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RIKETs STÄNDER 

OCH 

AMIRALITETS-I{RIGSMANS-KASSAN. 

U tan !virvel måste Pensions-Kassan för Flottans personal, 

jemte Gratials-Knssan för dess enlwr och barn vara en in

rållnioe, för hvilken statsrnaliterna böra hl'sa all väll'ilja, så

som det ock å Hegerinp,ens sida är tollwdt i Kassans Styrel

.se-ReglementP, der denna Kassa ar försäl;rad om hägn och 

beskydd för allt inträng och sammanblandoine med andra 

verk, och att den sliall bibehållas oförliräokt, nu och fram

deles, vid dess fonder och iolwmster, till understöd för Flot

tans stater, deras i fäderneslandets tjenst förlamade, vanföre 

blirne, eamle och orkeslöse Embets- och Tjenstemän samt 

Betjente, deras enkor och oförsörjde barn, jemte Lots- och 

Fy rings-stateruP, samt all gem enskap vid Koncl. Maj:ts Flotta. 

Flertalet af Embets- och tjenstemäuuen liUnna ej af sine in

komster samla någon förmögenhet, af hvill1en de, vid ålder

domens anoall•ande, lwnna bereda sig en inkomst, utan de

ras tillit står till Pensions-Kassans förmåga att dem pensio

nera, och till Gratials-l{assans, att åt enlwr och barn lernoa 

ett tarfligt underhåll. Men denna del af intresset för Flot

tans Pensious-[{assa har afseende på delågarue sjelfve; sta

ten måste i afseende på personnlens vid Flottan tj enstbarhet, 

åfvenledes hafva ett intresse att bevalla Kassans förkofran och 

dess förmåga alt fullgöra sina förbindelser. Ty kan [\assan 

ej pensionera, så måste de otjenstbara Embets- och Tjen

stemånneo qvarstå i tjeost, och de yngre gråna i snbaltero

graderoe med föga hopp för sin framtid, och med deraf al

strad obelåtenhet med sin ställning och otrefnaJ i alla sina 

förhållanden. Om krig uppstår nnde1· en dyliii sal1ernas ställ

ning, hurudan skall följden blifva '? och hvillleo framgång, 
1 
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h vilket ' kraftigt motstånd emot rikets flen 1Jnr 1· _ . " . . · ,- .an vara att på-
rakna, da befillet 1111 en större del utgöres ar fö "l 1 .• . _ • ra 1 ra u e, till 
Sjalskrafter och erforderliff verksamhet ofcrr·nöon• ll 

• • . • " u eu J la r'? 
V1sser11.gen hafva de sednare åren alstrat många lofvärda 
föresknrter ocll anstalter för utbildande ar personalens t' JPDst-
barhet och sld!!l.lif:het, men när en gren af hela trädet ta-
ger röta, ocl• intd göres fÖr dess botande, så måste sjuli
dornens inflytande snart visa sig genomtränr,a hela organis
mrl), om ej vrxtlirafterne äro frisfia not: att inifrån hela det 
frätande såret. 

Med eodliållnande af dylil;a åsi(!tPr har ocl! Rikets Stän
d~~s Stats-Utslwtt vid nu påt:åt>nde riksdag uti dess utlåtan
de N:r 71, yttrat om armeens pensionering, "att både billie
"he~ och rällvisa foqira att tjenstemannen, vid mera fram
"skriden ålder, när l;ropps- och själsl;rafter aftaga, må kunna, 
11 t>fter afgång från tjensten, pårälma en tarlliu utlwmst under 
11sin återstående lefnad. Följden af nuvarande förhållande"') 
"har v~rit och måste blifva den, att tjenstemanneo efter 
»upphunnen pensionsåld r r qvarstannar i sin tjenst, hellre än 
»att se sina inlwmster minsl;ade till ett belopp, som inga
"lundJ. kan anses vara tillr(icldigt för hans bergniog. Denna 
"ornstöndit:hd milste ocl< harva ett menligt inflytande på ar
"meens tjenstbarhet, d,erigenom att en del befälsplatser upp
" tagas af öfcerårige oclt för airliv tjenst mindre lämplige perso
"ner, ett förhållande, som utan t1Jifvel i ölwd grad slo"alllwm
»ma att äga t·um, om ej pensionerne, samtidigt med lönerne, 
"förhöjas. Det är sål edes icke all<:>nast i löntag3rens utan 
11åfven i statons intresse, att pensionerne bestammas s~ till-
11råcldige, att den förre Pj nödgas i tjensten qvarstä, seda n 
"han icke mera besittor den rörlighet och användbarhet som 
11 för tjensteöringen erfordras.'' ' 

_På dessa grunder godl<ånde utskottet do upprätt~de nya 
Pens10ns-staterne och föreslogo, för tre år, ett kreditivs au-

*) De små pensionerne vid armeen, 
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visande på Hil;sealdslwntoret af 150,000 Rdr Riksm. till be
t[tclwnde af pensionsskillnaden emellan livad efter gamla och 
uya Pensions-stilteroe för Armeens Pensions-Kassa erfordra
des. Utskottets förslar, ha1· ocl11 efter hvad Tidningarne re
fererat, blifvit r,odl<iindt af Rillels Stånder, hvadan de nya 
Pensi ons-staterne (;unna anses för armeen bestämde. Vi 
skola nå[!Ol n:irmare Sl«irskåJa dessa armeens blifvanJe pen
sioner, då vi med några ord framställa förhållanderna vid 

J(rigsmans-J{assans Pensionsfond. 

Denna fond Pgde vid 1856 års sint ett räntebärande 
kapital stort 661,250 Rdr Blw, och genom de öfriee inkom
ster, som tillp,odolwmma densamma, :ir den i stånd att pen
sionera, af Embets- och Tjenslemanna-klassen, ett antal af 
99 personer med en sammanrälmad pensions-summa af 
50,730 Hdr BJ,o, samt af alla l,lasser gemensltap 1,501 per
soner mPd en summa af U,I55 Hdr Blw, hvilket jemfö•·dt 
med l 847 eller för l O år sedan, företer nästan lilia antal 
personer el ler 94

1 
men deremot en ål'lig tillökning i pensio

nerne af 15,695 Rtlr, emedan beloppet då endast var 37 1035 

Hdr Blw. Gt·mensl;apspensionärer uppeinga vid samma tid 
till 1

1
530 personer med ett pensionsbelopp af 12,350 R dr 

Bl;o. Sålunda har, på l O år, Kassans Pensions-stat öl1ats med 
15,500 Hdr 13l;o. D(~ n summa, som sålunda utgår, befinnes 
emellertid numera otillråcldie, ty vid denna tid (Oktober 
1857) hafva ~ttHiieare ~S personer sökt att erhålla pensio
ner, med ri1ttip,het dertill, af Direktionen pröfvad och godkänd, 
och till ett bPiopp af 21,092 Hdr Blw, utan att n5t;on till
gång linnes förr, än andre pensionärer med döden afgåU. 

Då ({oosl. Maj:t i nådl'l' föreslor: för Ril1ets ständer en 
löneförhöjoinr, för Flottans personal, blef äfven ett förslag till 
pensionerDes rcgle1·ande proponerad!, efter den grund, att 
två tredjed elar af de nya lönerna simlie komma att utgöra 
pensionsbeloppet, bvarig- r iJOill endast en betyilligare förhöj 
nior, för en dr! uppstod, men för nåera 15, som ej blifvit 
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hugnade med någon synnerlir. tillölinino pil fölJen 
. • " , Yoro pen-

SIOIIsueloppen till och med mind1·e fm förut, ehuru des 

f .. . se, 
Or Sllla personer, SiW li e uibeh:JIIas vid sin en gånp, fÖJ"I'<lrf-

V~de riltt; dessnlo10 voro vissa 1illi0r sladeade för tillgodo

n~.utande al lö~förhöjningen och de nya pensionsbeloppen. 

For ntt emel.l~rl1d kunna. 5t [{rip,smans-l(assan bereda lllöjlig

h.et att pensJonera alla t1ll pension ber:ittit;ade, som sig der

till anrnålde, bep,:irde l{on~l. Ma j:t ett kreclitiv af endast 

40,000 1\dr Hmt jlrlip,en, hvarPmot Heservstatsanslagel 25,000 

Rdr Rmt sliulle småningom försvinna, allt som de å denna 

stat uppförde hunno all afcå. lli'Pill hade väl nu litlllnat 

förmoda at! andra erundsalser, än de för armeens pensio

nering uttalade, kunde komma att göra sirr gällande hos 

Rikell> Sliinders StalsutsliOll. Liliväl blef yUra ndet helt an

norlunda, och det hette hiir, att, "ehuru Utskottet ansåg det 

"vara af · t tt ' • Vl{l a personer iclie qvarstå i sina befattninaar 

"d" " " ' 
a aleler eller helsa och altagande krafter neka dem att 

"uppfylla sina ålit;eanden, och således äfven delar den åsiet 

"att åtgärder böra vidtaens, livarigenom det må blifva möj~ 
"ligt för sådana stalens tjenart>, synnerligast dem hvilka till

"höra militärstllndet, att ur tjensten afp,å, kan UtsliOitet lik

"väl icke biträda Kong!. Maj:ts i berörda h<inseende gjorda 

"nådiga framstiillnin",. Utslwttet allsar ,. ,, , nem JgPn d<,nna frilea 

''ännu icl>e vara fullt utredd och har fäslat UJlfllllårlisamhet 

"vid förslaoPets ofullst'n 1· l t Il ·' 
" t q; H' , l a nu annat drru!innan, att 

"detsamma iclie lemunr upplysninp, om och under hvill(a \"il

"lwr pension får åtnjutas af den, som, efter erhållPt alsked 

"r " n t · ran o lans ljenst, möjlir:en v;•rder å annan stat med lön 

"eller advode förnytlad. Hiirtill ko·mmer ock den särdeles 

"vietiea omstandieheten, att Amiralitets-l{rigsmans-l{assans del

"ägare, hvillias rätt ostridigt deraf är beroende, icke blifvit 

"öfver förslaeet hörde; och Utskol!et får r>å grund af dessa 
, f " ' ' 

örhallauden och jemväl med fästadt afseende derå att den 
, . d ' 
n uppgjor a P.ensions-s~aten 1 erundad på de af Konel. Maj:t 

föreslagna lönerna, forutsåUer att dessa skulle vara defini-
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'~~tivt reglerade, men Utsl10ltet endast tillstyrlit en provisorisk 

"löneförhöjnin g, hemställe1· att l{ongl. Maj:ts hötlll>erörde nå-

11diga framsl iillning icke må af Hiliets Slånder bifallas.'1 

Enär Flottans Pcnsions-Kassn sålunda g5tt miste om den 

fördel , som Hikels Slånder beviljat armeens, må det vara 

lämpligt, att här företaea en p,rnnsl•ning af de sl(ål, på hvil

ka Slatsu!skottet afstyrkt, och l~il(e!s Slånder afslap,it det be

gärda keditivanslaget. Först förehornmer den besynnerliga 

åtskillnad, som statsutskottet gör, emellan vigten af ålder

stigne stalens tjenares pensionerande, af mililflrståndPt fram

för dem af civilståndet. Då pensionering egentlieen endast 

förekommer i de högre graderna af såväl militär- som civil

ståndet , eller i de stationära, det vill såga, i de grader, från 

hvillia man ej har vidare hopp att avancera, så är det väl 

en högst besynnerlig tanke, att en ständig fortsatt tanke

ansträngning under stillasillande lif vid slu·ifbordet simlie i 

mindre mån nöta kropps- och sjiils liraftl'r, än den tj•·nsteö

ring, som mililärståndet, under vanliga förhållanden, har sig 

ätaed, och som sna!"art>, genom vistelsen på Fjön och i fria 

luftPn, stärker och härda1· l;ropp,.n. Derjemte har Flottan 

åtskillir,a korpser, som väl äro milil<lriskt orr,anisPrade och 

hvilkas meJlemmar innehalva milit:iril eradrr och uniform, 

mrn som dock Pj firo tillhörande det egenllirra militärstlln

det, utan tillhöra lilassen af non-comhal!an!er, såsom Kon

struktions-, Melianislia-, Machinist- och Lots-st aterna. Voro 

dessa inberfllillade uti t!Pn företriidesrillt, som Sintsu ts kottet 

eilvit dem, som tillhöra militärstllndet, eller icl;e '? Svaret på 

frågan, upplösnineen på gåtan kommer lil;viil något längre 

frnm, och således torde det ej blih·a så svårt att tyda den. 

Vidare säger Uts liOll et , att frågan var fJnnu rj fullt utredd, 

och förslaget ofullstiindi[ll, men llvari bestod df1 drn bristan

de ulrednin~ P n, den föreeifna ofullslflllflip,hE-ten '? dt~t får man 

ej veta vidare, :in att Ulslwltet silg er: bland annat, dernti, 

att det ej lemnar upplysning om och unrl er hvillw viikor 

pension får åtnjutas af den, som efter erhållel afsked från 
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flottans .~j e nst möjligen vard er 3 annan stal rno.J lön Pli .. ,. 

arvode forllyttad. Delta var alltså en af ofull ·t'J 11 d· 
1 1 ~~ i{!lC Prnu! 

Hårmed hängPr så tillsamman, att i J(rigsmans-f(assans IIP!.!-

Jemente den 20 Dec. 1825 fanns ett stad[!ande i 56 §, alt 
för d en, som efter erhållt'l afsked nwd prnsion, får en srsla 

med lön på Kronans star, indragPs pensionen för lönen mot

svarande del j ruetl då armeens pension<irer hade r;i(fighet 

att, med bibehållen pension, kunna erhålla Postmästare- och 

andra syslor, ansåeos tiotians pensionärer böra undfå lika r·ätt 

som armeens, och stadeandet borltor;s i 1 sas firs förn yad!' 

Rt•glemente för Kassan. SedPrmera och under den tid IIPrr· 

Stats-Hådet Grefve v. Platen föreslod Sjöförsvars-D~>parte

mentet, framställdes frågan om ett. visst afdrar, af pensionen 

för den, som ingick, (såsom pt>nsiun<ir), i annan ån Flolians 

tj~nst, hvilket likväl af Krigsmans-liassans Direktion afstyrkt es, 

pa sl•äl, som vore för vidlyfliet alt har npptaea, men hvill•a 

skäl af Kongl. Maj:t godkändes, livadan fdlean förföll. Då 

hade likväl Herr Grefven redan lemnat Stals-Håds-emhetet 
r n 

, 

oc l mahända, i följd deraf, andr1 åsigl~r inom lwnseljen 

blirvit rådande. Men om nu Statsutslwttet l•yst flen åsiet, 

att för vinnande af de föreslagna pensionerna bordt fåstas 

vil~oret om ett visst afdr·ag för dt'~, som eriJöllo annan 

statstjenst, hvad hade väl VJrit enldare, än att då ultala detta 

vilkor, {lil;asåväl som många andra af Hiliels St<indPr r:iorde 

viikor för de provisioneJa lönförhöjningarnes åtnjutande) 

hvilliet från Kong!. Maj:t ej kunde framställas, rnär l(onr,l. 

1\Jaj:t reda n lillkånnaeifvit en motsatt åsiet *'). Sedermrra 

*) Författaren till denna artik el har sig ej bel:ant, huruvida armeens 

s.ed~ast församlade fullmäktige, före eller efter bidragets beviljande 

hll arm~ens pensionering, blifvit hörde öfver det till~gg i nu gäl

lande foresknfter om viikoren för pensions åtnjutande i armeens 

Pensi~ns-Kassa, som af Kongl. Maj:t under den 12 Maj blifvit i nå

der fores~nfvet, att nemligen delägare i nämnde :lassa, som hiidan

efter erhalla CJVJ~ eller annan tj enst, med atlöning på Hikets stat, 

eller uppfon•s pa allmänna indragnings-staten, eller på an,at sä tt 

af staten pensioneras, ieke är berättigad, ~å länge hnn innehar så-
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framställer Utskottet, som en särdeles vietie omständighet, 

att Am:ts-Kries mans-I<assaos delägare iclw blifvit öfver för

slaget hörde. Var delta en särdeles vigtie omslflndiehcl ~ 

Latom oss undersöka ! l(rigsmnns-Kassans delägare hade, en

ligt nu gällande Reglemente, sin pen sionsrått förvarad, den 

kunde ej rubbas. Var det nya pensionssf1Ltet för dem för

månligt, så måste de väl gerna in e5 dernpp5. ~len var det 

för en eller annan mindre fördelaliliat, så ficli d:·noa ju bi

behålla sin gamla rätt; det liunde ej förva::ras, och var äf

ven i den Kongl. propositionen tydli[jen uttalad!; men det är 

ej tvifvel underl!astadl, att med ett eller annat undantag, 

Mven de vid lön elillölwin{lsfråt:all mera njuet:t behandlade, 

(Läkare, en del Civile och [landtverlis-stalens underbefäl), 

hade ingått på förslaget, då de visstr, alt ti e, i alla fall, un

der nuvarande fiirh511anden, Pj kunde litlieare erhålla pension, 

emedan Krigsmans-Kassan ej l1ar tillgång. 

slutliga sluilet, att den uppgjorda Pensions-statPli förut

sätter, all de nya lönerna siwlie vara delinitivt reeleradP, 

men alt Utslwllet pnda·st tillstyrlit en provisorisli löneför

höjning, år lilla svagt, som de iifriga, ty hlef lilnefiirhöjnin

gen provisorisk, så J;unde oel1 JH'nsionerna hlifva provisionelå, 

väl förslå endes, alt den som under tiden undfått pension 

efter det nya förhålland e!, ej kunde 5terp,å till det gamla, 

men alt pensionP.rna i allmnnhd följde med löneförhållao

derna, då de voro föreslagna till två tredj(•delar af de sist

nämnde. Och huru har Ut sl;ot\et då ~unnat godliånna ar

meens Pensions-slat '? Voro lönerna för armeen definitivt 

reglerade'? Nt>j, incalunda, men lik,·:il godkändes dess Pen

sions-stat, då tiollans förkastades, utan något giltigt skäl. 

dana aflönings- och pensionsförmå ner, som årligen uppgå till 3,000 

Rdr Rmt, att 5tnjuta den honom i armeens Pensions-1\<Jssa lillkom

mande pension. Detta stadgande innefattar all billighe t, och hade 

ju af Rikets Ständer kunnat göras till viikor för flottans pensiOns

förhöjning, lika så väl som för armeens. 
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Men då nu visadt är, på hvillia lösa grunder Slatsut
slwttet arstyrlit Kong!. Maj:ts nådiga proposition, så llltlSie 
väl förmodas, att någon annan afsigt legat der bakom, n5gon 
annan förmås blifvit beviljad Flottans ålderstiene Embets- och 
Tjenstemän. Vi trä!Ia då genast StatsutsliOttds försl ag om 
Resenstatens ökande med 251000 Rdr Rmt. Herrar Gr·efve 
ll. von Platen och C. Blomstedt hade båda väcllt motioner 
till förmån för en ökad Reservstat, och Utskottet tillstyrkte 
äfven denna tillökning, men Utslwttd gick längre. Reserv
staten är, enligt det nådiga Reglementet den 25 Febr. J 852. 
bildad ensamt till {ormdn för Flottans Officerare. Någon annan 
än Sjöofficerare har ej blirvit å denna stat förllyttad. De 
hafva varit de ende af alla Flottans korpser, som under de 
sednaste 5 åren kunnat hugna sig af, att blifva genast pen
sionerade, ty annorlunda äo som en Pensionsanstalt kan He
servstaten i alla fall ej betrabtas, och med få undantag, hal
va de på Heservstat förflyttade, strax derpå inlemnat eu af
skedsansöl!an med begäran om pension, och till dess de kun·· 
nat få en sådan utur Am:ts-Krigsmans-l{assan, uppburit He
servstatspeosioneo. Embets- och Tjeostemän af Flottans 
korpser hafva deremot fått vänta i många år på tillgångar i 
Am:ts-[(rigsmans-l(assan, ja, såsom det nu tyckes arla sig, 
IiilODa de afskedssöliande få vänta 5 a 6 år. Emellertid 
ökade nu, för Flottans Officerskorps, Stalsulslwttet sin ynnest 
ända derhäo, att föreslå det Ril1ets stäader ville medgifva, 
att för den , som icke fyllt 65 år, och hädanerter förflyttas 
på Flottans RIO'servstat, lönen må kunna, på sätt l(ongl. MBj:t 
floner lätnpligt, höjas, dock icke till högre belopp, iln som 
molsvarar denna persons förut å stat innehafvande allöninp,s
förmåoer, samt alt sålunda en utöfver pensionsheloppet för
llöjd lön endast utgår till och med det år, då löntagaren 
fyller 65 år, hvarefter lönen nedsälles till lif1a belopp med 
pensionen. Il<ir flona vi upplösninr,en till det gåtolika yt
trandet, att synnerligast de, som tillhöra militärstdndet voro 
i bchof af att vid pensionsåldren afg(\ utur tjeJJSt. Om 
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Kongl. Maj:t skulle finna sl1äl att i nåder bifalla hvad Ril•ets 
ständer här åsyftat, så äro visserligen Flottans Officerare sår
deles lyckligt lottade, men på bekostnad af alla de öfrige 
flottans korpser ~). Månne ej det mot llottan afvoga sinnet 
sålunda vunnit spelet~ månne ej på detta sätt splitet och 
arunden erhålla iosteg hos de hittills sinsemellan valvilligt 
stämde olika korpseroe vid flottan~ Ty om den ena blifver 
sliötebarn och de öfrige stjufmoderligt behandlas, hvad blii
ver v;il följden~ Blefve deremot Reservstaten öppen för alla 
vid flottan tjenande, (och livarföre skulle en halva båttre rätt 
än en annan, om man ej med stalsutskottet vill utropa, före
trådet bör girvas dem, som tillhöra militärståndet l) då stode 
kyrkan midt i byen, och ingen behöfde beklaga sig. skulle 
deremot den ene tjeostemannen i militärståndet genast erter 
ansölwing få bl'ltålla hela sin nu på stat ägande lön, medelst 
lörfl~ttninp, på i\eservstateo, men den andre, m~d samma 
lön, lörst få vänta 5 a 6 år på pension, och slntlir,l'O vidkän
nas från 5 a 25 procents afdrag på lönen, så måste man_ 
erkänna, att vågskålen bli fvit gansl1a mycl1et lutande. Det 
är emellertid att hoppas, att saken ej går igl'nom på det 
sätt statsutskottet föreslagit och åsyftat. Eget nog, att in
gen reservation härvidlag kommit i frå3a inom Utskottet l 

Utskottet har älven yrkat bestämmande ar det vilkor, 
att vid sjukdom högst l af lönen för de civile indrages. Om 
emellertid genom pE:nsio·nsfrågans af st yrkande, pensionorne 
måste blifva för små, att någon ulan särskille individuelt 
förm ånliga villwr, kan begära alsked och nöja sig med den 
låga pensionen, så är att frukta, det månget kaoslie lätt nog 
erhållet sjukbetyg, i en framtid kan blifva Embets- och Tjt>n
stemannens peosionsbref, emedan han under sjukdom skulle 
bibehålla tre fjerdedelar af lönevilkoren, och under sådana 
förhållanden blifva tjenstfri, utan afsked. På detta sålt hade 

") Till och med Flottans Under-Officerare ti ro aflägsnade från Re
servstaten. 
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~Hatsulskottet ställt s~ till , att !i ena sidan genom lagens 

eluderande, staten finge pensionera vida högre, än eljest be

biHt att komma i fråga, och å den andra, en m<ingd förål

drade statens tjenare qvarstaonade i tjenst, derifrån de, uta 11 

dom och ransakoing, enligt Sv...riges grundlag, eJ kunna skiljas. 

Och huru skall nu tillgå q1ed pensionsråtlen för de nya 

tjenster som vid denna Ril;sdag tillkommit. Har förekommer 

inga gamla löner, livarefter de nylillllomne simlie lwnna pen

sioneras, utan deras nya löner måste låg~a-s til! grund för 

pensionsråtten utur · Am:ts-[{riesmans-Kassan; men då blirver 

der11s rätt vida bättre ellrr deras prnsion vida höere, än de 

äl.dre tjenslemännens, som med dt>m harva lika aOiining. 

Man kan.sl;e in v;inder, att vid nästa Rilisdag hlifver måhflll<la 

Jemförelse emellan den för armeen fastställda nya Pensions

bels- och Tjenstemän 

Arme en. 

Generai-BefålhaTvare, ,J{avalleri-lnspektör, G<J
neral-Fält-Tygmästare och General för For
tifikationen • 

Vid 60 år, ~ pen3ion med 4,500 Hdr. 
Öfverstar, s~kund-Che>ler vid Lif-Gardes-Re
gem:ne, Lif-Beg.ts Dragoner och Husarer, 
öfversten vid Ingeniör-korpsen . • . • . 

Ö f verste-Löjtnanter och 1 :s te M 1jorer vid värf
vade armeen (utom Wermlands Fältjägare) Öf
verste -Löjtnanter vicl Topografiska ocL ln-
geniör-korpserne • • . . 

Öfverste-Löjtnanter och 1:te Majorer -VId In
delta armeen, Orverste-Löjtnanter och 1:ste 

· Major vid Wermlands Fältjägare, Sek.-Chefen 
vid Lif-Regm:ts Grenadierer, Chefen för Små
lands Grenadierer, Cheferne för Norrbot tens, 
Westerbottens och J emUands Fältjagare-korp
ser; 2:dre Majoren vid värfvade armeen 
(utom Wermlands Fältjägare) Majorerne vid 
Topogr~fiska och Ingenior-korpserne, Majo
rerne vid Artilleriet samt Majoren vid Kron-
prinsens Husarer • • • • , , 

65 

60 

55 

55 

rdr rmt 

6000 

5 3000 

10 2250 

10 2000 
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sal;en afhjrlpt, och innan dess lillnna nya ljenters innehar

vare ej blifva pPnsionsberätligacle; men detta är ganslia osä• 

kert, och dessutom kan en möjligtvis i tjensten erhållen ska• 

da, som gör personen otjenstbar, föranleda dess afsliedsta• 

ga nde. Och efter hvilken norm skall under tiden pensions• 

och gralialsafeirt.erne bertilmas ~ Della år allt bråldgheter1 

som g~nom de fatlade besluten måste uppkomma, och nöd· 

vändigt böra afhjelpas. 

Låtorn oss nu lwmma till en jemförelse emellan den 

n ya Pensio.ns-staten för armeen och den nuvarande för flot

tan, jemförd med den af [{ongl. Maj:t föreslagna, men af 

Ril;ets Släntler afslap,nu, derigenom, att intet anslag till Am:ls

l{rip,smans-l{assan hlifvit fiir dPss tillvåp,ahringnnde beviljad . 

stat och den som Arn:ts .. J(rigsmans-[(assan till flottans Em

nu utbetalar if). 

Flottan. 

• 
Amiraler af all grader 

l{ommendörer, Öfverstar, m. fl. 
1\amrnar- Råd, Öfver-1\ommis-

sarie . • • . • . 
Kor;,mendör-Kaptener med 1 a 
klassens lön • • . 

1\ommendör-l\aptener med 2:a 
klassens lön, l\apte t4 vid 1\on
struktions-koi·psen, Departe
ments-Chef vid Mechaniska 
korpsen 

Öfverste-Löjtnant 4' 1:e Major 
vid Marin-Hegementet . • • 

2:dre Major vi d Marin-Hegem:t 
Kaptener (M;1jors rang) med 
1 :a klassens lön, KapL-Löjt
nanter vid 1\onstruktions
korpsen, Machinist-Officer 

60 

60 

60 

55 

55 

55 

55 

rdr rmt 

i 5000 
5 Mi66 j 

4000 
5 3000 

5 

5 

5 

5 

3000 

2666 j 

2333 ~ 

2666 ~ 
23331 

2000 

55 

rdr rmt 

3000 

2250 

2250 

2025 

1920 

1530 
1530 

1530 

*) All3 grader och pensionsvariationer inom flo ttans korpser hafva ej 
här kunnat upptagas. 
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Armeen. 
2:e och 3:e Majorer vid indelta armeen, 2:e 

Majoren vid Jemtlands Fältjägare, Chefen för 
Hallands och Vester-Norrlunds Bevärings-B~
tailloner, MJjorerne vid LiC-Regementets Gre
nadierer m. fl. korpser 

t:sta eller äldre 1\aptener vid Topografiska 
Korpsen, Artilleriet och lngeniör-1\orpsen, 
Sqvadrons- och Kompani-Chefer vid vlil'fva
de armeen (utom Wermlands Fältjägare) 
Batteri-Chefer vid Artilleriet • 

Professorn vid Topografiska Korpsen 
Sqvadrons- och l\ompani-Chefer vid inrlelta 

armeen och Wermlands Falt;ägare, 2:re eller 
yngre 1\aptener samt 1\ egem:ts-'Qvarlermä
stare vid Regementen öch l\orpser, Informa
tions-Kaptener vid Artilleriet och Place-Ma
joren i Götheborg 

Regements-A uditörer och Regerrr.ts-Skrifvare 
samt sekreteraren \'id lngeniör-1\orpsen . 

t:ste Löjtnanter och 1:ste Adjutanter vid Re
gementen och Korpser, Löjtnanten vid To
pografiska Korpsen samt Adjutanten vid de 
Regementen och Korpser der endast en Ile
gements-Adjutant finns på stat 

Regements-Stallmästare vid Kavalleriet och Ar
tilleriet, Förrådsförvaltare vid Artilleriet sam L 

. I\~ssör och Förrådsförvaltare vid lngeniör-
Korpsen . . • . . . , • 

2:e Löjtnanter samt 2:e Adjutanter 
Bataljons- Läkare 
Under-Löjtnanter, Fanjunknre, 1\onduktörer, 

Tyg-Under-Ofticer, Bataljons-Adjul<tnter vid 
värfvade Regementen, Musik-lJirektörer, Ile
gements- TrumpetJre . 

Regements-Htlstliikare och Besigtnings-Rusl-
mästarL' . • . . 

Bataljons-Adjutanter vid indelt.a Regementen, 
Hegem:ts-Väblar, RPgm ts-Trumpetare och 
l :e 1-Iorr.blåsar~. Sergeanter, Under-I\o nduk
törer, Mönst•' rskrilvare *)1 Divisions-Trumpe
tare vid Artilleriet 

Tyg- och Laboratoriiskrilvare vid Artilleriet 
Furirer, Under-Oftic,-1\orporaler, Sqvadrons

Trumpetare vid Kavalleriet, Batteri-Trumpe
tare vid Artilleriet, Hautboister och Fältmu
sikanter samt Sqvadrons-Hastläkare 

Regements-Pistolsmeder, sadelmakare, Gäv ers
smeder, stockmakare 

55 

50 
60 

50 

60 

50 

60 
50 
60 

50 

60 

50 
60 

50 

60 

10 

10 

Hl 

10 

10 

to 

10 

10 

IBGO 

1BOO 
1200 

1000 

700 

600 

600 
500 
500 

400 

400 

300 
300 

200 

100 

*) Mönsterskrifvare Iara alltså vara de enda civile tjenstemän vid 
armeen, som få afgä vid 50 år, med skyldighet att i 10 år vara 
disponible. 

Flottan. 
Kontorsförmän, Förrådsför-

valtare . 60 
Fältläkare • 
1\aptener med 2:a klassens lö-

ner 55 
1\apten-Lc>jtnanter vid flottan 

med högre lön , och vid 
I\onstruktions-Korpsen med 
lägre lön • 55 

Komp<Hii-Chefer vid Marin
Hegementct 

1\ammarförvandter, Förråds-
forvaltare 60 

Regementslåkiire 
Machinist-Ofticer med lägre 

lön . . . . . . • 55 
Revisorer, Hegementsskl'ifvare 60 
Kapten-Löjtnanter vid flott.an 

med lägre lön, 1\apten vid 
Mechaniska 1\orpsen 55 

Auditör 60 
Advokatfiskal • • 
Premier-Löjtnanter vid flottan 

och l\onstruktions-1\orpsen . 55 
Premier-Löjtm1ntcr med lägre 

lön, Sekund-Löjtnanter vid 
Konstruktions-Korpsen 

Sekund-Löjtnanter vid !lottan, 
Flagg-Undor-Officer 

1 :s te llataillons-l.äkare . 60 
\Verkmästare af l :a klassen 55 

Dito af '2:a klassen 
Sekund-Lojtnanter med lågre 

lön, Ofver-Konstap 'ar m. fl. 
Under-Styrmän 0ch Under

Konstaplar m. fl. med lägre 
lön • • , • 55 

Furirer ,·id Mari:J-Regemeotet 
Under-Styrmän, Under-Kon-

staplar m. fl . med lägre lön 
Qvartersmän med lägre lön 
Furirer med lägre lön 
Hautboist 

5 

5 

5 

5 

5 

55 

2000 
1666 ~ 

1666 ~ 

1466 i 

1333 ~ 

1333 * 
1000 

1333! 
1000 

1333! 
1333 t 
13331 

800 

666 j 

533! 

533} 
520 
440 

333 ~ 
320 
'266 j 
100 

179 

1530 
1530 

1275 

55 1080 

1080 

1080 
1080 

1012 
1012 

855 
1147 4 
WöO 

J 570 
t 64-1 

450 

!375 
l450 

570 
513 
450 

1
300 
330 

55 270 
240 

270 
300 
240 
82 ~ 
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Vi vilja nu i korthel sysselslilla oss med 

l{rigsmans-l(assans Gratialsfond. 

Denna fonds kapital utgjorde vid l 856 års ult:ang d t 
belopp af 555,581 Rtlr Blw. Enkorna, som nu Prldllla ~ 

af månnens pensioner, skola framdeles, i män af l;assan~ Iiii
växt genom en procent extra lifls~ott af deläp,arnP, under 1 o 
år, från 1851 rälmadt, erhålla ytterli[:are . ~ af samma gra
tialsbelopp, för alt få ~ af pensionen, i s!:W"'t för t'll ~. 

hviflll'll tidpunkt var berniiilad IH11Jna inträffa mPtl början ar 
år 18561 eller då det extra bidrap,d borde uppi1öra. Ula! 
den kalllyl, som uppp,jordPs 1 rör möjliv,heten att åstatllwmm :1 
den ökade uteillen, på samma eång som alla de enkors gra
tialer, hvill•a under sagde 10 är tilll;ommit, jemv:tl borde 
förlJöjaS med t af deras belopp, för alt blifva Jika 10\.'d dPr
eftf'f blifvande enkors och barns, vilja vi återföra · i minut'!, 
att medeltalet aF årliga öknineen af gratialerne skulle ut~:öra 

1,301 lhh· eller under 10 år 13,010 Rdr Blw, således den 
årliga summa som år l 86 l blefve erforderli:~. för att då mr d 
ens ölia denna gralialsult:ift nH•d l, vorl' 4,336 J Bdr Blw 
ellet• årlit:en 433 Rdr 32 sk. Bko, hvaraf lil;v:il 1I0 afdrages, 
för sannoliii l under de 1 O åren inlrflffade dödsfall, ibland de 
tilllwmne eratialisterne, hvadan endast 390 Rdr 16 sk. borde 
anses kunna per år herålillas el i PI' för l O år 3,003 Bd r 16 

sk. Under Je första båda åren var ulfallandet öfverensstäm
mande med berål1ningen, nH'n 1853 inträfFade eholeran både 
i Carlskrona och Stockholm, och afven 1854 bortryclite far
soten både hår och i hufvudstadPil (]ere bland ka~sans del

ägare, som efterlemnalle enlwr och barn, så att, för dessa 
båda år, i stället för 433 Rc.lr 32 sic, erfordrades, för det 
ena : 987 Hdr 45 sk., och för det andra : 692 Rdr 26 sic. 
Tillökningssumman För alla 6 åren, · som hittills gått till ända, 
har uppgått till 3,586 Rdr l sh. 5 rst., i slåilet att den va
rit för samma tid heraiiilad till enllast 2,602 Rdr, men då 

1'~0 för alla 10 åren var afrälillad för dödsfall, hvilket fl5r 6 
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är utgör 1 ~o eller 182 Blir, så skulle beloppet nu visat sig 
vara 2,420 Bdr. Emellertid bafva redan så mfinga ,antingen 
genom dödsfall eller ing5nene älltenskap upphört att gravera 
ronden, att från ofvaunämnde 3,586 Hdr 1 sk. 5 rst., afgär 
661 Hdr 39 sk. 4 rst., hvadan äterstoden nu är 21924 fidr 
40 sk. l r st. i stället för berälwade 21420 Rdr; men ganska 
många ålderstigne lwm ma under återstående är ån ou sanno
li~t att afgå, liVarigenom summan !tlerligare minslws, och i 
följd hvaraF ingen farhåga må hysas, att ej gratialsförhöjnin
geu skulle IHmna vicltaga med år 1861 1 i synnerhet när den 
upplysningen tillkommer, att fondens l•apitaltiUökning var be
räknad till årligen 10,398 Hd r eller undt>r 6 nu förOutna år 
tillsammanlagdt (i2,388 Hdr Bko, men att vPrkliea kapitaltill
ökningen, undH dessa 6 år·, uppflått till 86,738 Hdr Bko eller 
24,455 Hdr mer, än som blirvit beräknad!, h\ilket kapital 
redan nu ger en mer än behöflig ränta eller öfver 1,200 

!ldr Bko till bet:äclwnde ar de 504 Hdr, som nu synas böra 
komma att utuå utöfver hvad som var påräknadt. 
Om äFven de 4 återstående åren skulle lisa sig öfversliga 
beräkningen lilla mycket som de 6 föregående sammanlagdt1 

så har kassan redan mer än tillråekliet kapital för en sålun
da ökad utgift med år 1861, äfven om ingen aFgång noder 
dessa år ibland gratiJistaeare, som tilllwrnmit under de si-· 
sta 6 åren, skulle förekomma, hvilket icke ar hvarken länk
bart eller sannolil\11 äf\·en om ingen större kapitalbehållning 

skulle uppstå, ån den berälmade. 

C. J. H. 



NÅGRA onD OM ExEncis-SKEPPET l CARLSKRONA REDD. 

Hufvudsaldica ändamålet med detta skepps utrustande 

och förläggaode å redden är, att åtminstone under sommar

månaderile hafva Artilleri-Exercis-skolan ombord uti ett der

till tjenligt fartyg. Med detta ändamål har ett annat, ehuru 

af noderordnad viet för en mindre marin, blifvit fönnat -

det, att få ett fartyg å hvill1et Befälhalvande Amiralen liUnde 

hissa sin flagg. Vi vilja tro all ddla sednar·e andamål en

dast blirvit en följd af det fllrra, i det att Amiralsflaggen 

hissas derföre att skeppet är rustadt, men ej, att skeppet ru

stas blott för Amiralsflaggens skull, och sålunda ar Pj något 

vidare alt säga om den saken. Hvad åter Artilleri-Exercis

skolans förläggande ombord å dt'lta skepp beträffar, så torde 

den saken förtjena att närmare skärsliådas. 

För att kunna inse nj'tlan ar en dylik skola ombord på 

ett skepp i stället för i lan d, mf1sle man först söka all göra 

sig reda för skolans ändamål samt i hvad olika grad detta 

kan uppnås i land Pller ombord. skolans sylternål är i för

sta rummet att bibringa alla de der·i antagna, synnerlieast 

Arlilleribi\lsrnäonen, den största möjliga skicklighet uti såväl 

kanoners som handvapens handlerande, så att de icke endast 

kunna vara att pårälwa, ombord i fartyg, såsom fullgoda 

kanonkommendörer, utan äfveo såsom en, med Infanteriexer

cisen väl bekant, landstigningstrupp. Ingen torde lmnna på

stå att ej allt delta !;an, med tillgång på elt ändamålsenligt 

inrättad! exercishns, vida lliltare och till större fulllwmlighet 

bibringas i land än orn!Jord å ett, i en innesluten hamn, 

stillaliggande fartyg . Anorclnincarne till strid ombord å far

tyg samt \'issa delar af striden, iiro emellertid så egendom-
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lip,a för sjelfva fartyget, alt man förg:Hves skulle försöka atr, 

under öfnin~::ar i land, llllllrt <I IJibringa mansliapet någon full

stänrlit: ~ånnedom derom. Som det emellertid är, eller bör 

vara, en af siwlans uppgift r r <lit eöra eleverne s;irsllildt för

trogn e med allt hvad till vapnens handterande ombord hö

rer, så :ir det ocliså nödvändiet att skolan viss tid blir för

la gd ombord i fartyg, och intet s5daut torde vara dertill 

bättre passande ån ett Liuieskepp, der alla möjliga ombord 

förekommande öfninear, med mesta förd el kunna anstilllas. 

Vi erl;änna derföre det rätta i principen att hafva Artilleri

Exercis-skolan ombord i ett Liniesliepp, under den tid så

dant låter sig göra, men för att något verklist gagn deraf 

sl;all l; unna ernås, fordras ovilkorligt : l :o. Alt allt i exer

cicen deltagande manskap skall stå ombord hela tidt>n fartyget 

år utrustadt, så att de ~unna medhinna genomgå en fullstäo

dig lwrs. 2:o, Alt mansilapets antal ;ir så stort alt minst 

ett halteris liaooner kunna bemannas, samt dessutom nödigt 

m:mslwp finnes att tillgå för krut och lwll angnine samt re

serv. Äro ej dessa viikor uppfylld ,• , så är· fartygets utrust

ning för skolans räknine ändamålslöst, och liostnaden derför 

rent af borll1astnd. 

Låtom oss nu se huru förhåll an derne varit på de sed

nare åren. Sedan fartyeet lagt ut på redden och exercisen re

dan börjat, förOytrr ej en enda ve ch a utan ombyte u f ett större 

eller mindre antal exe rcerandt•, hvarj('mt t>, allt som oftast, 

permil leringar till landsorten sl;e för ända till en månads 

lid, och nåeongi\ng derntöfver. följden häraf blir den, att 

alla fördelningar oupphörligt må; te förandrus; att oöfvadt 

eller löga öfvadt manskap måste isynnerhet vid kanonerne, 

insticlws ibland de redan väl öfvad e, hvarip, enom desse sed

nares ytterligarP framst~>e förhindra s ; och slutligen att i af

seende på sJ,i cldit;het uti ~xercisrn, Pll stor mängd olika ,af

delningar lwrnm a till att u p pst å, h varigenom (l(! gemensam 

e,xrrcis omöjlicgöns. Är det väl möjliet under sådana för-

2 
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hå\landeo, att bibehålla n&co n ordnioc nti samt komma till 
ett god t resultat ar öfninc~rne '? 

Svaret hi1rpå lwn ej blifvd annat än nej! 

Hvad mansliapPts antal betr äffar, så har det på de båda 
sista åren varit sådant, att höGst 7 af undra batteri ets liano
ner kunnat bemannas och Jå måste man ändå till liUI- och 
krutlanp,ning nöja sie med ett vida insl;r[l nlilare antal nn 
llOID verldigen hehöfves, om den sliall lwnna gå som sie bör. 
Nåeon reserv fanns ej, utan måste man oftast indril{P en 
k:: :;onbetjening för att vitl Je öfri t~e Nsfllta frånvarande sju
J..;, <; lier om nå::on båt bPhöf,le bemannas. Fiiljtlen hnrar 
b!d den, alt en stor del af öfningarne ej kunde verl1ställas 
som sig bord~', utan man Ock för tillfället, så godt si:: eöra 
lål, vidtaga särsidida anordningar, som snarare borde kalras 
oordningar, em edan de stredo mot exercisreglementets före
skrifter. 1 stället för att man ska pet siwile erhål la eo rictig 
kännedom om anordninBarne för striden och dess utförande> 
fingo de derom endast ett högst oredigt och ofullständigt 
beg repp. Ha 11e deremot \'tl helt batteri lwonat bemannas, 
samt tillräckligt fo\11 fun nit s för lnli- och lmJtlangninp, samt 
nödig reserv, så had e ocliså allt kunnat ti llg li som dfl farty
get är rustalit till verklie strid, och det hade p,ifvit ett hdt 
annat begrepp om sali(~O än so ri1 nu lwnd e e•·hållas. UndH 
sådana förh[illaod cn som de nu omnåmiHla, tvelia vi ej att 
uttala det än!lam (\let rnrd Arlilleri-ExHcis-slwlans förläggande 
ombord är allclt·les födeladt och liDsinaden dedör, eller 
slieppets utrustning och und erhåll, fulllwmliet onödig. 

Da så stora fel för POrllias uti sjelfva planen för institu
tionen, lian man rj vänta anna t :i n fel i detaljerne. Hår må 
endast nämnas: l :o. AOöningsv illwren för be fal, underbe
fäl och manskap; 2:o Den för mansl1aprt best:imda por
tion; och 3:o. Den, till följ e af omständigheterna, hvarj e 
ma n pätvint;ad e str .J nea lj ensteörinr,, som är vida hårdare äo. 
för någon ar karorater i lond. först, hv ad lö nev illwren för 
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befäl och underbef:il bPtr <iffar, så äro de sådana, att de en
dast Ut[:ÖJ'a h;ilften af den, f:'i r d e r~S erad bf' s_tåmda sjöaflö
Jlil l(~ och tillt:odonjula dP ss•·, hv ariH•o equ ipering spenningar 
ell er tillölwinr: för hcf:il. Tj enstgöriu[;en å Exercis-sl1eppet 
hr i alla hjoseenden lilia rnalilp5ligg:w de och, i de Oesta fall, 
vilL; strängare än å n5got sjögående fartyg, och inmönstrad 
i d E: t f~ Frll måste man bo och lefva der liliasorn i det sed
nare. l sjelfva verl1et finn l's ej heller någon enda elwoomisk 
omst;i ndighet, uti hvW.eo 1l d stillaliggande fartygets befäl 
s kull ~t kunna ha företråde fram för det å resa stadda skep
pets; utan tYertom, blir stillali rrga ndet i hamn alltid en säker 
:Jili edning till utgifter·, hvillw ortast ej lmnna nndvil;as, så
som t. ex. vid besöl1 af såvrll egn<" office>rare af armeen som 
u tl:ind~t.e, då derPmo t för det sq~ lande fartyget, stillaliggan
det i h3mn alltid blir mera inskränkt och i samma grad till
fall ena för dylika omlwstnad er färre. Mao har antagit att 
officPrarne sliulle kunna hafva sin spisning i land och dy
medelst undvil;a den alltid dyra (•e na bordhflilningen. Orim
li gheten ar det!a antaeande år npp0nhar, ty alltför många och 
st ura, både direkta och ind irek ta hind er1 för tjenstens or
dentliga gång, skulle ovillwrlige n uppstå om sådant egde rum. 
Viikoren för en jemn och niti sk utiifninz af ljensten ombord 
är, att officeren är nöjd med sin sLillninl) och uti skeppet 
finner sitt hem; men sl1nll han sölia detta i land, så lwn man 
vara fullt öfv ertygad att tj Pnsten 110mmer :~tt lida derpå. 
Det torde såled es ej vara näeot tvifvel und crlwstadt, att ej 
den egna bordhållnin gen är fullliomligt nödvändig, åfven på 
Exerris-skepp Pt; och, i och med det samma detta antages 
för eifvet, måste man Mven med~ifva alt all sliillnad, i eko
nomiskt hänseende, emellan ofOC(!rarne å Exercis-skeppet och 
de å det sjögående fartyg et biir försvinna. Hvad här är 
sagdt om officerarne, gäller i hnlvud sa li en äfven om underbe
fälet, som, i anseende till sin i allmillihet gansfia trägna tjenst
göriog, väl är förtjent af full sjiiallöning, äfven om det ej är 
underkastadt nf1gra särsiiiila nlt;ifter. 
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Om möjliet, iir borttagandet af eqniperingspeuningar och 

tillökningen för befäl, annu obegriplit;are än den halfva sjö

aflöningen. Låtom oss antaga att 2:ne fartyg, dl större ocb 

elt mindl'e, skola utrustJs och befti let å begge börj~ tjenst

g.öra dervid på samma dag, samt fortrara dermed lil<a länt~e, 

t. ex. 20 dagar, livarefter fartygPil lågga ut på redd <.•n. Det 

mindre fartyget år bestånHit till sjöexpedit ion, och dess be

fäl och underbefäl erhål1.1 20 dagars tract.amenle för sitt 

besvär med utrustningrn, men det större fartyget sludl qvar

blifva å recitlen och, dess b; fäl och underbefäl erhålla intet. 

Har då d ~ förres arbete varit så mycliet örverv:igand<• de 

sednares att det ensamt förtjenat helönin e '? N('j! alldeles 

icl•~, utan snarare motsatsen, ly Exercis-siloppet har eansl;a 

få offi cerare och bllfver, i följd derar, deras tj enstgöring 

trägnare, IHartill kommet' dd nt ärl;värdiga förhållandet att 

man ifrån varfvet, hvarl;en med tillt·äcldigt fol11 eller materia

lier söker underlätt.a skeppets utrustning och de befulhafvan

des bEJsv:ir dermed, under det alt man i öfverflöd förser det 

andrll furlyp,d både med det ena och «l et andra och söker 

villfara hvarje ytt.rad astundan. Man torde vilja invända, att 

åndamålet med equipHingspenningarne <ir, offleerens utrust

ning för sjö expedition, och då man blir qvar på slatiouen 

beh.öfves ing~o dyliii ulrustning. Detta iir fullkomlit;t orält, 

ty fart p~et må vara stillalig~ande eller SPI)Iand!!1 så gör 

det inp,en sldllnad uli individens behofvPr ombord, och 

dessutom äro dess~ penningar ej alt belrakta s5sorn anslag

na till officerens ep,en utrustning för sjöexped itioo, hvill; et 

nogsamt kan synas ar deras belopp, utan silsom dagtracta

mente för d!!O tid han ljenstgör vid fartyp,ets u.trustning, 

och såluoda l•an anses stå ombord, fast ej annu inmön

strad. Något skal synes således ej förefinnas att undclll

draga det slörre fartygets hefål equiperingspenningarnf', 

då det mindres erhållit dem. Det som bär blifvit sagdt om 

equiperingspenningaroe för befälet, gflller äfven för underbe

fälet. 
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l-Ivad tillillwingeo föt· befid beträffar, så l<an den endast 

ifrågalwmma för Chef och SeliOnd. Chefen är och förblifver 

ansvarig för alt ändatl)51et med fartruPts utrustning vinnes, 

samt att disciplinen och h511ningen är sådan, som det anstår 

ett örlogsfartyg, antingen det är sf:'elande f:'ller stillalir,gunde. 

Möjl igen Il an ansvaret och besväret anses vara -minskad!, der

före att någon navigering ej ifrngaliOmmer j men s3 har ha ll 

i det st~illet ansvaret för Exercis·sliOlan och att fless öfoin• 

gar sl;e på e tt ändamålsenligt sätt. För SeliO nden åter, är 

fa.rtygets stillaliggande bl'slåmdt ofördelaktigt, ty IJVar och 

en vet att hans verlisamhet hufvudsaldigen tages i ansprål1 

då fartyg et är till anl;ars, isynnerhet. på stationen, dPr owpp

hörliga transporter, ombyten af foll; livarigenom fördetninp,Hr 

rubbas, farty~ets hållning i stiintligt paradskid m. m., cör 

ott hans tj enstbofattning blir vida trägnare än då fartyget är 

till segels. Alla dessa omständip,heter äro så myclwt mera 

kännbara på Exercis-sl;eppet, som man der måste med en 

i förhi\IIJtJde till fartyp,ets storlell, obetydlig besättningsstyr~~ 
försöl1a att uträtta detsamma som om fartyget ägt ~ i11 

fulla besattning, och der en bålh~tjenings eller till och med 

blott ett par mans tillf;illiua fr ånvaro, kulll<astar alla förd ol• 

ningar. Uti visst hänseende ar Sekondcns eöromål å Ecrr

cis-sl<eppet mindre än om det slwllr! gå till sjös, då han all

tid fick mera foll; alt göra mr~d j men uhir,eilhetPn dera f är 

ett intet emot fördel <>ll att ständigt hafva tillgång på fol: ; för 

_att verkställa de arbeten, som äro nödiga för skeppets ~~~ Il

ning, i stället för att nödgas brålw sin hjerna natt och dag 

med, att utgrunda bästa sätten att anv än da en handfull folk 

så att åtminstone det angelägnaste blir verkståldt. Vi anse 

det derföre såsom en oformlighet att ej Chef och Sekond å 

E.xercis-skeppet erhåller tillölilling för befäl, lillasåväl som 

deras kamrater å sjögående fartyg . 

Gå vi nu att beiralila förhåll andrt med manslinpets lö

nevillwr, så finna vi att hvarje man erh5ller två (sliger 2) 

sl1illing Banko dagligen, jemte så kallad kassernportion. För 
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detta fordr as af lionollJ alt han sliall vara i näslan st;lndip, 

verlisvmbet, irråo Id. 4 moreonen till Iii. !) aft orwn, och dess~ 

utom p,ilra siua naltv~lder . Me d afsPC'llde pl\ rna 11 st;"P~'Is 
tjensteörinp, och deras lön ..v illior lian man sålunda med lull 

rätt tillämpa det, i lilmaude fall, vanliea Yanl1ee-uttncket 
"'t' . . 

1 s qu1te porlt enouah for a shilline.n Man har n ·lat anse 

manskapet på Exercis-skeppet att vara i 

som de å varfvet arb etande ~a mraterne . 
sammN bat~eori, 

Fö r att inse att 

delta är origligt, beliöfves endast en hil :.;s t rin~a kbndo m 

om förhållanderna. Det liasernerad e manskapet har i all

mänhet att .disponera tiden ifrån afrinp,ningen å varfv~t, till 

dess uppropt'f slier om aftonen, eller ifrån ~1. l {; till!.!. .~ 9 

e. m. j och de i qvarteren boende mansliap!"l, lt ::lll tid en il;5 n 

afringninp,en på e. rn. till påföljande morgon. flåruti liar,e r 

en ofantliG skillnad emellan desse och besältningen å Exer

cis-sl;eppet, som ej kan sagas rå 0111 en enda timme af 

dygnet och följalitligen är ursl:lndsati att för~1ia ll'a ~ig nå

gra extra inkomster, aenom ·arbete i staden, sfi~om de förre 

kunna göra. Det är hårdt nog att liarlen ser sig tvunp,en 

att sålllnda öka den, för kronans räknino !"'Ilska rundliot 
tJ A J -" '- tJ 

tilltagna arbetstiden, blott för alt försilafra ~g medel att tta 

sig mätt, hvilket kasemporlionens otillrächlighet ej tillåter, 

men del blir nära nog obannherligt om man påtvingar kar

len en, öfver det rimliga, ökad arbetstid orh, icke allenast 

ej ger bonom ·några deremot svarande fördelar, utan tvPrl

orn borttager all möjlip,het för honom att sjelf skaffa sig så

dana. Är det vål möjligt all annat :in mis~ nöj2 d;all :r pp

stå under dylilw Wrhftllanden och att hvarje man af besätt

ningen, i ståilet för att gladjas öfver att blih·a använd i 

tjenstgöring ombord, anser det såsom ell syndastraff, fr ån 

bvilket han på allt sätt silker fria sir,, ja l till och med 

genom sjelfvållad kroppsskada eller förlust af nåp,on lem~ 

Eller, tror man kanslte alt matrosen eller l>åtsmallnrn ej 

äger förrnåga att renectera öfver sin stälirlina och derföre 

·anser allt hvad som slier, såsom rätt'? En såtlan tanke, 
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ehuru falsit och i alla afseenden origtie den an är, torde va

ra enda förlilarin esz runden till, att namnde förliållnnden ännu 

fortfara och att, så vidt beliaut är, iin nu ej någonting är 

gjordl för att åstadiwmrna förbåltring i dem. 

. Det förefall er som siwile man :in nu hos oss äea ganska 

dunlila heerepp om råtta sättet att h•~handla fo lll, åtminstone 

förbises allmännelit;en hufvud sa li l' ll 1 n<!mligeo a tt giir3 foll;et 

belåtet med sin st<111ning. Det är sann t alt man tagit ett steg 

framåt haruti, i det all man ej mera lillåtrr den förr van

liga, godtycldiea behandlinG af mansl;apet ifri\n det liiere be

fälets sida, och htq~g och slag som förr ut~:jorde ol'llninr.en för 

dap,en, höra num era till s(illsyn!llelerna; men, man har i det 

slidJet så smilniogom infört Ptl system af arbete och sinn 

die exercis, som pi\ dt värre s:Ht verliar till missbelåtenhet 

hos manskapet än tillfäl lir: hart! behandling al den ensldldte, 

hvill<en sällan träffade nåeon som ej, på ett ell er annal sätt, 

gjordt sir, förtjPnt dPraf, då df' rPmot nn alla, den sllicldi;;e 

liksom den olwuniee, den verksamme som den latP, 1;:,11 

trålfas af systemets - ej hefii!ets hårdhd. llvil!.en inconse

quence ~ Under det alt m~n å en sida s!råfvar att lyfta l~ar

IPn till liiinsla af sitt värdr, att sliydda honom för småtyr;: :l 

ui och orfttlvisa samt att bibri ng a honom ordningssionP 1 :wn

sliap i sitt yrlie och l:åe för detsamma, sil s:inl1er man 

honom å andra sitl:ln i jPrnnhöjd med slafven och till

intetgör derit:enom nllt det goda man annars kunnat åslad

lwmma. Cif matrosen och b5t sma nnen, då de stå om

bord, en åtminstone nåp,orlunda efter gidlande coopvardie

sjömäns hyror lämpad månadsp <> nning; gif dem framför allt 

tillräckligt att äta ; sörj äfveu nl\got litet filr deras beqväm

lighet och nöje ombord, samt tillåt aldrig n5eot, som på sjö

mansspråk et liallas nmonöl•'\ och mnn kan vara förvissad 0111 

att hvar och en med glädje går ombord samt med nit söker 

uppfylla sina sl;ylcl it;h ctcr, och sålunda så l;ra st bildar sir: ti.l 

en rask och duclif: sjö man. 
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Myc~et vore visserlip,Pn :inr:n Hl! s:ip,a om Ex"rci>->liPp
pet och t sammanhane d Prrned st5 enue ämnen, mPn o ~ t re

dan sactia torcie vara tillr:-lctdi!i l för att vi sa nödvandip,h•·len 

af en eenomp,ripaude reform, ~> j all<>twst i det som enskild! 

rör Exercis-skeppet, utan iilvPn i såväl tjenstt:örings- som 
sjöaflnings- regi e men t en. 

C. J(. 

UTDRAG UR PREMIER-LÖJTNANTERtiE RunBEcKs oc11 

AMEENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE OM IAKTTA·

GELSER UNDER EN UTRIKES RESA: 

Om FransTia och Engel&Tw Ångflottorne. 

S5väl uti Frankrike som uti Enp,land, tyclil's den idee n 

uteslutande gjort sig p,al lande att hafva stora fartre JD•>d groll 

artilleri, samt med tillräcliligt stora rnachiner för att eifva 

dem stor hastieheL livad Fr<HII!ril;e betr iifl'ar, så SIIlPS ar 

förteckning å Fransfia tlottans fartn~ för den l Januari 1855, 

att af de 14 Ållljskepp som då voro i sjön, endast ett (Mon

tebello) hade HO hästars machin, ett (Napoleon) hade 900 

OCIJ aiJa de Öfriga 450 a 650 hflstars machiflPf, 

Af de 13 ÅngskPpp, som vid nyssnämnde dato voro på 

stapel, hade endast 3:ne SOO h:istars machiner, men alla de 

öfriga 900, med undantag af nJa Bretagne" som had·e 1200. 

Således synes det, att man i detta land helt och hållet 

frångått auxiliär-systemet, att in[:a så liallade vaissraux mix

tes (med oml;riug 500 hästl\raft er), utan rndas{ sf1Ppp med 

fullkrartsmachiner, girvande I 2 a 13 lm o ps fart, v oro under 

bj'ggnad. Med Ångfrcgatlerna tiger salllma förhårtande rum; 
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Je erhålla sno hastars machin, samt göras mycket sllarpa, 

och man gör sig stora förhoppninenr på J .. n starka fart, sotil 

de tros liumma att göra . 

livad Åuekorvelter an e å, så finnas visserlie en flera eamla 

Ångfart yg med 200 a 300 håstars machiner, som bära delta 

namn, lllEc"O ar de nya eeeotliga Ånglwrvetterna finnes ineen 

med mindre än 400 håstl!rafter. 

På de Framha Örlogsvadven pågår man flitigt med att 

ändra de på stapeln befintliga fart y gen af alla klasser till 

Ängfart y g. 
För att kunna förse dt>ssa rartyg med stnrka rnachiner 

måste de förlängas, men man tyckes hafva frångått den ideen, 

att arsåga och förlänen dem på midten, såsom gjordes år 

1852 ml'd skepppet 11 Eylau11 uti Toulon; ty numera anses 

det vara nödvändigt att hafva skarpa fartf!~ (lilwsom Napole

on) för att få stor hastizhet, hvarföre ile under i'lndriilB va

rande förlängas för och al1ter. Enlit:t all sannoltl1het IIomrna 

inga fartyg att sättas i sjön, utan att förses m~d machiner, 

t y vi hat! e tillf<i lie att se nästan alldeles färdiga fartyg, med 

hvars fC>råndringar man redan börjat. 

Man har redan hörjat att förändra de Segelskepp, wm 
deltoga uti l1rig et, och enli!Jl all sannolild1et komma alla de, 

som ännu äro i r,odt stånd, alt efter hand förändras. Linie

slleppet 11 Donauwerth 11 upphalades förlitlen sommar på stapeln, 

uti Cherbourg, för alt förlanuns och förses med 800 hi1stars 

machin. 
l allmånhet kan del påstås, att den ideell ejort sig gäl-

lande i Frankril!e, -att en flotta bör endast bestå af fartyg med 

fullkraftsmachiner, och det anses, att om några farlY'[!', som 

göra liten fart, komma in uti eo flotta, der alla de öfriga har

va stor hastighet, sa !;an derigenom denna fiollas styrka 

mera minslws fln ölws. Uti Franl!ril;e har i år en lwmmitte 

varit nedsatt, för att utarbeta ny taktik samt ny sienalbok 

för Ångfloltor. Denna kommitte siwile sluta sina arbeten i No

vember månad, hvarefter tryekoingen skulle börjas. 
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l England har man icke fullt så bestämd!, som uti Frank
rille, prononcerat sig för dc mycl1et stora flngmachinerna. 
Dc flesta större skeppen uti detta land hafva 600 a soo hä
stars machiner, ett par hafva l 000 hästars rnachiner, men 
llera sl1epp hafva endast 500 och derunder. Af frer,atterna 
bafva de af n Doris" och noiademe's Ida ss 800 h<'lrstars, de af 
11 Shannousn !dass 600, och de af "Euryalu's klass 530 hästars , 
för öfrigt finnas flera minure fregatter med 300 och 400 
hästars machioer. 

Artilleriet uti de Fraoslia och Engelsl1a flottorna har på 
sednare tiuer blifvit betydligt kraftigare än förut, genom an
tagande af grofva kalibrar. 

Uti Frankrike harva 36-pund. kanoner blirvit antagna j 

stället för tie genom Reglementet af den 27 Juli l S.t9 in
förde 30-pnnd. kanoner. 

Angående de 80-pund. hornbl.anonernes placerande äro 
tankarue delade. Somliga vilja harva t'n hel division deraf 
på undra batteriet, hvarigenom, om så erfordras, he:a ena 
sidan af detta batteri k~n bestl·clias med ues5a ~alloner. 
Andra vilja fördela dem på b!\da batterierna o,ch dt>l har 
till ocir med blifvit föresiaset att hafva helil b~tterier der
med bestydade, likasom En~•, lsmännen best r da hela bat
terier med 8 inches bombkanoner. Det första partiet åbe
ropar för sin sats enkelhet i krutlangning, samt fi;rdelen ar 
att langa bomber så kort v:ig som möjligt j det andra partiet 
anför tillfällen då undra batteriets portar ej kunna öppnas, 
hvarvid bombkanonerna på andra batteriet äro ar god nytta. 
Enligt all sannolikhet komma bombkanonerna på tredäckare 
att förtielas på 2:ne batterier, och på två-däcks-skepp att 
finoas endast på" undra batteriet •..••••• 

[{arronader, som uti 1849 års bestycknings-reglement~ 
varit utdömde, tycl1as nu bestämd! komma att lefva upp pä 
nytt, dess anhängares antal öl1as 1 och le Cooseil. des travaux, 
som uti sitt utiåtalide utvecklat skälen för deras användande , 
föreslår att (]ottan må förses med karronader af den nya 
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36-pUrHl. kalibrrn. Denna l{ommitte ~nser till och meu att 
de öfre dilcl.en, förutom de svåra jar,t- oc:h retrait-kanoner, 
som alltid finnas, böra endast bestycl1as med karronader, på 
det att icke lm1llangning till 3:ne olika sorter kanoner må 
erfor.-! ras. 

llärvid förtjenar anmärlias, alt det säkerligen aldrig 
skulle lwmma i fr5ga alt å Franstia fart n: anvånua andra kar
ronader, :in dem mPt! fast broli, hvillia endast fordra 4 mans 
service och i nödfall kunna sl;ötas af en enda man, då dere
mot en liarronad med lavett af den modell, som finnes ä 
Svenska f;Jrtn:, fordrar 7 mans betjening. Jemfördse emel
lan fördrL1rno af den ena eller andra SIHten liarronad-lavet
ter, utdrag ur en af Artilleri-lwmmitticen på Pregalten Uranie 
inlemnatl rapport angående karronadrr, finnes uti den af 
PremiPr-Löjtnant Hudbecli år 1855 inlernnade rapport öfver 
Franslin Sjöarlilleriot. 

Uti Engebka llollan utp,öres visserligen ännu fartygens 
eeentliga bf'slycl;nin~ af 32-pnnu. liai10ill'f1 hvilliaS l;aliber är 
obetydligt större [lll d en Sv enstia 24-pund., men antalet a( 
8 inches bomhlianoner har på sednare tider så lilltaeit, att 
de Enaelstia fartyr,ens artilleri d<'rip,enorn erhållit E'll betyd-
11gt ökad liraft. Af Engelslw lloltaos fartyg harva de flesta 
nya Äogslieppen hela undra batteriet bestyckadt mrd nämde 
BomblwnonPr j tredäclwren 11 Victoria11 hal' 62 st. bombkano
ner, Ån~::fre[;alterna ar 11 Shannons11 l.tass hafva 30 st. 8 inches 
bomhlianoner, de ar 11 Scouls" klass harva 20, åfveoså de af 
"Esl,'s11 ldass; 11 Doris'1 har 20 st. 68-pund. svåra kanoner, 
och ölriga Ånp,fregatter halva G, 10 a 18 st. bombkanoner, 
Såsom en allmän regel lwn anföras, att de Ilesta Enr:elska 
fartyg hafva en eller tvenne antingen 68-pund. svåra kano
ner*) eller 1 O inches bombilanon er med kursörla vetter. 

Karronad er Unnas uti Enf:elslia !lottan endast nndant<~g>-
vis på nå gra få fartyf:. 

*) 68-pund. kanoner halva precis samma kaliher, som 8 inches bomb
kanoner. 
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De flesta ar de sista Franslia ÄngsliPppen harva brunn. 
De 13 Ångsliepp, som voro på stapeln den 1 Januari 1855 
hade alla hrunn, mr d undantar, ar "Al gesiras'' och "Evlau n 

hvillia bl'ggdes under ledning af M:r Dupuy dc• LönH: o;h 
försågos med en sexbiadie af denna Inr.Pniör· konstruerad 
propeller. således tyckes brunnspartiet uti Frant,ritie vunnit 
en så fullliOmlig seger, att till och med fulllmlit s-ångsl•epp 
förses med brunn. Af de 800 håstars ångfregalterne fiirs•' s 
några med brunn och nåera blifva utan. Då M:r Mangin inven
terade sin propeller med de bakom hvarandra stäende bladen, 
var hans afsigt, att, emPdan de smala bladen twnd e till största 
delen döljas bakom al1terståfven, hvarir;Pnom de ohPt)'d iGL sl•ulle 
hindra selllingt>n, brunnen ej skulle b<>höfvas. DPI parliPt, som 
röstar för brunn, lilleodogjorde sie g~'nast denaa upp!inninr;, 
och de påstå, att emedan brunname med anv;indandet af den 
nya propellern, kunde fföras IHilftPn så breda som rört1t, så hafva 
dess olagenheter till stor del försvunnit, IJVarföre del nu är 
ett nytt sliiil att hafva dem. 

Uti Eneland förses, såsom långe varit allm:int hPkant , 
fartyr,en med brunn; undantag derifrån har endast blifvil gjorrlt 
på de uamla slieppen, som btefvo ändrade under krixPI, sa mt 
på mindre fartyg, såsom: linnonbåtar m. fl. Enligt dt·t En
gelslla systemd böl' hvarje fartye ega en reserV-[lfOJll'll. 

På nya EnePiska Ångsl1eppet "Princess llopl" !Jiin1:de Pit 
anl1are alilerut. Klysen utgineo från undre batteri<d, ett på 
hvardera sidan om roret 

Om [{anoners uthdllighet och Fänghdlets förstoring. 

Enär oss veterligen ända intill sednaste åren föga upp
märksamhet här i Sverige varit egnadt åt kanoners förrnärra 
att uthärda skjutning, men vi deremot haft tillfälle att se 
huru stort afseende dervid fästes i andra länder, så hafva vi 
ansett oss böraJästa synnerlig uppmärksamhet dervid, och bafva 
begagnat olla tillfällen, för att i detta ämne förskaffa så fullstao-
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uiea upplysningar som möjligt. De förnamsta resullater af våra 
forskninear i df>tta amne få vi härmed underdånigs! medtlela. 

Uti de Ilesta länder, t. ex. 13eteien, Franl•rilu', Eneland, 
sardin ien, n yss!and, FörPnta staterna, PreussPn m. o. be
diimm es kanonernas tjenstbarhet antingen helt och hållet 
eller till on cd af fänp,hf1lets utseende och diameter, och 
vissa griinsor, hvarutöfver det icke längre får skjutas med en 
11anoo, äro bestamda. Å nya Franska kanoner är fänghålets 
diameter = 5 a 6 millim~tres och då denna diameter upp
nått 9 millim~tres, hvilket för svåra kanoner m~d en tredje
dels l!nlladdninear inträffar emellan 3 å 400 skott, såttes ka
nonen "hors de service." 

Genom att minslia la<ldnineen ökas det antal skott, som 
t13 n sl•jutas, inn an . fänp,bålet uppnått den bestämda firånsen, så 
att då en fjerdedels kulladdning användes, uppgår detta antal 
till 6 å 700 skott, och då en sjettedels kulladdning an
vändes uppgf1r det till öfver 800; bombl;anonel' och karro
nader kunna skjuta 1000 a 1200 skott, innan fänghålets dia
meter blir 9 millim~tres. 

Små kanoner uthärda en mycket långvaricare skjutning 
än stora. 6- och 12-pund. l;anoner kunna skjuta p,anska 
länge, innan deras fänghål uppnå någon särdeles storlek. 
Fänghålets förstorinff, som i början går mycllet långsamt, 
tilltaeer i hastigbet alltrn!'l' och mer. Uti både Franska och 
Eneelstia flottorna föras matritdar öfver kanonerna, hvaruti 
för hvarje sl;jutninff io!örf's det antal skott, som blirvit slljnl
ne samt med hvilka laddningar. 

Uti Frankrike hafva Oera vidlyftiga försök blifl•it gjorde, 
för att utröna kanoners uthållighet, samt fånghålens försto
ring. Erfarenheten har visat att kanonernas hållbarhet kan 
betydligt utsträclias eenorn an~ändandet af så kallade "Gar
gousses allongees" (långa och smala l1arduser), genom att 
använda en komprPssibel förladdning mellan kardus och kula, 
samt genom alt minsl1a laddningarne. 
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Vid Sebastopols belägring användes till flottans kanon er, 

för alt spara dem, endast ljerdedels laddnin g, samt alltid l'n 
höboll mellan liardus och liula . 

Efter gansila liOrl tid måste användandet af slap,rör och 

kanonlås afläggas, i anseende Ql'rlill att lås en oup1lhörliP 
u~n 

brötos sönder, till följd ;;-f (:en månp,tl gas, som utströmmade 

genom de förstorade (änp,hålen, och frielionsrör fästas uli fäng

hålen me~! lrädpluggar. En del af dessa fänghål ii ro så stora, 

att ett par llngrar kunna deruti inför·as. Vid Gåvre finnas 

50-pund. kanoner, Inarmed skjutits 1300 slwtt. Uti dessa 

fånghäl lian handen införas. Ombord på Fransl;a fari n: an

vändes tredjedels kulladdning endast undantagsvis; d~n van

liaa laddninp,en för undra batter iets kanoner är fj l' rd(,de ls , 

och vid exerdser får sällan användas m ~?r än sjett edr:ls kul

laddning, för att spara kanonrrua och iclie fatieuera dem 

onödigtvis. Till Engelslia flottans kanoner finnas 3:ne ladd

ningar, benämnda: "distant", "fult• och 11 reduced." 

Till målskjutuinp,ar användes den sisla nf dessa laddnin

gar, h vilken år den minsta. Uti Sv~>nsl;a flottan användes dt>re

mot i allm;1nhd de största reglem<'nteradP laddnine~r vid 
målskjutningar. 

Efter att nu harva anmält, hurusom uti andra länder 

försigtighetsm5tt tagas rör att förelwmma all fara för kano

ners språngning genom lånerarig skjulning, och hurusom me

del användes för att spara kanon erna , få vi underdåniest in

för Eders l{one,'ie Majeslflt anmdla, all, enligt v5r öfvertyeels~>, 

hitintills iclie tillraeldigt afseende uti Sverige blifvit fästarit 

vid ifrågavarande ämnP, och att våra kanoners förmåea att 

uthärda 15np,varig skjutning troligen icke år noga belwnt. Det 

ar att hoppas och åfven troligt, att de Svenslia lwnonerna 

äro starl;are ån andra länders, och det är· oss väl bekant, 

att man i Sverige låtit l;anoner un(J erp,å de svåraste prof, 

utan alt liunna spränca dem, men man har :Hven hört om

talas exempel på lianoner uti andr·a liinder, (flelgien och 

Franllrih•), som uthärdat ov;mlict lilne sl;jutoinrr, och om det 
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ån antageä, att de Svenska kanonerna vore 100 procent bät

tre ån andra, så skulle en 36-pund. kanon, efter Fransk be

raknin g, endast uthålla 700 slwtt med tredjedels kulladdning 

eller O!!O!,!lrina 1100 med fjerdedels lwlladdning. 

Vi få derföre, till följd af !Jvad vi utomlands inhemtadt, 

och af hvad här ofvan aoföl'ls i underdånighet fllreslå: 

l:o. Alt till dess genom verl•ställda slijutförsöl< de Sven

ska kanonernas uthållighet blirvit l;ånd, en viss gräns, hvarut

öfver icke längre får sl;jutas med en l1anon, måtte blifva tilhi' 

vidare bestämd. 
2:o. Att Ilanonmatriklar upprättas, hvarnti införes alla 

skott som siljulas med hvarje lwnon. 

3:o. Att ffmghålstolkar lemoas på bvarje fartyg, och att, 

på det erfarenheten om den hastighet, hvarmed fänghålen 

förstoras, må vinnas, det blifver anbefaldt, an efter hvarje 

skjutnine noga uppmäta och i matrilieln införa fänghålets dia

meter samt f,Jrmeu af dess yttre och inre öppning. 

4:o. Att endast små laddningar vid målsl;jntningar få 

användas. 
5:o. Att vid de tillfällen, då det låter sig göra, en mjuk 

förladdning anbringas mellan kardus och lwla. 

Om Ankarkettin!J.ars slitning. 

Under sednare åren har i F'ranlil·ille uppmärksamhet blif

vit fästad på den slitning, som anl;arl1ettingar undergå, och 

man har insett nödvfiiHiigheten af att bestämma vissa gränsor 

för huru långt denna slitning rar ea, innan kettingen såttes 

ur tjenstbart stånd, eller dömmes till en Iiiass under dess 

ursprungliga. 

För att visa på hvad ståndpunkt denna fråga för når

varande står uti frankrike, hafva vi försl;affat afskrift af ett 

utlåtande af le Conseil. des travaux de la Marine, dateradt 

den 29 Januari innevarande år. Efter alt hafva infordrat 

upplysninBar från alla de fransl1a Örlousvarfven anBående län-
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ge begagnade keltingars slitning, samt nnJra underr<Htelser, 
har le Conseil. des travaux föreslagit, alt liettinga•· sko la an
ses för brukbara så länge deras slitning icli e öfversl•ritlit föl
jande gränsar : 

4 millimetres filr ketlinr,ar, hvars länkars diam eter är 
58 millimetres a H millimetres (Skeppskettinr,ar): 3, 5 mi 'li
metres, för dem hvars länliars diameter är H a 36 millim e
tres (Fregatt- och [{orvett-kettiogar); samt 3 millimetres för 
mindre kettingar. 

Dessutom föreslår le Conseil. des lravaux, att rnatriidar 
för kettiogar, i likhet med hvad som finnes för kanomr, må 
upprättas. 

Silkestyg till Karduser. 

Prof pfl silkestyg till [{arduser, sa1nt anbud från en 
Handlande i llelsien att till Svensila flottan leverera ~äd ant 
tyg, har redan i börj~n af vår resa blifvit hemsälHit till Tn:
m{lslaren vid Eders Majestäts Flottas station i Stockolm. 

Yi hafva sedermera nhållit andra profver derpå, åfv!'n
som på sygaru och knopningsp,arn från andra stallen. Dessa 
profver tillika med kontrat.ter om leveranser deraf till lll'l
giska Artilleriet, samt Franska flottan, äfvrnsom Besiglniogs
n·e,lementet biroga~. 

Vi harva haft tillfälle att tog-1 del af rnpportPr från 
F·ranlirikr, Belgien, Holland, Spanien och Sartlinien anr,årnd e 
delta tyg; uti dessa limder hafva vidlyftiga försök med sil
keskardus Pr blifvit utförda, såsom t. ex. alt förvara dem eo 
län1:re tid i fuktiga källarr, att hafva dem ombord under 
månp,åriea sjöexpeditioner, att transportera dem under flera 
månatlPrs tid uti Landt-Artilleri ets amrunnitionsvagnar, äfven
som alla sorters slijutrörsöl1 m. m., hvilka alla utfallit fördel
aliligt. En ~nda anmiirkning har blifvit gjord, nem l. att om 
det blifver vått nch sedan förvaras uti större partier, så har 
det beoä~·Po het alt taga värme och br inna iJ10p. 
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Sill1esly~ bt>rd <• ml'd fördel, och i anseende till sitt go
d•• pris, kunna användas till många behof, hvartill förut ylle 
anvftndts l. ex. lirutfyllning ssliärrna r, krutlanr,ningstrummor och 
möjlin rn åfVPII 1 om del tillvHiws på tj enlict sntt, till foder 
uti manslinpets beldädnad, samt till omslar, å sådana eJiel1ter 
som böra sliyddas för mal. 

Gevärs-Factoriet vid Enfield. 

Uti narhelf'll af London har nylit:en vid Enfield, blifvit . 
anla{;dt ett gevä rsfactori uti största sl1ala, heräknadt att, dä 
det blirvit fullt färdigt, riagligen lnwna tiiiV<•rl;a omkring 200 
gev~k Såvill låsets, som eevi\rets öfriga delar, hvillia alla 
göras uti machin, äro tillverliade med den noggrannhet, att 
hvarje del passar fullkomliet väl uti hvilli et gevär som helst; 
all reparation af dPssa geviir inslir:inlier sig således blott till 
att insätta en annan fardit:e jord reservdrl. 

Endast [ö,· tillnrkning af stocl1en begagnas 16 olika 
maehiner, inköpte från Amerilw, uti hvilka stodämnet på en 
tid af 20 minuter förvandlas till en färdieejord gevtirsstock, 
med såd&o nor,srannhet och fulländoing uti arbetet, att t. 
ex. inf;illningen för lås och beslag troligen ej kunnat gö
ras bättre. 

Enligt vår tanke simlie dock, vid en mindre tillverkn.iog, 
en del af drona alltför dyra maehin lmnoa undvaras. Ocb 
många af de arbeten, som nu utföras af flera machiner, 
skulle lmnna göras af ro, endast p,enom att ombyta sjelfva 
verktygen. 

M:s Letestu's Sprutmultiplicator. 

Af Sprutfabril1ören M:r Letestu anställdes förliden som
mar rtiljande försöl!; På Marinministerhot ellets gård place
rades sex st. små Slli'Utor, armerade med J O man h vard era, 
bvarifrån slangurna leddes in uti en gem ensam rf·servoir af 

' twppar, liallad multipliCiltor. Vattenstrfilaroa från de Sf'X spru-
3 
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torna gingo således in uti denna multiplicator, hvarifrån tle 
förenade utgingo ~enom en tjockare slanga och bildade en 
stråle, som blef lilia st;-~rl;, som de 6 strålarne lillsumman. 1 
stället för sex små valtensträlar, hvill;a vid en större elds
våda hvar för sig sl•ulle varit al Wga eller ineen nytta, er
hölls en str~ll', storkart! :'In hvad i allmänh et med de största 
sprutor erbålles , och som gicli höet öfver åsldedarespetsrn 
på Marinministerns hotell . Genom användandet af en sådan 
multiplicator, som mod slörsta låtthet ~an transporteras, an-

. ses följande fi\rd elar tmnna vinnas: 
Flera små ~prulor, som anlwmma till en eldsvåda, kunna 

t"fter hand pålwpplas, rnultiplicatorn ensam behöfver vara i 
närheten af eldsvådan ; sprutorna kunna stå lånet ifrån på 
gatan eller öppen plats; rmedan multiplicatorn ej behöfver 
service, uppstår ing ~ n tränr:sel, hvarigenom oreda förekom
mes; en sf1dan liOpplinp, af flera små sprutor har dessutom 
den fördel en framför användandet af en stor spruta, att 
hvarje man kan utveclda hela sin kraft, hvilket vid sprutor, 
som fordra mycliet loll1, ej alllid år f:lllet. För användan
uet af en s~dan multiplicator, blir nödvändigt att hvarje 
spruta förses med en lill honom passande mutter. 

Om Hanoner af smidt jern. 

Kanoner af smidt jern samt gjutstålsl;anoner- halva på 
seJnare tider tilldragit sig allmC1nna uppmärksamheten uti 
Europa och månl:a p•·rson er aro dermed s~sselsaUe. 

En p,jutstålslwnon af Krupp har blirvit försökt vid Vio
cennes uti Frankrilie, hvanid den uthärdade ett par· tusen 
sl;otl. M<'d d ~ n svåra Enp,Pisl;a smidtia kanonen (Borsefalls'), 
som vi1ger· 22 tons och slijuter 13 inches massiva kulor af 
286 punds vir:t, utfördes försöli virl Schoeburl'ness, hvarvid 
erhölls merl 18° elevation, 50 punds laddning, en porte al 
nära 5000 yards (omliring 8000 dinar). 

Till Franslin regeri ngen har från Oera fabrikanter anbud 
på tillverl;ande af smidda l1aooner ingått. De som tillvunnit 
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sig mesta fill·troenclet, äro de kanoner, som tillverkas vid 
jrrn- och stålfabriken Reve de Geer i narheteu ar Lyon. 
Genoro ett href friin Marinministern, som t>garne till detta 
ställe visat oss, hafva vi inhemtat, att denne minister endast 
afvalilade resultaterne af försöken med retflade lianoner, [ör 
att beställa smidda kanoner till vidare försöli3 anställande. 
Tillverkningen vid denna falHiti tillgår på det sätt, att om
kring 1'11 if<\rna af jern rullas flera hvarf jernband, som för 
hvarje hvarr vållas till de föregående, hvarieenom kanl1nen 
blir likasom darnaseerad ; priset är 230 francs för 100 kilo
grammer *"). Den åoghammare, som dertill användes, påstås 
\:ara den starkaste i Europa; dess vigt = 12 tons, slagets 
läugd = 4 111 ,5. 

J(anon-Slagrör och Frictionsrör. 
1\anon-Slagrör komma, enligt all sannolikhet, att uti 

både Franska och Engelska Flottorna utbytas mot frictions
rör, 11\·armed inom båda dessa flottor försöli 1 hvill;a lemnat 
tillfredsställande resultater, l'n längre tid och uti stor skala 
anställts. Nödvändighelen af slagrörens afskaffande, har tyd
ligen inst'lts under Sebastopols h<'lågring, ty efter liOrt skjut
ning voro ranghålen sa utvidt:ade, att slagrör allsicke linode 
användas, hvart•lter affyr'ningen måste sl1e med frictionsrör

1 
hvilka slutligt>n måste med trädpluggar qvarhållas. 

Under den tid vi \'o ro embarqnerade på Franska Exer
cisskeppet le Su[fren, hade vi tillf.:ille att se, hurusom, vid 
babordslianoner, h varest länp,håleu nära uppnått den bestämda 
gränsen [ör kanonernas sättande ur ljenstbart stånd, slagrö
ren oupphörligt klickall e, och icl1e mindre än l 1 lås på en 
förmiddag sönderbrötos af fänghålskraften, under det att på 
styrbords sida, som var armerad med nya kanoner, ingen 
klickning förekom och alla !åsar höllo. 

*) Motsvarar ungefär 230 Rdr Bko pr Skcppund. 

(Fortsåttnine följer) . 



H v a r j e lt a n d a. 

Försnillning (rlin ett var{ Den stor~ firman Mare & Comp. 

har nyligen måst inslåila sina betalningar och tillsluta d~t 

stora varf vid 13lacliwall i Londons östra del, der under man

ga år fortgått byggandet af jernfart yg ; m~n denna bankrutt 

blef signalen för ett stort antal handelsbodar, der fartygs

förråder och förnöd enheter försålts, att äfven upphöra med 

denna rörelsP, hvilken iclie burit sig på annat vis, an att 

varorna på olo!ligt sätt blifvit dem tillförda från Mare & Comp. 

skeppsvarf, och detta till sådan mängd, att man berälma,r 

att !lera tusen pund sterl in g om året sålunda hafva blifvit 

stulna ensamt från detta varf. 

Engströms kanoner och projektiler. Sedan do af Löjt

nanten vid Svenstia Flottan C. E. Eneström förbättrade, relf

lacle liammarladdningsl;anoner, med tillhörande linlor och 

bomber af helt e[:en art, blifvit försölile i Sverig", har han 

söht . pat ent derpil och fått sin uppfinning försöl\t såväl i 

Franlnil1e som i Enp,land . Om do i Woolwich företagne 

prof~lijutningar innehåller Tidsl1riften Artizan intressanta upp

fysningar med tabeller och rilnine, samt vitsordar förtjenslen 

och [(lrdr.len af uppfinningen, dock med undantag af lavetten. 

Äfven m<'ddelas att engelslia embelsmän laggt många svårig

heter i \' iigen för· patenlinnehafl·aren och visat oginhet vid 

försökens anstnllandE', sf1 att de blifvil företagna under gan

ska ogynsamma omständigheter. 

Reactions-propeller. Engelsmännen Stewens och Grim

shaw hafva nyligen i Soutllampton försöl1t ett slags propel-
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ler, som påminner om här för etae-et prof af Löjtnant Zethe

lii försia r,: alt frarndrifva fart y g m~delst en utströmmande 

vattensträle. Den nyssnamntia propt·llern :ir nemlieen lil;a

som dess axel ihåliG och delad midt ilu af •·n slliljevåp,g, 

sam t å hvard era kanten förs edd med el t hål. NJ r nu vatteo 

g~nom en pump drifves eenom end era lialfvan af axeln, så 

börjar propellern, eenom tl et ur h51et ulslrömmandc· vattnet , 
att rotera och sålunda drifva det fartyg, hvarpfl dPn nr fä-

litad, antin{len fr·amåt eller bach, all le fler som ena ~Ile röndra 

kantens hål bt•gagnas. 

Som hela machineriet insliriinher sig till en af ångkraft 

drifven pump, samt ett derifrån ledand e, låries liillen lagdt 

rör, så behöfves dHtill föga rum, och isyn nerh et lian pro

pelleraxeln vara helt liort. 

Det fartyg, hvarpå denna inrättninr, försöktes, var en 

båt om 30 fots längd försedd mPd höctryclmingsmachin om 

2 hästliraftt:'l'. De förut bellnlii[!a skofv~lhjulen hl efvo bort

tagna och en dubbelt verlwnde pump an1Jra1!t, då drt be

fanns, alt båten gjorde ungefar samma fart med sin reac

lionspropeller, som den förut e5tt mc•d sitlohjul, eller 4 till 

4 ~ knop. 

Årets anslag för Preussislw flottan. 

Till sl!eppshygGnad och vadvet s underhåll 421,222 Thaler. 

, 

, 
, 

hamnen Jahde och sjömätningar der

omkring • 

undersökningar för hamn på Ryllen • 

atlöning, beldådnad och fartygs-expe-

ditioner- • 

Summa, motsvarande nära 3 ~ million. rmt 

583,690 

l o,ooo 

290,518 

1,305,430 

Nordamerikanska Förenade staternas flotta . 

Anslag för åren 1856--~ 857. 

AOöoine för flottans personal 3,421,71 s do il. 

proviant. 840,450 ,, 

, 
, 

, 
Thater. 
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Flottans förökande och underhåll2, 799,500 
" 

Artilleriets materi~>l . 

Tillfälliga omlwstnader 

Marinkorpsen . 

221,000 

859,759 

, 
" s, 1421418 <loll. 

851 '113 , 
Varfven (på 8 sliillen) 

sjukhusen (på 5 dito). 

Förråden (på 6 dito). 

Hamnbefälets traktamenten 

. 2,217,989 do Il. 

84,400 " 

Böcker, instrumenter, kar-

tor m. m. • 

Siwtor 

Postbefordringen 

Nautikalalm anaclla n 

Ett jernångfartyg byge<lt på 

kontral<t 

En docka och jernvåg i San 

Fransisco 

Bränsleförrådets fardigbyg'gan

de i Key-West 

U2,1i00 

125,782 

68,160 

39,590 

1,408850 

26,880 

86,717 

305,000 

" 

" 

" 
" 
, 

" 

2_5_,0_0_0 __ ,_, _ 4,530,97 4. 

Summa 13,524,505. 

orocerskorpsen har hlifvit reorganiserad genom en 110-

mile ar 15 högre offlcerar·e, hvill;a efter en nogp,rann under

sökning förrslogo 201 olficerare alt såsom otjenslbara er

hålla arshed; hvilket sedermera ar kongressen rastställdes 

sålunda, att 71 af dessa offleerare inträdde uti f<'Servsta

ten med full lön, SI erhöllo afsl;ed m<:>d half aflöninp, och 

de öfrige 49 alföreles ur rullorna. SPdermPra befordrariPs 

de qvarstående orficerarne efter tour och anciennete. Re

servstaten har derieenom utsträckts till 147 officerare. Om

kostn,Jderna hafva dock icke blirvit föröl;ade, ty de nyhefor

drade hafva erhållit reducerade löner, rller icl1e genast in

trädt i den nya gradens förman!:'r. Fördelen för de~sa har 

således rgentli:::rn varit att erhålla högre rane och <lermrd 

åtföljande ansvarsfullare tjenstgöring . för Oott,,n har \·un-
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nits en af behofvet påki1llad pånyltfödelse af befalspersooa

len. Men en sådan i historien oerhörd omhvftlfninr: har na

turligtvis icl<e försiggått ulan allm:inheteos lifli~a dellagande 

och ensliil<las missbelåtenhet. , 

Ett påyrliadt utvidg3nde af materielen har äfveo bör

jats, i det att följande svåra ånp,fregatt <> r hlifvit satta i SJon, 

neml. 1U:errimac, Wabash, llfinnesota, Nia_qara, Roanoko och 

Colorado. Ångmachinerna till dessa freeatter hafva under 

tiden blirvit förfärdigade och till en del insatte i fartygen. 

Eskadrar hafva underhållits på hemstationen och i 

Vestiodien af 9 fartyg; på Brasilianska stationen af 4 fartyg; 

på Afril;ansl1a kusten af 5 fartyg; i Medelharvet af 5 fartyg; 

på Ostindiska stationen af 4 fartyg sedan de till Japan>ka 

expeditionen använda fartygen hemgått. Opptäclltsresor vid 

Bellringssund hafva blirvit utförda af 4 fartyg och eskadern i 

stilla Hafvrt har bestått af 7 fartyg. Dessutom har ett llrit:s

farlyg varit stationerad! på de stora insjöarne och · tvenne 

utgått på Nordpolsexpeditioner. 
Flottans personal, som hittills utgjorts af 7,000 man, 

har blifvit öl1ad med 500 frivilligt inslirifna sl<eppsgossar 

(apprentices) ar 14 till 18 års ålder, hvillla dels under be

höriga lärare erhållit öfning i hemlandet, dels medföljt ut

gående fartyg, der de utgjort nära 112 ar besällningarne och 

efter ett års tjrnslgöring ombord (der de t. ex. ensamme 

skött kryssmasten), hafva de ansetts !.unna int;å bland ma

troskorpsen. En utvidgning af personalen till l 0,000 man 

har blifvit tillstyrkt. 



FöRÄNDRADE OCH NYTILLIWMNE FYRAR OCII SJÖMXRKEN. 

J!Jhuan:oarl~. 

TAARS (Laaland) (77) "'). 2:ne Fyrar, stillaståcndt>, Den 
ena i en bvit trabål• på st,·a ·, ~ en. llöjd 32 fot ; sylnitl 11 
9 mil. 54° 52' 15" N. Il 0 2' 15" · O. D Pil undra pi\ en 
hvit påle, på brohufvudPL, vid färjest::lllt'l, 970 alnar S. sto 
V. r. v. från hålien. llöjd 18 fot; synvidd Ii mil. Fyrarne 
öfverens leda genom farv~t t net, till Uirj1~stållet. Den llöt:re 
fyren belyser hela horisonten, men den lf1gre endast far
vattnet. 

EIDEi1EN (83) . 2:ne Fyrar, vid Tönningens hamn i 2:ne 
vid Wollervichj 2:ne vid Wollervicks batteri. Alla halva hvitt 
sken. 

Rys§ land. 
KOKSI\ÄR (60). F)T nndt>r reparation och släckt. Un-

der reparationsliden ersfiltes dE-n af en provisionel fyr, som 
endast belyser horisontrn emPII~n V. och O., N. omkring. 

LÅGSI<ÄR (55). Fyr under omiJY!!P,llad och slflckt. 
HANGÖ (55). Fyr· uti ett provisionelt torn. 

Holland. 
RENESSE (96). Fyrar förändrade, så alt O. fjfens höjd 

är 143 fot ocl'1 V. fyrens III fot, i ett jernlorn. 

Irland. 
BLACI\WATER (159) . Fyrslirpp, med fyr, stillastående, 

på foclllnaslen och fyr, om[!ål'nde, på .Jm, på stormasten. 
Höjd 26 och 39 fot ; synvidd J O mil. 52° 29' 30'' N. 6° 
7' v. 

E.•ortugal. 
MONDEGO (206). Fyr, stillastående, på dC'tla kap. Be

lyser 240° af horisonten, emellan N. 35° O. och s. 25° O., 

*) De inom parentestecken ställda siffrorna aogifva ft h vilka pagina i 1856 
års upplaga af "Beskrifning i:lfver Fyrar, Bä,kar och 
S j ö m ä r k e n etc.," förändringarne böra införas. 
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v .. omld·ing. Höjd 31~ fot i synvidd 20 mil. 40° Il' N. 
8° 55' v. 

Skepp, som styra S. långs lmsten, slwla, inom fyrens syn• 
vidd, ej lt•mna den ur sigte. 

Spanien. 
OROPESA (Cap) (21 O). Fyr, omgående, med blink h var 

am. Höjd 75 fot; synvidd 13 mil. 40° 6' 36" N. 0° 9' O. 

MESSINA (226). 
2m, på Citadel point. 
111 N. 15° 35' O. 

Sicilien. 

Fj'l', omgående, med röd blink hvar 
Böjd 132 fot i synvidd 12 mil. 30° 

Turldet. , 
NAGARA- KOLESSI (23~). Fyr, omgåendP, röd, med lör

mörk!olsH hvar 15s på Nagara-sloltet. Böjd 40 fot i syo
vield 10 mil. 40° U' 3211 N. 24° 41 IS" O. Förmörkel
serna blirva först mårkhara på l O mils afstiiud .. 

BOVALY lWLESSl (238). Fyrar. Höjd 48 och 27 fot j 
synvi1!1l 4 mil. 40° 12' 30" N. 24° , 3' 24" O. 

NAMAzrCH (238). 2:ne Fyrar; gröna, öfver · h varandra. 
Höjd 37 'och 20 fot; synvidd 4 mil. ' 40° S' 30" N. 24° 

GALATA (238). Fyrar. flöjd '65 och 44 fot; synvidd 4 
mil. 400 19' 4" N. 240 14' 24'' O. Fyrarne stå vid m)' n
ningen af en liten flod, hvars grund stracka sig öfver 200 
famnar längre ut än korten anr,ifva. 

TC!IERDAI{ (238). Flrar. lliijd 60 och 40 fot i syn-
vidd 4 mil. 40o 23' N. 24o 21' O. 

li.anaJrie·Önrne. 
S:T KRUZ (Teneriffa) (251). Fyr, stillastående, röd, på 

pirhufvudet. Höjd öfTer högt vatten 20 fot; Sl'nvidd ~ a 5 mil. 

28o 28' 20" N. 16o 21' v. Anl1arplats f1r N. O. fran fyren. 
Dritisk~ ~ord-!lrnerika. 

GHEEN ISLE (N l·wfoundlan!l) (254), FF, stillaståenclt>. Höjd 
86 fot; synvidd 15 mil, från O. N. O. till S. V., S. omkring. 
40o 31' 4511 N. 53° 6' V. 
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JWord·.tlmerikanska FUrenade !iitaterna. 
MARK ISLAND (Frenchmans baj) (270). Fyr, stillastäen

de, i ett ruodt h vitt torn. Höjd 42 fot; syo,·idd Il mil. 
KENNEBANK PIER (287). Fyr, stillastående, röd , i ett 

fyrkantigt h vitt torn. Höjd 25 fot; synvidd 8 mil. 

Brasilien. 

LOBOS (328). Fyr, på S. sidan af denna O. 

ENGELSKA BANKEN (328). Fyr, pä N. sidan och Rädd
ningsboj, på S. sidan. 

LA PLATA {328). Fyrskepp, vid N. pynten af Chico-
bankeo, på 5 famnar. Synvidd 8 mil. 3~0 61 S. 57° 281 V. 

BUENOS A YRES (328.) Fyr, på vaktskeppet, på yttre 
redden. Syr.vidd 7 mil. 

Asien. 

MUTLAB (inloppet till lloogly) (345). Fyr, stillastäende 
på .f O famnar, 7 mil s. O. från yttersta rerbojen. Böjd 30 
fot; synvidd 7 mil. 210 61 N. 88° 48' O. Förer röd flagg 
och kastar raket kl. 8 e, m., vid midnatt och kl. 4 r. m. 

RäddningslJUs finnas : på S. O. delen ar Dalhousie-island, 
vid o. inloppet till Mullah-floden, s rot öfver högt vatten 
och l 00 fot från strand1~n, hvitmåladt med h vit flagg; på 
Bangadoonee-island, 7 mil O. från förutnämda, på S. O. de
len ar ön, JOO fot öfver högt vatten. hvitmåladt med flagg. 

Australien. 
MORETON (Cap) (351). Fyr omp,ående, med 45s sken 

och 455 förmörkelser, på N. pynten af Moreton-island. Tor
net är hvilt och 67 fot högt. Höjd 385 fot; synvidd 26 
mil. 27° 2' 24'1 s. 153° 28' 56" O. 

MOIIETON BAJ (351). Fyrskepp, S. t. V. 3 kabellångder 
från N. V. hörnet af ostliga banken. 

UndeJ•t•ättelse (ö1• sjöfarande. 
l N. N. O. 16 mil från Dagö fyr är upptäckt ett 25 fot 

långt ref med endast 13 fots vatten och 2:oe sandbankar 
med 30 och 33 fots vallen. 
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på Booby-island ('rorres Straet) år upplagdt proviant 
för skPppsl>rutna och uppmanas kaptener som passera ön att 
förse förrådet med hvad de kunna undvara. 

För erhållandel ar räddningshjelp vid Stor-Brittannieos 
kuster lemoas följande föreskrifter: 

1 :o. Raket eller kula med dervid fåslad smal lina ka
stas öfver skeppet och skall linan skyndsamligen fastgöras. 
Då den år fast gi!ves det tillkånTJa, om dagen, genom vift
ning med hatt, hand, flagga eller duk, och om natten, ge
nom raket, blänkfyr, skott eller fyr som visas ö!ver sidan 
och eenast sk y m mes. 

2:o. När man ser en man på stranden, skiljd från de 
öfriga, vifta med en röd flagg eller om natten visa en röd 

r ~r som hastiol åter sl<ymmes, inhalas linan till dess man ~ , u 

erhaller ett stjertblock med inskuret rall. 
3:o. Gör rast sljHiblocket på masten, ungefär 15 rot 

öfver däck och om masterna äro l1apade på högsta säkra ställe; 
n~r blockel år rast girves olvan besllrifru tecken. 

· 4:o. ·så snart tecknet märkes från strand ha las, af fol
ket derstädes, med fallet en perllina ombord. 

5:o. Perllinan fastgöres något högre upp än stjertbloc
ket och så alt fallet ej får törn om dt·nsamma. 

6:o. Då perllinan år rast girves ofvan besl1ri!na tecken. 
7:o. Perllinan stylhalas i land och medelst fallet halas 

ombord en stropp, hangmalla eller räddningsboj, hvarvid en 
man rastbinder sig och halas till land då från skeppet cif
ves det orvan besllrifna tecknet, hvarmed rartfares intill dess 

alla äro räddade. 
S:o. Om omständigheterna ej meclgifva att en perllina 

kan föras ombord, skickas i sieilet endast en stropp eller rädd
ningsboj ombord med fallet och de sl1eppsbrutna måste då 
halas genom bränningen i stället för langs perllinan. 

n •·dd-Skeppsbrulna göras uppmärksamma pa, att deras ra 
ning bufvudsakligen beror på att de ialiltaga lugn och ord-
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ning. Signaleringeo bör noga ia~;Haga,s och qvlnnor, liarn
1
_ 

passagerare ocll hjelplösa personer skola laodas för e besält
ningen. 

SAMAlANDRAG AF ÅTSKILLIGA J{ONGL. BREF' FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER l\1. l\1., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTFJMENTET. 

(Kong!. llref.) 
Den 4 Augusti. Alt från Generai-Krigs-[{ommissariatets [{assa 

skall återbettlas ett al Kaptenen '9irl Flottan J. B. [{Jeman 
till nämnde [{3ssa förut inbetalrlt anmärkningsbelopp af 60 
'Rdr 24 sk. Bko. 

S. d. Alt en gratilil!alioo af 12 Rdr lllw blirvit tilldellid r. 
d. Båtsmanneo N:r 62 vid Smalands Ro!erings-Komt>. N il s 
Nilsson Stor att utbetalas af cie till onderslöd fit personer 
so'm ti llhört Flottan, afsatte fnvalidhosmedel. 

S. d. f{. l\'1. Nåd. proposition till Rike(~ Slånder rlirande 
anmäld brist i Iiligångarne för Flottarfs Matrosers och upp
fo rdrade Båtsmåns mathålloi'ug sistlidne och innevarande år. 

Den 11. Sekund-Löjtnanterne vid Flottan J. Ii. Patander och 
G. E. Ultr hafva erhållit såväl 3 - års !jt>nslledighrt för alt 
ingå i R. Stor-Rrittanisk Örlogsfjenst som ocl! t års rese
stipendium med '75 L. ilerling 

S. d. Att en gratifikation af 200 Rdr Bl;o blifvil tillagd f. d. 
Kapten-Löjtnanten vid Flottan G. W. Uggla att ute-å af de 
till understöd åt personer som tillhört Flottan, afsatte In
validh usmedel. · 

S. d. Angående tillstånd för Lotsarue i Kalmar att på 1 o år 
och för deras räkning få utarrendera vissa åt dem upp
låtna obehn:gda tomlplatser. 

S. d. Att en gratifikation af 16 Rdr 32 sk. Bko blifvit 
tilldelad förre Laodtvärnskarlen Carl Eriksson Flöjt att ut
gå af de, till understöd åt personer som tillhört Flottan, 
,afsatte Invalidhusmedel. 
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Den 25_. Kassören hos K. Förvallningen af sjö-Ärendena J: 
G. Poller har erhf1lli! pc;rmission från den 9 Sept. till årets 
slut, ocll har Bokhållaren i [{. Förvallningen af Sjö-Ärende• 
na C. Q , ~Ch\llt~berg blifvit förordnad all under liden 
Kassörstjeos,leo bestrida,. 

s. d. Att gralifil•ationer blifvit beviljade åt f. d. Kapten
Löjtnanten C. G. (-Iolmqvist 200 Rdr Blw, sanH förre Båts
mannen N:r 130 af Norra · noslags 2:a Båtsmans-Komp. 
Lars El.qvist 10 Rdr Blw, att utbetalas af de, till under
stöd åt personer som tillliört Flottan, arsalle Invalidhus
medel. 

S, d. Att en gratifilialion ar 20 Hdr Blw blirvit tilldelad f. 
Sjö-Artilleristen J. Jdkobssoo Haggren, att utgå af -de, till 
understöd åt personer som tillhört Flollan, afsatte •lnva
lidhusmedel. 

Den 4 Sept. Att en gratifikation af 20 Rdr Bko blifvit, i 
likhet med föregående år, tillagd förre Styckjunk:lren · vid 
Armeens Flotta, Fyrmästaren A. H. Lindblom, att utgå af 
de, till understöd åt personer som tillhört Flottan, afsatte 
Invalidhusmedel. 

s. d. Att Protokolls-Seliroleruen vid Sjöförsvars-Departe-
mente-h Kansli-Expedition F. Hylhen erhållit 6 veckors 
tj~nstledighet från den t denn es; och att e. o. Kanslisten 
vid nämnde Expedition L. T. Neijber är förordnad Törrätta 
Proloko lls-Sel! re lera r e- tj enstc n. 

Den 9. Att en Officer af K. M. Flotta skall anstållas till 
tjens!göring vid K. ijöloarte-1\onloret. 

Den 29. Alt Premi er- löjtnanten vid K. M. Flotta och Ridd. 
af l\ejserl. Fransila Heders-Legions-Ord en P. Vir~in, som 
för närvarande tjeostgör i IC Stor-Brittaniska Örlogsflottan, 
har erhållit yttel'ligare ett års stipendium med '75 L. ster-

ling. 
s. d. Att en silfvermedalj af S:de storleken, med i,nskrift: 

,för berömliga gerningar•, alt i höcblått band med gula 
kanter bäras på bröstet, blifvit tilldelad Flagg-Styrman vid 
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K. M. Flotta C. A. Sandvall som, rråu drunknande, råddat en 
miuderårig gosse. 

(General-Order.) 
Den S Sept. Tillåtelse rö1· Under-Löjtnanten vid Marin-Ile

cementet J. L. A. Wibom att åtnjuta ljenstledig het llllllt>r 
6 månader för att genomgå kursen vid Gymnastiska Cen. 
l ra l-Ins lit ute t. 

S. d. Under-Löjtnanten vid Marin-Regementd A. Danckwardt 
beordras att genomgå förestående kurs vid Gymnastiska 
C e o t r al-J n s lit u t e t. 

Den 10. Kommendör-Kaptenen vid Flottan och Ridd. F. En
. gelhardt har erhållit 6 månadrrs ljenslledighet. 
Den H. F, d. Kamreraren och Ridd. af K. Wasa-Orden F. 

Renaud tilldelad Carl XIV Johans-medaljen. 
Den H. sekund-Löjtnanten vid Flottan och Ridd. E. s. IL 

Peyron har erhållit 7 månaders permission. 
S. d. Under-Löjtnanten vid Flottans Mekaniska Korps E. H. 

Nathhorst har erhållit 4 månaders permission. 
Den HJ. s~kund-Löjtnanten lid Fiollao Il. von Hedenberg 

beordras att genomgå förestående kurs vid Gymnastiska 
Central· Institutet. 

Den l S. Premier-Löjtnanten Tid Flottan Grefve A. Taube 
har erhållit l års tjenstledighet för att tjaostgöra vid sta
tens · jerovägar. 

Den 22. Premier-Löjtnanten vid Flottan Frih. C. A. Wacht
meister har erhållit 6 månaders tjenslledighet. 

S. d. Sekund-Löjtnant E. A. Emhring beordras alt genomgå 
rörestående kurs vid Gymnastiska Central· Institutet. 

Den 23. sekund-Löjtnanten vid Flottans Konstruktions-Korps 
V. Ringheim har erhållit l års förlängning å inneharvaode 
tjenstledighet. 

S. d. Kapten-Löjtnanten vid Flottan (c. E. Törnebohm har 
erhållit 7 månaders tjenstledighet. 

Den 30. sekund-Löjtnanten vid Flottan G. B. Lilliehöök och· 
Löjtnanten vid Flottans Mekaniska Korps P. A. Berg tilllitas 
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att, utan 5tnjutande ar traktamenl!·, genomgå förestående 
kurs vid Gymnastiska Central-Institutet. 

Den i Okt. Att sedan Stationsbefålhafvaren för Flottan i 
Stockholm, Konter-Amir<llen m. m. C. A. Annerstedt i Nåd. 
blifvit utnämnd till Chef i K. Förvaltningen af Sjö·Ären
dena, Amiral&n m. m. J. II. l{reOeer moltager och tills· 
vidare utöfvar Stationsbefålhafvare-Embetet. 

Deu 3. Att Kamreraren vid Kammar-Kontoret af Flottans 
station i Stocliholm H. Krutmejer blifvit tilldelad Carl XIV 
Johans-medaljen. 

Den 6. Att Fålt-Läliaren vid Flotta·ns Carlskrann station S. 
Mörl1 beordras afresa till Slackholm för alt inhemta full
ståndig kännedom om Armeens sjuk vårds utredning. 

Den 9. Att sekund-Löjtnanten lid IL M. Flotta A. J. Blom 
skall beordras afresa till Stockholm och der inställa sig 
till tjenstcöring i K. Sjök~rte-1\ontoret. 

Den 21. All sekund-Löjtnanten vid IL M. Flotta B. Anner
stelit erhällit 3 års tjenstledir,het till utrikes sjöfart på 
Svenska eller Norska handelsfartyg. 

s. d. Angäende fastståldt nytt distinktionstecken för de uti 
Artilleri-Exercis-skolorna såsom Instruktörer godkände Ar
tilleri-Bätsman. 

Den 22. Att Ängkorvetterna Tho~ och Orädd, samt Ängfar
tyget Valkyrian skola arruslas och uppläegas. 

s. d. Att Premier-Löjtnanten vid 1{. M. Flotta C. C. Eng
ström erhållit 6 mflnaders tjenstledighet för att resa till 

Norrige. 
Den 26. Att St>kund-Löjtnanten vid K. \\1. Flotta S. F. ar 

Klinteberg erhållit 5 månaders tjenstletlighet för att före· 

taga en utrikes resa. 
Den 27. Att Löjtnanten ''id Marin-Regementet B. E. Forneli 

och SeliUnd-Löjtnanten vid K. M. Flotta J. E. C. Christi
erson, erhållit deu förre 1 års, den sednare G månaders 
tjenstledighel, för alt företaca en utrikes resa, 



FörlindJ•ingm· inom I(ongl. Mai:ts Flotta. 
Befordringar. 

Den 29 SeptPmber. Till l(ontre-Amiral: Komm endören 
C. S. Annerstedt. 

Den 23 Olilober. Till [(ummendör-l{aptener: Kaptt'IH' r
ne C. A. Bmckström ooh S. A. Bratt j till Kaplent·r: Kapten
Löjtnanterne C. J. Hjerta och K. L. Natt och Dag; till [{''P
ten-Löjtnanter: Premier·-Lojtnanlerne C. J. F. Kafle och 
L. G. S. Pantzerhjelm; till Premier-Löjtnanlt>r: Sekund
Löjtoauterne E. S. J(. Peyron och P. J. Lemnell. 

Den l O November. Till Under-Löjtnant vid Marin-Re
gem~ntet : Fanjunkaren Z. F. Aschan. 

Förordnanden: 
Den 29 Septembrr . Till Chef i l{. Förvaltnin·gen af Sjö

lrendena : Kentre-Amiralen C. S. Annerstedt j att bestrida 
Varfs-Chefs-tjeosten vid Flottans station i Carlsl•rona: Kom
.men~.ör-l(aptenen E.' A. Printzensköld. 

Den 23 Oktober. Till Stations-Befalhafvare för Flolian 
i StocldJolm: [{omrnendör-Kaptenl'n J. Lilliehöök; alt be
strida Varfs-Chefs-tjensten vid Flottans staticll) i Slockholm: 
Kommendör-KaptrnPn P. E. Ahlgren. 

Afsked: 
Dt•n ' 29 Septemb-er. sekund-Löjtnanten R. Th. ·Norden, 

med tillstånd all såsom lönlös i Flottan qvarstå. 

Dödsfall: 
Löjtnanten \'id Flottans Mdwnisl•a Korps Ch. E. Littman, 

dPn 12 September. 
Auditören vid Flottan, Lagmannt·n och Hidd. af l{. Wa

sa-Ordell, J. Nordvall, den Il Olitober. 
[(apten-Löjtnanlen vid Flottans Heservstat P. W. Nord

berg, den 17 Ql\lober. 
1\apten-Löjtnanten, Ridd. af l(. Svårs-Orden och [{ejserl. 

l~ranslia lledersJ,· gions-Ordl'n, P. W. Ameen, den 31 Olitober. 




