inöfning af oj flera, än 

som jomte lämplig reserv kan erfordras för den materiel 

vi nn ega. 
De föreslagna rekrytöfningarnes förläggande nnder 

de 3 första månaderna till exercisskolan å kongl. skepps

varfvct i Carlskrona, derefter -3 månader å passande far

tyg i Blekingska skärgården; samt sedan till någon mera 

aflägsen, såväl i afseende på klimat som öfrige förhållan

den lämplig station, kan jag ej annat än biträda. 

Om det för Blekingska skärgården afsedela rekryt

fartyget äfven åtföljdes af en "monitor" och en kanon

båt, alla uneler exercischefens befäl, och hvarest de före

slagna öfningarno kunde vexla; samt rekryterna tillsam

mans med exercisskolans manskap dessutom en gång 

hvarj e sommar fin ge företaga landstigning i förening med 

fälttj ensWfniugar m. m. , som utsträcktes minst 3 dagar, 
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så tror jag detta, såväl för befäl som manskap skulle 

,-ara lika nyttigt, som lifvande. 

På grund af förestående, med öfrigo komiteradc 

skiljaktiga åsigter, och med undantag af de i denna re

servation serskildt uttalade yttranden, förenar jag mig i 

öfrigt med kommendörkapten Ameen, i hans, i serskildt 

anförande gjorda förslag till rekrytbildning för den del 

af båtsmanshållet, som tillhör kongl. flott;m. 

Carlskrona den 18 lVIars 1869. 

C. v. OTTER. 
J{om.-kupt. i 2:a ldasscn. 

Då komiterade, vid uppg-örande af "förslag till re

krytbildning för den del af båtsmanshållet, som tillhör 

kongl. flottan" utgått från den åsigten, att on ny organi

sation af båtsmanshållet är nödvändig och derpå byggt 

sitt förslag, måste detta, hvad förtj enster det för öfrigt 

må ega, dock sakna den, att vara nu tillämpligt. 

Behofvet af en sådan omorganisation må vara huru 

stort som helst, har undertecknad dock ej kunnat upp

fatta komitemdes åliggande, vara att nu taga denna sak 

om hand, emedan det i så fall otvifvelaktigt varit uttryckt 

i den order som legat till grund för komitemdes arbete, 

utan har jag uppfattat komitemdes uppgift vara att af

gifva ett förslag, hvarefter båtsmanshållets rekryter nu 

kunde erhålla en hittills saknad utbildning för sitt yrke, 

hvilket, utan att ing-å i nåbo-on slaP's af mi" såsom obe-
~ o ' o 

höflig ansedd, undersökning, måste erkännas vara örlogs-

sjömannens, och rekryten utbildas för att kunna tjenst

göra ombord i örlo$'sfartyg. 

Då jag af sådan anledning för det närvarande ej 

kan förena mina åsigtor med alla af öfrigo komit01·adc 
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yttrade, bifogas vörd~amt mitt förslag till rekrytbildning 
hvilket är uppgjordt för att nu kunna tillämpas, utan att 
förutsätta eller afse några betydligare om8törtningar 
gällande bestämmelser. 

Förslag till Instruktion för rekrytbildningen: 
1. Nyantag~n båtsman anses sop rekryt till dess 

han ge_nomgätt rekrytskolan. 
2. Samtliga rekryter vid båtsmanshållet skola hvar

je år af stations"befälhafvaren i Carl~krona uppfordras 
för att den lp lVIars börja genomgå rekrytskolan. 

3. Rekrytskolan omfattar exercis i land minst 4 
månader samt straxt derefter och som en fortsättning 
deraf exercis till sjös minst 8 månader. 

4. Under rekryternas vistelse vid stationen böra 
inom kassemen serskilda logomenter och matlag dem 
anvisas och behöfligt antal af exercisskolans instruktörer 
i egenskap af korporaler inom dessa öfvervaka och an
svara för disciplin och ordning. 

5. Vid stationen stå båtsmanshållets rekryter i 
tjenstgöring under chefens för exercisskolan befäl och är 
han stationsbefälhafvaren amwarig för rekrytundervis
nmgen. 

6. Rekrytöfningarne vid exerciskolan må ej afbry
fas af kommenderingar eller handräckningsarbeten, utan 
skola de, såvidt ske kan, oafbrutet fortgå enligt följando
program: 

a) Öfningarne börja ornedelbart efter påringningen 
och f0-rtgå före den l Maj till kl. 3 och efter den l Maj 
till kl. 4 eftermiddagen med afbrott för middag och be
höftig hvila. 

b) Öfningarne omfatta: 
Fristående gymnastik; 
Gevärsexercis; 
Riktningsöfningar; 
Målsl'!jutning med l'cffiadt gevär på kottare afstånd; 

Reffiade och slätbonade gevärens delar, söndertagning 
och vård; 

Exercis i sluten ordning; 
Kedjeformeringar och rörelse i kedja; 
Exercis med kanoner i 4-rullad låda, benämning af 

kanonens och lavettens delar; 
Äntring å ett för rekrytundervisningen upptackladt 

och på lämplig plats inom varfvet förlagdt fartyg; 
Benämning af skrof1'ets och tacklingens förnämsta 

delar, dess ändamål och användande; 
Exercis med segel och rundhult; 
Lättare sjömaningsarbeten, såsom vanligen förekom

maltele stek, splitsar och bäntsiar m. m.; 
Rodd och båtsegling; 
Exercis med båtar och landstigningskanon ( omfat· 

tande målskjutning); 
Knnnedom om kompassen; 
l.1odhyfning och lodlinans uppstickning samt sim

nmg. 

c) Vid exercisskolan skall finnas detaljeradt schema 
för rekrytöfningarne, godkändt af stationsbefälhafvaren. 

d) För undervisning i sjömanskap samt andra ämnen 
som böra af rekryterna läras, såsom skyldigheter på post, 
kännedom om uniformen m. m., bör en kortfattad kurs, 
motsvarande "soldatundervisningen" uppgöras, samt, se
dan den af stationsbefälhafvaren blifvit godkänd, be
gagnas 

7. Efter slutad rekrytkurs i land, och straxt förr 
än rekryterna skola embarkera för att gå till sjös, in
spekteras de af stationsbefälhafvaren, som, efter tagen 
kännedom om förhållandet, må kunna afskeda sådan re
kryt, som af bristande mottaglighet för undervisningen, 
eller af annan orsak visat sig olämplig eller oduglig för 
tjonsten. 
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8. Rokrytfartyget, på hvilkct rekryterna efter slu
tad kurs i land embarkerat, och som i sednare hälften 
af September månad bör lomna Östersjön för att afgå på 
längro expedition, må dessförinnan såsom station välja 
lämplig hamn i Blekingska skärgården, dock ej Oarls
kronas, der öfningarne förnämligast, men ej uteslutande, 
bcclrifvas till ankars. 

9. Rekryternas öfningar å detta fartyg omfatta: 
Fortsatta öfningar i sjömanskap; 
Exercis och målskjutning med kanoner, gevär och 

revolver; 
Exercis i sluten och sprield ordning; 
Grunderna för sabelhuggning och bajonettfäktning; 
Exercis med båtar, landstigning och landstignings-

kanon; 
Att stå till rors; 
Att hyfva lod; samt 
Simning. 
10. Rekryternas öfningar böra å detta fartyg fortgå 

och nå sin fulländning. Åt sjömansskap bör gifvas stör
sta möjliga omfång, på det rekryterna må erhålla öf
ning uti alla ombord vanligast förekommande arbeten. 

11. V an liga exercistiderna böra vara från kl. 1 /l 10 
till 1

/ 2 12 f. m. och från kl. 1
/ 2 3 till 1

/ 2 5 e. m. Dess
utom må någon kortare exercis anställas omedelbart efter 
uti rutinen föreskrifven ställning till drabbning. 

12. Vid återkomsten till stationen inspekteras re
kryterna af stationsbefälhafvaren, som, efter tagen kän
nedom om förhållandet må kunna afskeda sådan rekryt, 
som ej kan anses vara duglig eller lämplig för tjensten. 

13. Af fartygschefen erhåller chefen för exercis
skolan, efter slutad expedition, uppgift på de rekryter 
som företrädesvis äro lämpliga till artilleribåtsmän. 

7!) 

Vid bestämmande af tidens fördelning för rekryter
nas öfningar till lands och till sjös, lir undertecknad af 
olika mening med ö frige komiteracle. .T ag hyser 
neml. den tro att om tiden vid exercisskolan utsträckes 
till minst 3 helst 5 månader och tiden för sjötjensten till 
8 å 9, skola otvifvelaktigt bättre resnitater vinnas, och 
rekryternas militära utbildning, som under rekrytdanin
gens första tid måste vara en hufvudsak, blifva helt an
norlunda. 

För min del anser jag det i allmänhet outförbart 
att på en tid af 3 månader hinna bibringa en båtsmans
rekryt önskvärd färdighet uti de öfningar, hvaraf enligt 
komitemdes förslag rekrytkursen i land skulle bestå. 

Komiterade föreslå exercisskolans förläggande till ett 
för expedition rustadt fartyg under ticlen från den 15 
Juni till den 30 September. J ag är ej af den öfverty
gelsen att ökad exercisskicklighet skulle blifva vinsten 
häraf, utan befarar snarare motsat~en. Försök i unge
färligen samma riktning äro gjorda och jag tror ej de 
befunnits tillfredsställande, eller att i allmänhet förhål
landena ombord medgifva att utföra vapenöfningar och 
en del förberedande sjömansöfningar lika noggrant och 
så att säga skolmossigt ombord som i land vid exercis· 
skolan och dess exercisfartyg. 

'riden ombord i elt till expedition rustadt fartyg är 
upptagen af så många bestyr, h vilka ej sällan lägga hin
der i vägen för öfningarnes jemna och ostörda .fortgång, 
att det ej bör förefalla oväntadt om 4 timmars daglig 
exercis ombord, understundom afbruten eller inställd, ej 
skulle lemna samma resultat som 6 a 7 timmars ostörd 
exercis i land. J ag talar nu blott om färdighet i såda
na öfningar som lika väl eller bättre kunna inläras och 
utföras i land och som i så fall ej betunga exercisan
slaget. 



Den enda öfning som hLlrifrån skiljer sig nemligan 

målskjutning med kanoner, bör dock, ehuru af allra stör

sta vigt, enligt mitt förmenande, ej skattas så, att derpå 

göres uppoffringar, lwilka ej motsvara hvad man hoppats 

vinna. Scdan förberedande skjutningar blifvit utförda 

från skolans exercisfartyg (i stället för målskjutnings

batteriet p?t Kungshall) och från båtar försedde med ka

noner, torde kanonkomrnendiiremas vidare utbildning i 

denna del böra och kunna fortsättas samt nå önskvärd 

fulländning under dc expeditioner, h vari de allt framgent 

kom1na att deltaga. 

Komiterado hafva tydligt uttalat den ftsigt: att ar

tilleribåtsmansinstitutionen bör upphöra. 

För min del har jag ej funnit giltig anledning för 

att med min röst kunna biträda detta förslag. .T ag an

ser deremot denna institution böra bibehållas och utveck

las i sådan riktning att flottans behof af skyttar och 

garnisonstrupp om bord derifrån kan tillgodoses. Af så

dan anledning böra exercisskolans öfningar leda till ut-

1ildning shäl af skarpskyttar som kanonkommendörer1 

och bör måhända i land denna benämning förändras till 

l:a klass artilleribåtsman1 såsom mera anspråkslöst. 

Om vid en sådan utveckling af artilleribåtsmans

kår~n1 denna i sig upptoge den ogentliga sjögående de

len af Mtsmanshället, och alla öfveråriga eller till sjö

tj ens t oliimpligc allt efter hand kunde till uteslutande 

stationstjenst öfverflyttas, skulle på så sätt en ej allt för 

orådstörtad öfvorgång till f'n reorganisation af båtsmans

hållet kunna beredas. Enda viikoret för ett sådant till

vägabringande vore att inom hvarje båtsmanskompani 

sjöfolket uppfordrades för sig i sin tur1 och stationsarbe

tame i sin, oberoende af hvarandra1 allt .efter som be

hofvet af sjöfolk eller arbetare sådant erfordrade. 

Enär jag ej är öfvertygad om lämpligheten af båts

männens bildande till matroser eller tror att skickliga 

sådana kunna, annat än undautagsvis ur båtsmanshållet 

~PP~n:ma~ ef:ter ett års rekrytkurs .och sedermera endast 

tlllfalhgtv1s 1dkad SJ'öfart, och då J'acr · }']-l, t d 1-
. • 01 1 1 ~ .o m e ~o-

mltcrade CJ anser matros-skicklighet vara. nödvändig för 

en stor del af en örlogsbesättnino· l·an J'acr 0 · b't' .. d 
k . o • bl ' · 'b J 1 ra a 

ormtorades as1g·t att söka bilda båtsn ,. t'll t lannon 1 ma ro-

~er o~h att dem så benämna. För det närvarande anser 

J~g b~tsmännen i våra fartyg, ganska tillfredsställande 

f!lla sm plats som 2:a och 3:e klassens t>jömän, och tro

llgen komma o de att göra det gansim bra efter en nog

grant genomgangen rekrvtkurs. 

Huruvida båtsmänn~n, som alltid med sina starkaste 

band torde känna sig fästada vid sitt torp -sitt hem -

skull~ med en f:örändrad benämning finna sin ställning 

lyckligare eller Sltt anseende höJ. d t eller· om d 
. -- 1 . enne ma-

tros till namnet skulle för tjensten blifva af större värde 

än vår nuvarande båtsman, vågar jag ej hoppas. Det 

vore kan~ke fara värdt, att, om en sådan sjömansldass, 

som k01mterade tänkt sig, vPrkligen kunde bildas, den 

snart skulle finna sig missbelåten med sirr t"ll · 
h 

. . , s a nmg
1 

v1lkon de vrd första gynnande tillfälle skulle lemna för 

att frica från allt disciplinärt tvång söka sin lycka på 
1
an

nat hall. 

Men då onekligen en eller annan båtsman framdc

les såsom hittills, torclo komma att finnas med ~oda sjö

mansanlag, och med förmåga att kunna tjensto·öra som 

matros, ans.er jag att sådana karlar borde ombor~ åtnjuta 

matrosaftönmg och möJ'li 0'811 erhålla nao o·o k'ld b 
. b . 0 n s ers 1 e-

n~mn.mg t. ex. förhanels båtsmän. Chefens intyg i för-

hallnmgsboken om karlons förmåga att kunna tjenstgöra 

som matros, skulle vara viikoret för erhålh:.nde af dessa 
förmoner. 

Väl inseende såväl behofvet af förändring uti en del 

stadgar rörande båtsmanshållet och dess användande i 

kronans tjenst som denna frågas stora betydelse för fiot-
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tans framtid, har jag dock ej ansett att önskningar och 
förhoppningar i detta afseende uöra undanskjuta den del 
af frågan som ri)rer de år efter år antagne rekryternos 
förberedande daning som sjömilitärer, hittills nästan alldeles 
försummad. Af sådan anledning, och då jag för ögon
blicket anser större vigt ligga vid ett "rekrytbildnings
förslag" än vid ett "reorganisationsförslag", hvilket af en 
genomgripande natur borde medtaga fl.era år för att ?e
nomföras och vinna stadga, har jag ej utan reservahon 
kunnat underteckna komitemdes betänkande, enär det i 
den form det erhållit, enligt min öfvertygelse uppskjuter 
en fråga som redan länge väntat sin lösning. 

Carlskrona den 16 lVIars 1869. 

JOHN AMEEN. 
1\ommclHlörkaplcn ar 2:a !dassen. 

Utdl'ag Ul' Fö1·ste Amiralilets-Lo1·dens, IU:r 
Childers, anförande i I~ngclska Padamentels 
Underhus rörande inneva1·ande ål'S anslag 

till flottan (Navy Estimalcs). 

-----------
Under den korta tid jag beklädt mitt nuvarande em

bete, har tiden icke medgifvit att fullständigt undersöka 
förhållandet med våra stationer för örlogsfartyg i from
mande haf, och specielt icke förhållandet med dem, som 
äro oss närma;;:t, nemligan lVledelhafs- och N ordarneri
kanska stationerna. Tillsammans med statssekreterarn e för 
utrikes ärenderna och för kolonierna ha vi emellertid 
noggrannt tagit i öfvervägande China samt öfriga af
lägsna stationer, och dervid kommit till följande resul
tater: 

Våra eskadrar på sydostkusten af Amerika, uti Stilla 
hafvet, Australien, China, Ost-Indien, vid Goda Hoppsudden 
och å vestkusten af Afrika utgöras f. n. af tillsammans 
80 fartyg med 11,767 man, och vi ämna reducera detta 
antal till 64 fartyg med 8,400 man. 

Dessa fartyg skulle sålunda fördelas: 
Sydostkusten af Amerika 5 fartyg, 5 a 600 man; 

Stilla hafvet 10 fartyg, 2,000 man; Australien 4 fartyg, 
7 a 800 man; China 25 fartyg, 2, 700 man; Ost-Indien 
G fartyg, 1,000 man; Goda Hoppsudden 3 fartyg, 4 a 
500 man; samt vestkusten af Afrika 11 fartyg och 
1,000 man. 

Med afseende på Ost-Indiska stationen, hafva vi upp
manat Indiska styrelsen att deltaga i omkostnaderna för 
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en skyddande flotta. H vad Medel hafs- och N ordameri
kanska stationerna beträffar, ha vi, såsom nämndt är, 
ännu ej haft tid att derom bestämma, men skola de i 
samråd med utrikesministern och ministern för kolonier
na blifva lika grundligt undersökta. 

På samma gång vi ämna göra denna reduktion, skola 
vi utsända en flygande eskader fiir att besöka alla Yåra 
utländska statiouer och på detta sätt hålla vårt folk mer 
till sjiis, tln de för närvarande äro. Vid Pingsttide~ äm
na vi derjemte utsända åtskilliga af våra kustbevakmngs
fartyg, linirs~;:epp och flaggskepp på en kryssning i eska
der, och ämna vi erbjuda dem af vår sjöreserv (naval 
reserv), hvilka vid den tiden önska undergå sin exercis
kurs, att medfölja. Det är icke meningen att på detta 
sätt kalla ut reserven, men vi tro att det vore nyttigt för 
reservmanskapet att få tillfälle att gå till sjös. 

För detta ändamål skulle vi vid Pingst hafva klara 
pansarf:regatterna Black-Prince, Agincourt, Valiant och 
Hector; linieskeppen Donegal, Duncan, Trafalgar och 
Royal George; fregatten Mersey, samt flaggskeppen vid 
N o re och C ork. 

Förlidet år beviliades G6,770 man; i år begäres 
63,000; alltså en minskning af 3,770 man; men icke en 
enda sjöman ingår i detta antal, utan endast icke-sjömän. 
Som antalet eldare i reserv var alltför stort, hafva vi vid
tagit en anordning, som med fördel har användts i fran· 
ska flottan, den nemligen, att låta matroser mot fiirhiijd 
aflöning tjenstgöra såsom eldare. 

Ett af de vigtigasto förhållanden att öfverväga år 
-det enorma öfverskottet af officerare som finnes på den 
.aktiva listan, och hvilket förhållande påkallar sna-r hjelp. 
J ag förbigår amiralerna, och går till vice-amiralernH, 
hvilka äro 79, af hvilka 23 på aktiva listan. Af dessa 
:äro 4 använda till sjös och 4 i land. Af 48 konter-

amiraler äro 3 mw:tnda till sjiis och G i land; af 726 
kommendörer ( captains) äro 2fl6 på akti,·a listan, och af 
dessa 61 använda till sjös och 3!! i land. Af 405 "com
manders" på aktiva listan äro endast fl6 använda till sjös 
och 99 i land. Af 111 "captains" med 5 års sjötjenst 
eller mindre, äro enJast 10 am·änua, el. v. s. l af 11, och 
af 89. "commanders" med två års tjonst äro ondast 14 
använda, d. v. s. l på G1

/ 2 • Om man delar "captains" i 
3 afclelningar, finuer man att de första 100, soin i me
deltal varit i graden 13 år, hafnt varit använda nära 7 år; 
de nästa 100, med ett medeltal af G1

/
2 

år i graden, ett år 
och 277 dagar, och det sista eller tredje 100-talet, som 
varit 2 år i graden, 71 dagar h vardera. 

Hvad sjötjenst beträffar, så befinnes l:a klassens 
"captains" med deras medeltal af 1:3 år i graden ha haft 
mellan fyra och fem års sjötjenst; 2:a klassen med 61f

1 

år i graden, endast mellan ett och två års sjötjenst, och 
3:e klassen med sina 2 år i graden , endast två må
naders. 

Går man nu till kadetterna, så finnor man att deras 
antal, eom 1865 var 18(), nu nedgått till 140. Under 
denna tid har antalet u nderlöj tu an ter (sub-lien tenants) 
och navigerings-underlöjtnanter (navigating sub-lieute
nants), som förr ansågs tillräcldigt då det utgjorde 120, 
160, a 200, den l sistl. .Tanuari stigit till 44ti. Det må
ste erkännas, att detta förhållande är ganska otillfreds
ställande. Det är alls icke ekonomiskt, ty man betalar 
flera officerare än man kan am·äuda, och det inverkar 
dessutom skadligt på aunat sätt. Då officerare äro an
vända för så kort tid är deras afi~ning otillräcklig. Ehuru 
full sold är ganska tillräcklig, om en officer erhåller den 
fur hela tiden, blir den deremot otillräcklig då han er
håller denna aflön_ing för endast 1/ 3 af sin tjenstetid. Då 
man har för många officerare för den tjenst, som skall 
göras, tvingas styrelsen att skaffa sysselsilttning för dom 
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på ett eller unnat sätt i mindre bchöfligu befattningar. 

Slutlio-en förlorar kårens effektivitet på detta förhållande 
o • 

Inom do si~ta två månaderna har jag haft meddelanden 

från amiraler och fartygschefer i alla delar af vm·lden, 

hvilka öfvertyga mig, att ehuru våra sjöofficerare äro 

lika dugliga som några andra och lika villiga att göra 

sin pligt, förhållandet dock, till följe af bristande använ

dande, ej är som det borde vara. 

Detta måste afhjelpas, och jag vädjar till huset att 

bispringa oss att på praktisk väg lösa denna fråga. Det 

kan icke göras genom att då och då sätta 2 eller 3 på 

reservstat. Vi ämna komma in med ett förslag, som 

om det går igenom skulle sätta oss i stånd att betala 

en officer en summa på en gång i shillet för half sold, 

och att nå detta sätt friköpa honom. Detta kunde ske 
' l 

utan förlust för staten, om man till fullmäktige {ör natio-

nalskuldens minslrning halfårsvis inbetalde de belopp, som 

utgå för half sold, hvarefter fullmäktige besörjde dessa 

öfverflödige officerares utlösning. Vinsten skulle blifva, 

att aktiva listan blefve minskad till verkliga behofvet, 

och, efter noggranna beräkningar af dödsfall och afskeds

tao-andc så ordnad, att officerare nådde de olika grader-
o ' 

na vid lagom ålder. Vi anse att en dylik reduktion 

borde genomgå alla graderna. Naturligtvis ämna vi vid 

denna beräkning afse ett tillräckligt antal officerare så

som reserv. Kadetterna hafva nu blifvit minskade från 

140 till 112, hvilket antal oj nu torde böra vidare min

skas. 

Jag kommer nu till 3:e punkten af mitt anförande, 

nemligen nybyggnad af fartyg och reparerande af äldre 

,sådana. Det är vår afsigt att minska reparationer och 

förändringar af äldre fartyg. Vi skola öka antalet handt

-verkare för nybyggnad och minska antalet afsedda för 

reparationer. 

l samråd med yrkesmän hafva vi beslutat öka tiden 

för fartygs expeditioner från 3 till 5 år, h vilket skall be

tydligt minska kostnaden för fartyg som afrnönstra. 

Under nybyggnad hafva 1·i 11 pansarfartyg, deribland 

2:ne tornskepp: "the Oaptain" och ''the Mouarch", samt 

9 träfartyg, nemligen 8 korvetter och en fregat( och blifva 

alla dessa färdiga under det löpande finans året. Vi ämna 

derjemte nu påbörja 2:ne tornskepp, hvilka torde blifva 

de kraftigaste i verlden. De skola blifva af 4,400 tons 

drägtighet med 800 hästars maskin, tvillingshufvar och 

4 maskiner, samt, en beräknad hastighet af 121/
2 

knop. 

De äro ämnade att föra l, 750 tons kol, berälmadt för 12 

dagar med 10 knops fart, skola föra 4 st. 25 tons kano

ner, och endast ligga 4 fot 6 tum öfver vattnet. Torn

basen skall skyddas af ett ovalt bröstvärn 7 fot högt. 

Pansam skall bestå af 12 tums och 10 tums plåtar på 

sidan och bröstvärnet, 14 tums och 12 tums på tornen med 

backning från 13 till 20 tum, och innerplåt af 11 f
2 

tums 

tjocklek. Däckspansam skall bestå af 2 till 21/
2 

tums 
plåtar. 

Dessa fartyg skola ej hafva några master, och ka· 

nonerna skola derför kunna skjuta rund hela horizonten. 

Besättningen blir 250 man, hvarje fartygs kostnad 

286,000 L. sterling, och komma de att ligga 25 a 26 
fot djupt. 

J emte dessa ämna vi bygga en "torn-ramm", eller en 

förbättrad "Hotspur", som skall blifva större och ha tjoc

kare pansar, samt ha vridbart torn, i stället för fast så
som "Hotspur" har. 

Detta nya fartyg skall blifva af 3,200 tons drägtig

het, 700 hästars kraft, 12 knops fart, och rymma 350 

tons kol, eHer tillräckligt bränsle för 31/2 dagars gång 

med lO knops fart. Det skall föra 2 st. 18 tons kanoner 

i ett torn, ha relingen endast 1 fot 6 tum öfver vattnet 

6 
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samt ett 7 fots bröstvärn rund tornet. Pansam skall 
-blifva af följande tjocklek: 9 och 11 tum på sidorna, 12 
tum på bröstvärnet, 12 och 14 tum på tornet, och 2 tum 
på däck. Den skall ha sn e~segel.s (fore and aft~ tackling 
ntan vant~ samt en bcsättmng af 200 man. Kostnaden 
med maskin blir 196,000 L. sterling. 

Ännu ett fartyg skola vi bygga likt "the Staunch", 
som min företri:idare har mycken heder af. Som bekant 
·· detta fartva- blott att anse som en flytande /(1/)ell. ar . b 

J ag skall nu försöka att i få ord angif,·a engelska 
flottans tillstånd, sedan de föreslagna nya fartygen hafva 
blifvit byggda. 

Vi skola då hafva 36 pansarfregatter med tillsam-
mans 5ö5 kanoner; dessa fartyg kunna sålunda klassi
ficeras: 

J:a Massen upptager 2:ne fartyg Hercules och Sultan, 
skvddade af 6 till 9 tums pansar, med 14-1

/ 2 knops fart, 
m;d 18 tons 10 tums kanoner och derunder, samt med 
maskiner om nominelt 400 hästars kraft. 

2:a friassen bostår af G fartyg: nemligen Audacious, 
Invincible, Vanguard, Iron Duke, Sw-iftsure och Triumph. 
Dessa fartyg skyddas af från 8 till 16 tums pansar, 
göra 131/

2 
knops fart, och föra 12 tons 9 tums kanon och 

derunder med mask-iner om 260 hästar. 
3:e lilassen består af 9 fartyg: nemligen Bollerophon, 

Lord vvarden , Lord Clyde, l\'linotaur, Agincourt, N or
thumberland, Royal Alfred, Rcpulse och PenRlope. Des
sa fartyg hafva 51(2 till 6 tums pansar, 13 a 14 knops 
bastigl1et, och föra 12 tons kanoner och derunder. 

4:e !r/assen innehåller 8 fartyg: Achilles, Royal Oak, 
Prince Consort, Caledonia, Ocean, Valian l, Hector (de 
2:e sistnämnde dåligt bepansrade) och Zealous. Dessa 
fartyg äro skyddade af 4 1

/ 2 tums pansar, göra 12 1
/ 2 knops 

fart, föra 9 tons 8 tums kanoner och derunder, och äro 
deras maskiner oro 800 nom. hästkrafter. 
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5:e klassen består af 4 fartyg: vVarrior, Dlack Prince~ 
Defence och Resistance (de 2:ne si stnämnda illa bepansra
de). Dessa fartyg äro skyddade af 41

/ 2 tums pantsar, 
göra 12 a 14 knops fart samt föra 9 tums bnoneJ;, 

6:e Massen består af ::! fartyg: ncml. Pallfls och Fa
vourite, med 4 1

/ 2 tums pantsar och 12 a 13 knops fart, 
samt 9 tons kanoner. 

7:e klassen bestär af två mindre korvetter: nemligen 
Enterprisc och R esearch, med 41

/ 2 tums pansar, 91
/ 2 knops 

fart och 61
/ 2 tons kanoner. 

Slutligen må nämnas 3 kanonångbåtar, Viper, Vixen 
och vV aterwitch, med 4 1 

( 2 tons pansar och 91
/ 2 knops far t. 

Vi komma derj emte att ega 11 tornfartyg, sålunda 
klassificerade: 

J:a lilassen skall bestå af de ~ ofvannämnde som, 
enligt ny plan, nu skola påbörjas. 

2:a Massen består af Monarch och Caplain, skyddade 
af 7 a 8 tons pansar, mE'd 14 knops fart, och förande 
25 tons kanoner (600 pundiga). 

3:e /rlassen består af Glatton, skyddad af 10 a 12 
tums pansar, skall göra 91/l knops fart och föra 25 ton 
kanonE'r. 

4:e Massen räknar Hotspur, skyddad af 10 till 14 
-tums pansar, och dE>n ofvannämnde förbättrade Rotspur. 

S:e lilassen omfattar Royal SovE>rcign och Prince 
Consort, som äro skyddade af 4'/2 a 5'(2 tnms pansar, 
göra 12 knops fart, och föra 12 tons kanoner. 

6:e lilassen består af Scorp-ion och \Vyvern med 41
/ 2 

tums pansar, 10 knops fart samt 12 tons kanoner. 
H vad vår obepansrade flotta beträffar, så ha f va vi för 

närvarande tjenstdugliga 12 liniE>skepp och svårare fre
gatter, inberälmadt Aria d n e och Galathca. 'l'ill dessa fartyg 
skall nu läggas Inconstant, svår fregatt, som skall göra 
15 knops fart och föra 12 tons kanon Pr; Active och Vo!age, 
svåra korvetter, med 15 knops fart och förande 61

/ 1 ton 

Il 
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kanoner; 12 korvetter af Bl:mche's klass med en hastio--
o het af 13 knop och förande 61

/ 2 ton kanoner; två af 
Druid's klass med samma hastighet och armering; 12 
större kanonbåtar (gun vessels) af ny mod dl, görande 
11 knop och med 61

/ 2 tons kanoner, samt 171mnonbåtar 
(':composite") om 10 knops fart och förande 61 /

2 
tons 

kanoner. Hela vår abepansrade flotta rälmar derför 66 
fartyg, utom ett antal af gammal modell, hvaribland in
beräknas 8 svåra korvetter *). 

:Man får icke glömma, att Englands såväl offensiva 
som defensiva maritima kraft icke allenast skall bestå af 
fartyg och kanoner utan ock af torpedos, hvilket vigtiga 
vapen ej försummas. 

Om man vill j emföra oss med Frankrike, hafva vi 
vid detta års slut 4 7 bepansrade fartyg mot detta lands 
37, samt dessutom 11 flytande batterifilr för hamnförsvar; 
men Frankrike har intet fartyg som kan jemföras med 
våra i l: a och 2:a klassen, ehuru det är starkt i 3:e Idas
sen. Dess gamla abepansrade flotta är i bättre tillstånd 
än vår, men det har endast 2 eller 3 af ny modell. 

För~nta Staterna ega inga sjögående bepansrade 
fartyg, men de hafva en ofantlig flotta för försvar i egna 
farvatten. 

•) Rancoon, bufvudsakliffa delar lik ~år Vanadis, är en ibland 
<l"('!l9(l . Red:s aum. 

Om de Geografiska upptäckternas nuva
rande ståndpunkt. 

Vid sällskapets "the British Association for the 
advancement of science'\ sista möte, som egde rum i 
staden Norwich i England den 20 sistl. Augusti, hölls af 
chefen för engelska sjökarteverket, captain G. H. Richards, 
ett föredrag öfver de geografiska upptäckternas nu varan
de ståndpunkt, och då detta föredrag jemväl bedr 
nordpolsfrågan, för hvilken intresset på nytt synes vak
na i England, har Red. ansett följande utdrag derur 
icke böra sakna intresse för tidskriftens läsare. 

Hafvets fysiska geografi måste, för att motsvara nu
tidens fordringar, innefatta kännedom om dess djup och 
temperatur, bottnens natur, strömmarue på ytan och på 
djupet, samt andra behöfliga underrättelser. Utan denna 
kännedom skulle det t. ex. icke hafva varit möjligt, att 
lyckligt nedlägga de undervattenskablar, hvilka nu förena 
Stur-Brittanien och Amerika, och hvilka vi ha skäl att 
förmoda, skola, så snart handelns fordringar komma att 
rättfärdiga do erforderliga kapitalernas användande för 
ändamålet, efterföljas af andra, intill dess hela jordklotet 
sålunda blifvit omgjordadt. Frankrike och Amerika äro 
på väg att förenas genom ett sådant band; en kabel skall 
sannolikt snart nedläggas midt igenom Medelhafvet, före
nande Gibraltar~ Malta och Alexandria, samt derifrån 
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genom Röda hafvet och tvärs öfver Indiska hafvet till 

Bombay; en del af denna kabel hirer blif\-a f•1·ra· · ' 1g Inom 
några veckor. Förenino-en mellan Indien ocl1 Oh" o 

o ' 1na a 
ena sidan och mellan Australien och Nya Zeeland å den 

andra skall sannolikt ej länge komma att uppskjutas_ 

Våra bemödanden under Rednare åren hafva rigtats b lir

på, or,h med tillhjelp af vetenskapen och de mekaniska 

utvägar den numera har att erbjuda, äro vi i besitt

ning af data, som , jemförda med den obestämda och 

ofullkomliga kännedom vi ända inti ll sednare tider äo-de 
o ' 

kunna kallas noggranna. Vi känna nu djupet och bot-

tenlaget i norra Atlanten emellan England och Amerika 

på tre olika vägar, och veta att d C't icke någonstädes öi'
verstiger 2 geografiska mil, eller omkring 13,000 fot. 

:Medelhafvet har blifvit noggrannt uppmätt och dess 

största djup har befunnits vara föga mindre än Atlant~'nE'. 
För få veckor sedan har Indiska Oceanen mellan Röda 

haf.-et och Bombay upplodats med särdeles noggrannhet, 
1 /•• L J" t b f "L o t r oc 1 swrsLa CLJupe e unmLs vara n n go ö..ver 2 geografi-

ska mil. JV!ellan China och Australien har en stor del 

af vägen blif1'it noggrannt unclersöH, och det återstående 

är för närvarande under arbete, uml~r det att för några 

dagar sedan underrättelser ingfttt, att bottnen i södra 

Atlanten, emellan Goda Hoppsudden och eqvatorn, upp

nåtts på 18,000 fots~ eller nära 3 geografiska mils djup. 

Ingen osäkerhet ägor rum med afseonde på dessa arbe

ten, ty i alla ofvannämnda fall hafva bottenprofven upp

tagits i stora qvanti teter. Jag kan icke annat än be

trakta dessa resultat såsom af ofantlig vigt, och såsom 

icke underlägsna något af de förflutna årens geografiska 

upptäckter. Tack vare maritima upptäcktsresor äro vi äf

von tendigen hemmastaelda med afseende på Stilla- och 

Indiska hafvets vidsträckta ögruppers geografi, och hafva 

missionärers arbeten och forskningar icke haft en obe

tydlig dt>l i det.ta arbete. Men det finnes äfveu ea mö-r-

kare sida af denna taö.a. Olll vi vända oss till Afrika, 

ja till Australien, Nya Guinea, Borneo och den förseg

lade bok i norr, som ligger nästan vid vår tröskel, kail 

sinnet knappast omfatta de vidsträckta probierner som 

geografien ännu har att lösa , och man käuner sig ned

slagen vid tanken på, huru jemförelsevis litet resultatet 

blif1'i t af alla de stora ansträngar och ädla uppoffrin

gar, som blifvit gjorda både i vår tid och i förgångna 

tider. 

Vända vi oss till Australien, der en hel engelsk nat ion 

kan sägas hafva uppstått under elen närvarande genera

tionen , så kan dock föga mera än ett hörn deraf ännu 

anses vara upptaget; om dess kustlinie hafva vi knappast 

ännu fullständig kännedom, och oaktadt elen olmiliga 

energi och det mod som de talrika upptäckrarne visat, 

af hvilka alltför många hafva offrat siua lif för saken, 

ligger det ingen öfverdrift i att säga, att större delen af 

det inre af denna hufomslutna kontinent är lika litet 

l~Ild nu, som den var då Cook för hundra år sedan 

först besökte dessa trakter. 

De, som hnJva läst h istorien om geografiska upp

täckter, kunna icke ha underlåtit anmärka, huru 

sällan några stora resultater uppnåtts, förrtln efter upp

repade ansträngningar och många misslyckade försök , och 

huru ofta, när en dyrköpt erfarenhet gjort att fram

gången synts nästan söker, priset har måst lemnas då 

man så godt som haft det i sin hand. 

Detta kan knappast länge förblifva så hvad .Austra

lien beträffar; man har föreslagit en organiserad upptäckts

resa i det inre~ hvilket förslag har vunnit Geografiska 

sällskapets Yarma godkännande och understöd, och inför 

hvilket sällskap en afhandling i ämnet blifvit uppläst af 

dess författare, d:r N ewmayer från Australien intimt bekant 
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fråga af sådana dimensioner kan intet sällskap o·0 .. 1. o a mer 
än att skänka sin sympati; det är ett problem att lösa 
för Australiens förenade styrelser, och det är att hoppas , 
att då detta företages, det må ske med så tillräckliga mo
del, ovganisation och samverkan, både till sjös och land::;, 
att det blir omöj ligt att misslyckas. · 

Det finnes ännn ett terra inco.r;nita nästan i sigte ai' 
Australiens norra kust, den stora ön Jliya Guinea, lwars 
kuster icke ens blifvit korrekt utlagda på kartan. Don 
har likväl besökts af olika ländors navigatörer, och det 
lidf'r intet tvifvel att den, Lkt de små öarne i granska
pet, tillhörande Holländarn e, är rik på j ordens ntnldastc 
produkter. 

:Man måste likväl frukb , att (\len tid är aflägson då 
detta intressanta land skall blifva iippnadt för handel och 
civilisation; dess stora utsträckning och infödingarnos 
fiendtligh et si~ttor det utom möjlighot för individuella an
strängningar, och ing1~ rr af sji'inationerna synes ännu be
redd eller hågad att der plantera Rin fl agga. 

Jag Yill ogerna lomna dessa söderhafvcts trakter 
utan att mod några få <.trd beröm elen sist erhållna och 
kanske mest bloms·trande af Bri.tiska väldets kolonier 

' Nya Zodand. 

Såsom ett prof p·å hastighet och framgång både hvatl 
upptäckt och kolonisering beträffar, och dessa nästan sam-· 
tidiga med hvaranclra, är det sannoEkt det me:;t märk
värdiga i nrlclshistoriens annaler. Utan trifvel egde det 
i hög grad nästan alla för ett sådant resultat gynnsam
ma viikor - en land\· idd lika med Stor-Brittanien, som 
för utveckling genom nautisk forskning egde den mest 
gynnsamma form och utsträckning -- och ett för E uro
peer särdeles lämpligt klimat, som i sanning syntes in
bjuda till civilisation. 

För knappt 30 år sedan voro dess enda 11Vita be
byggare några få engdska missionärer\ hvilka vanligen 
hafva varit civilisationens budbärare i dessa aflägsna trak
ter. Tio år sednarE', då kol onisation på allvar företogs 
i stor skala, föruts åg el en skarpsynte ädling som då stod i 
spetsen för flottan , Lord Auckland, att den kortaste oeh 
säkraste vägen till framgång var en fullständig ~jömät
ning af dess kuster, h vilken under hans auspicier ooks å 
genast börjades och inom 7 år blef färdig. Under denna 
tidrymd fortgick koloniseringen med hastiga steg, och 
fö~· närvarande, trots årslånga krig mot infödingarno, är 
Nya Zeeland, ell er såsom det äfven blifvit kallaclt söderns 
Stora Britanien, befolkaclt öfver hela sitt territorium af 
engelsmän, och eger samma lyx, rikedom och välstånd som 
ett gammalt och länge bebodt land. 

' Det är en h Lind el se i X ya Zoolands historia, som 
hvarkon allmänt känd ollor ihägkommen, på samma gång
är ett ex:cmpol på hvilka Yigtiga resultat f'(ir en l1ol na
tion stundom kunna uppkomma af synbarligen obetyd
liga eller tillfälliga orsaker. Händelson är don, att blott 
för elen lyckli0o·a närvaron af en liten iirloo·sbrio·cr under tJ 00 

befäl af captain 01ven Stanlcy, åren 1839 och 1840, ha-
do JPtta blomstrande land, eller åtminstone don största. 
och Yackraste delen deraf, nu varit under en ann:m nations 
flagga, och man skulle haft dot egna sammanträffanJet 
af en engelsk kanal äf,~on vid Ani:ipo(lerna, der våra nuva
rande grannar skulle sett på oss tvärs öfyer det sund, 
som nu är kändt under n<:mnet Cook's iiund. 

Jag kommer nu till den del af cle geografiska upp· 
täckterna, som alltid här i landet ynnestfullt upptagits, 
neml. forskning i Polartrakterna; mon fur att komma till 
ett klart begrepp om vår geografiska kunskaps närvarau
de tillstånd cl01·städes, och om utsigterna för framtia.eu, 
måste jag i korthet beröra det förflutna . 



Redan så tidigt som i rnidten af lf3:de århundradet 
riktades Engelsmännens uppmärksamhet på upptäckte~ 
af en passage från Atlanten till Stilla hafvet nordöfver 

' eller, som den ock kallade o, N ordvest-passagen. En så-
dan passage skulle ofantligt förkortat distansen till Stilla 
hafvet och China, och dessutom var det ett mode den 
tiden för hv ~11je sjönation, att hafva sin egen väg. Spa
nien och Portugal gjorde med påfvens goda minne, an
språk på monopol af dc närvarande stora stråkvägarue 
rund Cap Horn och Goda Hnppsudden. Att ega en så
dan kort och uteslutande vår väg, nära våra egna dörrar, 
var derfure en stark sporre till ihärdighet. Många an
strängningar gjordes, fruktlösa på annat än ökad geogra
fisk kunskap, och efter medlet af 18:de århundradet sy
nes arktisk företagsam het hafva legat i dvala för en tid 
af mE·ra tLn 100 år. Slutct af det långa kriget lemnade 
likYäl flottan utan särdeles sysselsättning, och ämnet upp
lifvades på nytt, hufvudsaldigen tillfiilje af det erfarna 
nit som ådagalados af Sir J olm Barrmv, h vilken till sitt 
lifs slut var dess ständige understödjare. Parry's, Frank
lins och andras rosor 181\J och fuljande år, vestorut och 
norrut, äro bokanta för h varoch en,äfvensom attParry aldrig 
lyckades komma vestligan~ än till Melville-ön, på om
kring 115° vestl. longitud ; ej heller har något fartyg se
dan kommit vcstligarc. Franklins dcrpå följande expe
dition mod Ercbus och Terror, som lenmade England 
1845, och sedan aldrig afhördes förr än l\fClintock upptäckte 
lemningarne af deras · sorgliga öde 185 7, var sista försö
ket att upphicka en nordvest-passage, ehum den gjordes 
mera fur vetenskapliga forskningars skull, än i tron att 
någon passage fanns, som kunde vändas till praktisk för
del. lVfen denna tidrymd af 12 år då Franklins öde var 
ovisst, blef fruktbar i arktiska upptäkter. Expedition ef
ter expedition afsändes med nationens fulla bifall af re
geringen från öster och från vester, för att uppsöka de 
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saknade navigatörerna, och detta med flitig salll\'erkan af 
en annan nations medborgare, Pörenta Statcrnas, lwilka 
delade med oss åtskilliga vigtiga geografiska upptäckter. 
.Det var uneler dessa år .. som norclvestpassagen ve1;kligen 
kan sägas hafva blifvit gjord af on skopps1osä.ttning, 
h vilken ingick i Arktiska oceanen genom Behring's sund 
och återvände 4 år sednare genom Atlanten, men intet 
fartyg har någonsin passerat genom detta frusna haf, 
ehuru från den dag år 1819, då Parry först stod på 
Melville-ön och såg ut vestvarclt hän, intet giltigt skäl 
kunde förebäras, att det ej fanns vatten- eller is-kommu
nikation mellan de tvenne hafveu. 

Det sätt på hvilket denna. pnssage fullföljdes var, 
att år 1863 Ivl'Clare uppnådde Mercy bay på Banksland, 
der hans öfvergifna fartyg, Investigator nu ligger; sam
tidigt låg Resolute vitl Melvillc-1in, knappt mor än 150 
mil afl.ägset, och den fö rras besättning förflyttade sig till 
det sednare och furdes till England i ett 3:e skepp. 

Om ett ytterligare försök någonsin skall göras att 
forcera dessa 150 mil af is eller vatten är af mindre 
vigt. Säkert är, att det aldrig kan lända till någon prak
tisk furdol, ehuru de finnas, som äro nog sanguiniska 
att tro ~ att fartyg skola komma att gå denna väg från 
den ena oceanen till den andra. Norelvest-passagen har 
likv til nu blifvit afgjord, och den stora fl'ågan fiir geo
graferna är nu, särskildt bland dem hvilka delade 
mödorna och hc;dern af Franklins och hans kamraters 
eftersökande, Pularhafvets unelersökning och upptäckten 
af Nord-polen. 

Engelska sjUmän se härpå, såsom vore det deras 
arf, och, så klent detta än i vissa afseenelen torde vara, 
äro de dock ganska afundsjuka deriifvor. Alla nationers 
geografer, på samrna gång de allvarligt önska detta måls 
fuHföljande, hafva enhälligt beviljat oss hedern af dess 
verkstä.llandB. Denna förenings styrelse och k011gl. geo-



grafiska sällska]_-JCt i I .. outlun hafn> <mvändt hda sitt iu
Hytande för att befordra företaget; detta lands största 
geografiska auktoritet, Sir Roderich l\'Iurchison, har varit 
on stadig och outtröttlig befordrare af arktisk företagsam
hot, och alla hindors geografer stå till honom i djup 
tacksamhetsskuld, hvilknt do och hafva erkänt. Här 
måste jag dock Yörclnadsfullt skilja mig från Sir Rode
rich's uppfattning, då han i sin årliga adress, menar, 
att det är den bristande öfverensstämmelsen i åsigt hos 
nordpolsfararue om lämpligaste vägen, som varit förnäm
sta orsaken, att intet steg tagits. 

J ag kan icke tro detta; läkare äro ofta af olika tan
ke om sättet, huru en kur skall göras, men icke de~to 
mindre verksbillos den ofta och på olika sätt. Geogra
fer må hafva olika mening om vägen, på hvilken do fö
reträdesvis ,-ilja uppnå Polen, men det finnes ingen er
faren arktisk officer, som i c ko tror, att han kunde nå elen 
genom Smith's sund ollor öf\rer Spetzbergen. 

Låt oss komma ihåg, att vi linnu aldrig hafva tagit 
~ngan till bjelp för polarfi.i.rder, att alla sednare årens 
dyrbara expeditioner hafva utsänclts för att söka Brank
lin, och att dc upptäckter, so m då gjort~, hafva varit en 
följd af detta sökande. Hvilken som helst af dessa ex
peditioner skulle säkerligen hafva upptäckt nordpolen , 
om detta hade varit ändamålet; men att då hafva gjort 
det, skulle nilstan varit förräderi mot elen sak de förehade. 
Det måste erkännas, att shäl enthusiaster som geogra
fer finnas, som ifra för denna frågas lösning. Den fram
stående, tyska geografen, cl:r Petermann, intresserar sig 
så lifl.igt för saken, att han på egen bekostnad nyss sändt 
ott litet fartyg om 80 tons, utan ångkraft, för att nå 
Polen mellan Grönland och Spetsbergen. .Tag önskar att 
jag kunde förutspå elen framgång, han förtjenar. Den 
villfarelse, som advokaterna för nordpolsexpeditioner hafva 
idtkat tror jag är, att do hålla amiralitetet ansvarigt för 

N ordpolens upptäckt. Om der funnes en fi ende eller 
en nödställd vän, vore det utan tvifvel dess pligt att 
söka efter denne; men uneler närvarfincle omständigheter, 
synes det mig icke mer vara dess skyldighet, än det 
vore att förlägga en eskader af stålkanonbåtar på Afri
kas insjöar att undertrycka slafb andoln. 

J ag föreställer mig, att ingenting skulle vara mera 
öfverensstärnmande mod styrelsomodlommarnes individu
ella önskningar, än att sätta i verket båda dessa alter
nativer, hvilka skulle kasta så mycken glans på 
landet och på dem sjelfva; mon det är landet som må
ste göra detta, och om landet önskar att det blir gjordt 
och vill lerona medlen clertill , så skall det hastigt och 
effektivt blifva verkställdt. 

Nordpolen är lika mycket en offentlig fråga - om 
Jag må göra elen j emförelsen - som Irländska kyrkan , 
och skulle om elen blefve ventilerad möjligen betydligt 
inverka på de stundande valen. För närvarande måhän
da är ett af de kraftigaste argumenter till förmån för 
arktisk eller antarktisk forskning, nödvändigb eten att upp
fostra officerare och sjömän för det stora astronomiska 
problem, som måste lösas inom få år så nära Elyd
polen som möjligt, ty det är omöjligt tro, att detta 
land icke skulle taga en vigtig del i lösningen af detta 
stora problem, och arktiska sjömän kunna icke lefva i 
evighet, ej heller kunna de skapas på ett år. Till den
na fråga om ~ ordpolen vill jag endast säga, att den sy
nes mig vara en af dessa, som äro harclt nära sin lös
ning, och jag förlitar mig på att detta land, som burit 
da(J'ens tun(J'a och hetta, icke skall låta beröfva sig den o o 
slutliga hedern deraf. 
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Hval'jehandtl. 

En fregatts storrd sprängd och reparerad, samt i hårdt väder 
åter upptagen. 

Följande vackra sätt att, sedan en fregatts st01Tå 
sprungit, reparera och åter upptaga densamma i hårdt 
väder, då fartyget rullade betydligt, egde rum på engel
ska fregatten "Arethusa" under hennes sekonds sjC.mans
messiga och raska ledning. 

Den 15 December 18G8 utanför Cap S:t Vincent i 
en ganska hård by, sprang Arethusa's ston·å vid qvar
tersblocket om babord, då följande åtgärder genast vid
togas: 

Rålcjdaren (af jerntross) hindrade inre ändan om 
babord att komma i däck och bc,rgen . på lika sätt inre 
ändan om styrbord. De sprungna bitarue surrades till 
vanten; seglet frånslogs, och båda bitarue af rån sändes 
i däck med taklen. Rån lades sedan på styrbords gång
bord med styrbc,rds nock akteröfver, och ändarue af de 
sprungna bitarue fogades tillhopa och försäkrades så med 
taljor. 

Derefter infälldes sex jornlaskar öf\'er det sprungna 
stället, bultades och försäkrades ytterligare med fyra jorn
band utanpå. Sex spelbommar anbringades derpå på 
underkant med två jernband öfver och surrades. Ytter
ligare sex spelbommar och två bramledscgelspiror surra
des på sidorna och öfverkant med surrningar af 3 1 j~ 
tums tross. 
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För att derefter taga upp rtm surrades 2:ne öf,·er
ledsegelsspiror (en på hvarj e sida 0111 masten) längs den
samma, hvarjemte snarrmasten kilados så, att en rack, 
för tillfället anbringad, kunde löpa på densamma med 
ringa friktion under upphissningen. Kardelerna iskuros 
och lades till spels. På hvarje nock var ett af mastens 
takel huggdt, och på babords nock dessutom märssegels
taljan , kommande från brumsalningen och ledd under 
storstaget. Store hals begagnades att stötta babords 
nocken, så att den ej s~og emot båtarne, och 7 tums än
dar, väl bemannade, begagnades till afhåll, för att hålla 
råns midt och styrbords nock stöttade. En tillfällig rack 
anbriuo-ades af en mantel och talja, hvilken sednare led-o 

des akteröfver; mar> teln åter genom ett bl or. k under lång-
salningen, ned genom rullkauserna för rackbältet på rån, 
rund masten utanför snaumast och ledsegelsspiror, och 
fastgjord på motsatt sida af rån på midten. 

Rån hissg,des nu upp i10risontelt, tills den var öfver 
b?ttarne, då babords nocken halades tvärs under storstaget 
och upptoppades; racken halades styf och rån hissacles 
och toppades, tills undre nocken gick klar för vanten, 
då rån sedermera lätteligen hissacles fyrkant på sitt 
ställe. 

På detta sätt blef rån på gansl;;:a kort tid upptagen, 
· lika lätt och säkert som i hamn, ehuru fregatten rullade 

16° uneler 3 refvade märssegel. 

Ångbarlwsser. 

Till Österrikiska marinen har nyligen från en verk
stad i Bordeaux aflemr.ats en der byggd barkass med 

1wopeller, orn hvars dimensioner och förhållanden vid 
profresan den 14 sistlidne Oktober, följande uppgifter 
offi.cielt afgåfvo::>. 



t::ltörsta bngd 28' 51
/ / , emellan perp:a 2T 2' //; 

största bredd 7' '//, i vattenlinien 6' 8"; djupgående ak
ter 2' 6' //~ för 2' 11

/ 2" med 500 skålp. stenkol, vatten
cisterner 3

/ 4 fyllda samt maskin och panna. Deplacement 
= 1Gl ,n6 k.-fot; hela tyngden 93 U:r 43 skålp. ; vattnet 
i pannorna vägde 8 C:r 52 skålp. och i cisternerna 20 
C:r 34 skålp. , stenkolen 5 C:r, pannorna 18 O:r 92 skålp. 
och båten tom med maskin 50 O:r 63 skål p. Det vatten 
som kunde rymmas i cisternerna beräknades till48 k-fot 
och var afsedt till pannans matande, då det skulle räcka 
11 3

/ 4 timmar. lVIed 240 slag i minuten beräknades ma
skinen arbeta med 10,48 hästkrafter. Propellem, fyrbla-
dio- häller 27" 6 diam. · maskinens höJ'd är 38" , ångpan-o, . , ' 
nans 69",5; den har 33 tuber och ytterplåtarna äro 7

/ 16" 
tjocka. Vattenrummet i pannan håller 15, l k.-fot och 
ångrummet 9,-iO k.-fot. Högsta farten uppgick till 7 ,'26 
eng. mil i timman, men med vanligt tryck af 53

/ . atmos
feror ( = 86 sålp. på sv. q v. verktum) 7,15 mil. För en 
hol omsvängning åtgick med roret om styrbord 55 sekun
der och 3 båtlängder, om babord l minut och 4 båtläng
der. Kolåtgången var 96 skålp. i timman utom 70 skålp. 
som åtgått till till en limmes uppeldning. Ehuru friskt 
vatten i pannan medför den stora fördelon att utblåsning 
och dermed förenad bränsleförlust undvikes, samt att 
pannan icke skadas så mycket af rost, finnes likväl till
fälle att vid behof mata pannan med sjövatten. 

Båten är byggd med diagonal bordläggning, så att 
två lag bord om 41

/ 2 " bredd och 1
/ /' tjocklek äro lagda 

rätvinkligtpåhvarandra. Pannan var beklädd med träd äfven 
på framsidan, men som det der fattade eld under färden 
och ständigt måste hållas vått, så skulle det ändras. 
Äfven ansågs såsom ett fel att ångpannan icke kunde 
vid barkassens ut- och insättande borttagas, såsom på 
dylika småfartyg på engelska flottans fartyg. 

Dessa engelska harkas~or hafva yanligcn fii1jande 
dimensioner: :37' längd, 8' 6" bredd, 4' djup. Skepps
byggmästar White i Cowes har byggt några om 30' längd , 
7' 6" bredd och 3' 3" djup, samt en mindre sort 27', 7' 
och 2' 8", allt engelskt mått. Sednast har han inrättflt 
en ångbarkass så att ångan efter begagnande ing;'lr i en 
af de kopparcisterner, som äro anbragta bordvarts, innan 
den utsläppes genom skorstenen, på det den icke må 
för hvart slag gifnt ett på afstånd hörbart, blåsande ljud, 
h vilket nu gör dylika ångslupar odugliga till några af de 
Yigtigaste tjenstcr,· man i krigstid måste fordra ~f dem. 
Vidare har denna barkass fön-aringsrum för prov1ant och 
hvilplatser för befäl och manskap, då de under längre 
tid måste vara borta från det fartyg de tillhöra. :B'ör 
detta ändamål är båten ända förifrån däckad~ 
utom på några fots afstånd från akterstäfven, hvarest är 
en öppen sittplats för 6 personer jemte båtstyraren. Ak
terut är en kajut med ett bord, en tvättställning och 6 
fot långa soffor, under hvilka finnes rum för lifsmedel 
m. m. Derutmed ligger på ena sidan ett messrum och 
på den andra watercloset. Förom dessa ligger.maskinen 
om 3 nominela hästkrafter och pannan med tillhörande 
kolrum för lG centner stenkol (circa 30 k-fot), som räc
ker under 3 dagars full gång för ånga. 

Längst förut är liggplats för 2 a 3 man och en kok
inrättning. Tacklingen består af 2 gaffelsegel och klyf
vare. Denna och andra engelska ångbarkasser hafva 
ankare med tillbehör och en del andra behöfl.iga inven
tarier, som saknades vid profresan med den fransyska. 
M:r Whites sistnämda båt låg med alla tillbehör ombord 
samt besättning 21

/ 2 fot djupt akter och 2' 2" för, samt 
gjorde en medelfart af 71

/ 1 knop, utan att maskinen gjor
de nårrot märkbart buller af utsläppta ångan. Denna båt 
är 35 fot lång 9' bred och 4' 4" hög. Den vid profre-

' 7 
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san i Portsmouth beordrade kommissionen yttrade sin 
belåtenhet med den, och tillstyrkte att alla engelska flot
tans ängbarkasser måtte byggas på detta sätt, och att al
las maskiner måtte inrättas att lika tyst kunna nalkas 
en fiende. 

Den lwrtaste resa man hört omtalas ifrån :Melbourne 
till Liverpool har den stora ångaren Great Britain full
bordat, nemligen på 53 dagar. 

]OJ 

Sammandrag af Kongl. Br·ef', Pörordningar, 
Generalorder m. m., utgångne från Sjö

fö rsvarsdepartementct. 

Jan. 12. 

Febr. l. 

" 
13. 

" 20. 

,, 27. 

" 
27. 

:Mar.~ G. 

(Kongl. Bref. ) 

Angående påbyggnad af Utklippuns fyr och 
förändring till fyr 1ned linsapparat af 2:a ord
ningen, samt att på Hanö får anläggas en fyr 
med linsapparat af 4:e ordningen. 

' 
(Generalorder~) 

Tillåtelse för underlöjtnanten vid kongl. Elfs
borgs regemente R J . O. Thörn att genomgå 
graderna vid kongl. marinregementet. 
Unelerlöjtnanten vid kongl. flottan E. E. Kil
man beviljas 3 års tjenstledighot för att idka. 
in- och utrikes sjöfart. 
Underlöjtnanten vid kongl. flottan :M. Everluf 
beviljas två års tjenstleclighot för att idka in
och utrikes f'jöfart. 
Den från Bergsunds mekaniska verkstad sell
nast levererade Ericssonska pansarbåten skall 
bära namnet Slföld samt tillhöra kongl Skär
gårdsartilleriets Station i Stockholrn. 
Ångfartyget Aktiv skall erhålla N:o 11\:l samt 
pansarbåten Sköld N:o 131 uti telegrafsignal
boken för de förenade rikonas flottor. 
K aptenen vid kongl. flottan J . Ostorman till il
tes att under sin nu llipando somester vi;,;tas 
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Mar:s 8. 

,. 18. 

" 
Hl. 

utrikes, hvarjemte honom beviljas tre veckors 
utrikes tjenstledighet. 

Rustningsorder för följande fartyg: 

Carlsirrona station: 

Korvetton af Chapman med fullt proviant
fänåd och utredning för fem månader, att vara 
klar någon af de första dagarna af instundande 
:Maj, för att ;utgå på öfningståg med sjökrigs
skolans kadetter och elever. 

Ångkorvetten Thor, för att vara klar att 
kunna sändas till sjös i slutet af innevarande 
månad. 

Kanonbåten Ingegerd klar till den 25 näst
kommande April. 

, Korvetten J osephino med fullt proviant
förråd och utredning för sex månader att 
kunna mönstra omkring den 12 instundan
dc Maj. 

Mo nitoren J oh n Briesson klar till slutet 
nf :M:aj. 

Skeppsgossebriggarue Snappopp, Skirner och 
af \Virs6n till fyra månaders öfning med skepps
gossar. 

Stochholms station : 

Kanonbåten Alfhild och en ytterligare ka
nonbåt skola vara klara vid första öppet 
Yatten. 

Kanonbåten Gnubild skall efter återkomston 
till Carlskrona afrutas och uppläggas. 
Löjtnanten vid kongl. skärgårdsartilleriet C. 
F. Fjkerman beviljas tj enslodighet till den 1 
nästkommando Juli1 fUr ~ttt vistas inom fliCh 
utom riket. 

}lars 2iJ. 

" 
'27. 

" 
27. 

" 
20. 

lO i 

D en för kong l. skärgårdsartilleriets räkning 
i år inköpta ångslupen Nyttig skall hädanoftel' 
bära namnet K are och erhålla N:o 1 Hi i 
telegrafsignalboken för de förenade rikenas 
flottor. 
Kaptenen vid kongl. flottan O. Öhrström be
viljas ett års tjenstledighet, räknad från den 1 
nästkommande April, för att, till helsans vård, 
vistas inom eller utom riket. 
Följande fartyg tillhörande kongl. skärgårds
artilleriet skola klargöras för att, i slutet af 
nästkommande :Maj kunna utsändas i skärgår
den, nem1igen: 
Kanonångsluparna Motala, Sigrid och Astrild; 
1\.ngslupen Kare; 
Tre chefsfartyg ; 
Pansarbåten Garmer; 
Ett vattenfartyg; 
En bombkanonslup; samt 
Skonerten Amphion. 
Tillåtelse för ynglingarna O. L. Beckman, O. 
Olsson, H. G. Lagercrantz, G. A. Nyblreus 
och H. A. Palme att såsom extra kadetter på 
egen kost åtfölja korvetten af Chapman på nu 
förestående öfningståg mod sjökadetter. 
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Föl'ändringar inom Sjöl örsvarets kåt·et· 
och stater. 

Befordringar : 

Den 2G Februari. Vid flottan , till löjtnant: under
löjtnanten C. A. Puke ; vid flottans nya reserysta t, till 
kaptenlöjtnant: premierlöjtnanten G. J, Hfingspor. 

Den 23 Mars.. Vid skärgårdsartilleriet, till under
löjtnant: utexaminerade kadett-underofficeren N. G. Sund
ström. 

Don 9 April. Vid skärgårdsartilleriet, till löjtnant : 
underlöjtnanten R. V. C. Nuhlen{els. 

Ö{ve1"flyttad: 

Den 26 Fobruari. Till flottans nya reservstat, som 
premierlöjtnant: löjtnanten vid skärgårdsartilleriet A. 
Lindbäck. 

Dödsfall : 

Inventarieförvaltaren vid Stockholms station, riddaren 
uf K V asa-Orden, A G. Bennefl

1 
den 12 Mars. 
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