225

n
Anförande af föredragandon i 5:te Vetenskapsklasse
.
1869
år
vid K. Örl.-Sällsapets bögtidsdag
kanoner,
Anti ngen vår stridsflotta eger några tusen
tid K Ö. S.
att vända mot en fiende, såsom vid den
- antingen
instiftades, eller några dussin såsom i dag;
kraftigt och
det erfordras 30,000 man såsom då, för att
eristyrka, eller
som sig bör kunn a utveckla hennes artill
ut sina eldgap
er
3,000 såsom nu; - antingen hon stick
trång a porten
genom sidan på ett linieskepp, eller den
bestä mmelse
på en monitor - så har dock K. Ö. S:ts
Sjöväsendet
städse varit densamma: att i allt, som rörer
t, befrämja
erhe
i allmänhet, men sjö-krigs-väsendet i synn
fäderneslandets nytta.
under
Då man betra ktar den förvandling vår flotta
, kan
rgått
unde
ro
denna K Ö. S:ts nittioåttaåriga tillva
man
n;
man ej annat än för ett ögonblick draga anda
vårt sjöförsvar
häpn ar öfver den olika styrka hvarmed
r, och man
träde
fram
d
vid ändpunkterna af denna perio
omgestalså
att
frågar sig: huru har det kunn at komma
ns målsmän
ta sig? Kan det vara att den svenska flotta
och nation åt
ej rätt hand haft den materiel som konung
åligger att
det
som
dem lemnat, eller, att den personal
under den blå
när som helst lemna hus och hem för att
affäderneslanoch gula flaggan bereda sig till värnandet
någon af sina
t
mma
försu
dets sjelfständighet och ära,
ska sjöförsven
det
pligter? - men man lugnar sig!
as öfver sina
svaret har vid intet tillfälle behöft blyg
d, icke dera f
handlingar : den stora reduktionen är vålla
oende -icke
att flottans styrelse förverkat nationens förtr
icke dera f att
dera f att någon fiende tagit våra skepp allt det 'vi ha
vi ha underlåtit hålla i effektift skick
varit emot . oss
fått om händ er ; - det är tiderna som
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såsom
nation - vårt f aL't L,,a
'l
'o· l aml har l. ,Le
l
sm lets och fra:nåtsluida ~det
t. ~.:.- . UJ:r,cr denna
bestå åt flottan h r l
f s u veckhn gspeno
'ac som ordrats för att i s u kunna t
som förr, följa de stora och mäkti .
.
amma m?tn
deraf: vi ha fått öfv o- ' f
ga, oc~ som en följd
f·
erol va tanken att sasom
ar lgtl att utkäm pa fädern· "slnnd!
o
C·• "
~ t s R t n'd~ r. a
.. orr vara
vet - att utgöra hord en i f"lt t . --. , P oppna bafa e , som måste sn .·· ,
l
n e ergöra s innan fis tu.
e ler
d
'
mgen, som är Svoro·esJ rf·an,;as
·t
l
o
" .
l mn cerner as eller a n f a llas,. VI. maste
åtnöJ'a
o,cts a a ud ,
ygsam rnare om ,. · k
.
bl..
ctn lC e mmdre ärorik a < tss med den
gora första
ledet i brosch en - d
.
posdet
en, att
. b
et sr,m
der
.. ut.
s l{yld Jg et, måste falla .
.
. ' l·
' mnan en fiendtlv·
1 gor l sm
eras på vallarn e.
6 ~anon mn p ant

a·

r· .

?fvergå ngen till denna
.o
. ....
nu mneha r har va ··t lå nya ställ n i.ng 'art.
SJOfors var
'
Il
no·sam och ret •" tt
l
tJtkäm pas under ofta h t· "'t 'd,
·
e ·<1 s n er ROm dra·. ent _, lar må st
fortare och vi k
..
' '
' eres uen sk ett
.
unnat
huru d
·l 1l
hända hade kostat forutse
. d
en
s {U e slutas, måoss mm re; men den
,.
o 1
..
oc det gäller nu bl tt tt ·å
.
ar ver,,stallrl ,
h
·
nu med vår · k.,.0 a s org·:~'· mse
·
ra oss, att Yl äfyen
m s r an 1,\ta re person al och
t .
såsom förr vet" h"f'd d
ma
enel, skob
" a a enna s·.
fl
vårt lands anseen de.
amma laggas heder och
Härtil l fordras att vi med ~ ll
..
icke allena st ut kl'
, "' uppmarksaml1 et följ a
.
vec mgen hos andra marine
r
k'
å t' d
.
h afva d &t aktgifv and
' m en oekunna förblifva i b .e
d l efn, hvang enom
t, vi
.
<
"lJU an ·e a det förtroe nd allenas
l
.
nen, som är för"ta '11
e 10S natJOv
Yl ,;.ore t f ör att 1
d
samma för sitt förs
''11 . .. '
c e m e el som denvar el SJOS
kan upp
0 ff
db
villigh et gifves oss. ,.
l
.
ra, me ered1
tillegn a oss bl' d' 'bl .. .SKO a hllse att den materi el
vi.
,
rr en as ta n .. T1
.
vi dertill
bel "f
.
lOJ ga att den p ersona l
lO va, oro·amseras öfr
·h o l
matisk t och sorgfäHi"'~
t '
'as oe: vare as
.J
b ' sam
att ekono mien h dhsystof
p å :.~.et noggra nnaste· för att
.
an· a ves
'
· me d mmsta
ff
bnsfa resnita ter Jnlnn~ ·
uppo rmgar, dc
" vmuas .
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Det är r edogör elsen öfver den del af framåt skrida ndet på d0nna väg, som mera hufvuclsakligt omfatt ar person alens organi sation och handh afvand e, som §.ligger föredra
ganden för 6:e veten skapsk lassen , och att h vad sum härom
kan anteck nas, utvisa r ett ej oväsondtligt framåt gåcnd e 1 är
desto ment glädja nde, som framst egen varit mindre beroPn de
af viljans "makt '' öfver landet s materi da ti11 gångar , än af
dess "kraft' ', att ur gamla förhåll anden söka vagen till den
ståndp unkt som tidens och civilis ationen s framst eg. af oss
fordra r; ty oberäk nadt den r eorgan isation som officerspersonalen för några år seelan um1erg ått och hvtuom tyvärr ändamålsen lighote n a1ltjemt betrak tas med mycke n misstro , så
har und er sista åren vigtiga arbete n fortgå tt, åsyftan de förbättrin gar i flera maktp åligga nd e förhåll anden. Sålund
a
har med dot nu fortlöp ande årets ingång K 111:ts nådi·
ga Kr. Art af 179t; och Cirkul äret 11f 1812 samt K.
Förord ningen af den 29 Mars 1859, angåen de Förma nskap och extra judiciel bestraf fnings- rätt vid krigsm akten, bhfYit utbytt mot "Straff iag och Discip linstad ga"
samt ":Föro rdning om Kri gsdornstolar och rätt~?gången derstädes för krigsm akt en" af den 11 Juni 1R68; - det inveck
lade och tun ga r edogör elsE-sättet och förvalt ningsv äsende
t
inom sjöförs varet, ocl1 det föråld rade r rgleme ntet förTje nstgöring en, Hush ållning en och Red0g örels en uneler sjöex·
peditio ner, vänta , som vi hoppa s att få tidsenl igare form
och stadga nden, det förra genom det förslag som af dertill af K. M:t till satte komm itterad e r edan 1nlem nats, det
sednar e genom det arbete !:'Om inom K Ö. S. derpå nedlägges . Särski lda komm iterade hafva in1emn at förslag, dels
till en bättre, utan ökade kostna der, ordnad bekläd nad. för
K. flottan s mansk ap, dels till rebytb ildnin g vid Kongl .
flottan . Denna station s kasern er hafva genom åstadk omman de af mera snyggl1et och ökade beqväm lighete
r
för mausk aywt, fått ott utseen de, hvaröf ver vi med våra
mindre tillgån gar, icke behöfv a skämm as inför de bäst

~28

lottade
af nation
.· bas
,,. . der va.
.. er,. och do inkaso.rnerade bib lln
nor, som hora brdraga att höJa dem såsom menr·J· Jl tr
s· u rgon har hvad folkets sp1snin()' beträffar do f'u.. Is·d,or.
1 '
L
o
b
'
J e ar
l
a seende a snygghet, som förut sagts om
kaserner
· våra fartyg.
a'"fven ut sträck ts trll
na,
F.ör dem utaf dessa framåtsträfvandets resultater som
komm1t u.nder a:lm_änhetens ögon, torde jag nu med några reflexw
ner fa htet närmare redoo·ö
•
ra', och bl an d dessa
b
kommer 1. första rummet den nya krigslagen:
~ed r~förande af särskilda straffiagar för krigsfo
lket
~ ~or!attnmgar så nödvändiga för upprät thållan
de af
drscrplmen, såsom en kraft på hvilken en ej ringa del af
dess styrka och duglighet, för krigets som för fredens
värf, beror - började man efterh and i olika länder allt
e~ter som der infördes stående armeer. Så länge sådana
OJ fanns, kunde, i dessa mindre filantropiska tider brott
so.~ af tillfälligt samlad milis, eller annat folk, som ;id på~
trangande behof sattes under fanorna, begicks, afdömas af
de vanliga tribun alen; men så snart det blef nödio-t att
uppsätta ett ~e.rkligt krigareyrke, en klass som stod helt
och h ållet skilJd från sjelfva folket så blef det ock
"1 r
' klass och för 0 un dvr \: rgt, både för dugligheten hos denna
säkerh:ten för de andra folkklasserna, att krigar eskarorna blefvo
h~lln~ u.nd.er en sträng och allvarlig tukt. Under det
att en
v_al drsmphnerad regulier arme alltid visat sig öfvermäktlg en tredubbelt mångtaligare milis så har docl
"ll·
d' · ·
'
\: en 1 a
lSClplmerad arme i alla tider derifrån icke
visat allila k'l'
k · h ,.
n s 1 Ja trg.. et an att vara dyrbar
are och mera lättsin n1"b()'..an nu
·1·rsen
.
·
~ sager Maeau lay-va nmäkt ig mot landets fiender
och farhg endast för det landet sjelft, till hvilkets försvar den varit
b~soldad. En stark demarkationslinie, säger han,
måste der
fore dragas emellan den verklige soldaten och 11
a a an dra
·medborgareklasser. För allmänna frihetens skull o t
"d ·
.
mas e so ldaten mr
.. t mne l det fria samhä llet sättas under d ~o~
t"
men_s valde, landets legda kr:io·sfo
.. · e
o lk stå' under en st rangar

. ffiao- och proceduren h varefter den tillämpas, vara
'b
•
•
•
hastigare än den som följes vrd
de v~nhga domstolarne.
Gerningar, som begångne af den fne medborgaren äro
-kyldiO'a no()' äro beO'ånO"ne af soldaten, ofta brott; gerOt<
b
b1
1
b
b
· O'ar· för hvilka den frie
medborgaren bestraffas med
n1nb
1
böter eller fängelse, måste, begångne af soldaten, straffas,
till och med, med döden. Det maskineri hvarigenom
vanliga domstolar undersöka om en anklagad fri medborgare är skyldig eller icke, är för långsamt och för
inveckladt för att begagnas på soldaten i tjensten. ___.
Bland alla olyckor, som kunna öfverkomma ett land, är
insubordination inom krigsmakten den som erfordrar dot
hastiO' aste och det kraftigaste botemedlet; - om sådant
ondt b ej häfves genast det visar sig~ så sprider det sig
hastigt~ och det kan ej komma långt utan stor fara, äfven för sjelfva samhällskroppen. För den allmänna säkerhet ens skull, måste derföre lagens tolkning och handhafvande1 öfverallt der krigsfolk är samladt, öfverlemnas
till ett mera hastig t och kraftig t verkande tribun al en domstol sammansatt till hufvudsaklig del af män af
svärdet.
pa, clottn, sätt och af dessa skäl ha_r äfven det svenska krigsfolket ända så långt tillbak a som från konun g
Gusta f den I:s tid, år 1545 st&tt under en serskildt lag,
h vilken för armen ända tills nu benämnts "Krigs artikla r" 1
men för flottan uneler lång tid "Sjöar tiklar" . I många
länder såsom t. ex. Englan d stod ännu länge krigsmakten under don allmanna lagen, men på sätt redan sagts,
infördes äfven der, med en stående arme, dess första
krigslag eller "Mutiny-bill" 1649. Hos oss blefvo konung
Gusta f den I:s Sjö-ar tiklar och Skepp srätt återförnyade
af konung Johan III år 1570. Gusta f den II Adolf utgaf
nya Krigsa rtiklar år 1621 och drottning C~ristina Sjö-arti~
lar 1644 hvilka gällde till 1683 och 8::> då Carl XI lat
omarbotn, dem och utfärcla nya. Dessa - hemta r man

stra

l

fdin den uuderc1flniga ranpor t som afaifvits ai~ d
x
'
b ·
en 1;:ommlttt;,
i:iODl hade sicr Ul)po·ifvit att r>Tansl
....
-a d•-v>t f··ors l -1o·
b
o
b
htl strafl1ag för krigsm akten till lands och siös h ~
d
· .,. ·.. ·:r •
•
~n l, sta.ll~t for h . ngsart .1kbm e från detta ,,fLrs, \ arpu.
början,
gr•llanue kngslng är grunda d - hade fortfar it att o-älla
l~~gt- efter sedan 1734 års lag utkom, då omsider åtg:rdeJ:
ncltogos att åstadk omrna efter samma lag lämpa de förämlrin gar, i nämnd e korta och kraftig a, pä döds- och
?a~u lopp.3straff rika, krigsla gar, h.-ilka ledde
till de för
kn~·smakten till både lands och sjös gemen
samma Krigsu•·
• • '• t1-1.tn
o
.,,
~17<'1 e· af ar
~<). .D essa nya l;:ng-s·
artiklar, hvilka
l straffe ns sträng het ej gftfvo de förra
synner ligen efter,
Llefvo doek ej af lång varakt ighet, ty sedan de i vissa
delar befunn its tarfva jomkn ing, samt i följd deraf underg[ltt gran~:>kuing, fa stsblid es och u tfärdades den 3
t
2vhrs 1798 do sederm era allt hittills gällan de .krins-ar0
1ikbr. te.
Dil dessa utfärd ades gällde ännu enligt allmän na
lngen. sildana straff som halshuo·o-nin()' i fvrenino- n1ed
ob ·e
o
s~e;,;·lmg och mistni ng af högra hand, hängni
ng, spö- och
n sstraff, stockstraff, äfvensom landsflykt, suspension, fängelse, lirans förlust samt förlust af emhet e eller tjenst
med flera, hvilk·a derför e äfven använd es i krigsla r>·en:
lwarr·
o
orutan sasom
serskil da militä ra straff, bestämo des'
arkebu sering eller dödsst raff medel st skjutn ing samt för
beJä~et degrad ahon äfvens om arrest, och för
mansk apet
gat.uJopp. Brott emot krigslagen skulle i allmän het, likas ~m brott emot allmän na lagen, upptag as och
afdöm as
v~d domsto l öfvor hvars beslut klagan i föreslu
ifven orclmng hos högre rätt kunde ega rum; men då man vid
1798 ilrs krigsa rtiklar s uturbe tande insåg nödvändi()'hcten
0
ntt"' enär dc , som till krigsm akten h öra kunna undcr
.
tJenstens utöfnin g begå fel, de der, utan' att innefa tta
kränkn ing af allmän eller enskil d rätt, endast äro för':itl llt mOl~er i ;;:åcbna kri ::,.~rnannE'll S ~r.r<:]-, '1•1"
"- ~ ~~- 1
n·t•'r ~ 111,·.·1
} J.-·
1-111' U_..
•

•
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· Hl underl åtas. utan att krigso rtining en och det med
afsedd~ äudam~U rubbas , och för sådana för·
kn"sn h .
,
'
seclsers näpsan de icke erford ras vidlyft ig ~ansakni.ng och
domstols dom, strafft illämp ningen borde ttll rättels e och
_ . · .,. utan ngån•,. ar snabbt fölJ. a på försee lsen, blef,
01
,,a.1n1n,.,,
o
uti en serskil dt § stadga dt att vederb örande befäl och
förmän egde att, i yissa i krigsa rtiklar ne bestäm da fall
,
e);.trajudiciltl iter straffa underl yclande person al. ....
Uti detta lagrum bestäm des sålund a att mthtar a personer kunde extraju dieiali ter bestraffas och när det fi~k
ske, men der omtala des ej hvilka straffarte1: borde ttll
e xtrajud iciel::t straff använd as, u:au lenmaeles 1 . a~fse~t~~t:
dm·på hänvisnin()' till tjenstg önngs- och excerClhe-reg1emente na, hvare ;ot för de vid krigsm akten ans~~llda
ciYila person er, hvilka jemlil~t ~t~ annat la~r~n~, afve;
kunde af befälh ufvare n extraJudiCwlt straff alaggas, sa·
som sftclant straff arrest bestäm des, och för mansk apets
hustru r barn och tjenste folk., då de inom garnis on å fäs:•
~Q oc·l· på andra ställen i kasern er förbröto stg
ntng, sa.
,..._
.
.
·d
mot orJ.er och författ ningar , som till b1behS
llande af or • o· och polis blifvit utfärd ade, en särskil
clt näpst, beulnb
.
"
sttlende i btLra.ndet af den s. k. "spans ka vwlen
:. .
.Redan nåo-ra år efter elen nya krigsla gen bltfv1t ut0
,. ·rla•J höJ. cle si o- r öster mot använd andet af spö- och
f , L1 ' ll,
b
gatu1opp::;straH'ets ohmpl ighet för en krigsm akt s å or~am.
t;trau som den svensk a. :Med afseende på dessa åsigter
,
hvilka allt mera gjorde sig gällan de, utf:i-rdades tvem~.e
T{ongl. Oircul årer den 25 Novem ber 18J.2, det ena for
~- :
' det andra för flottan hvarig enom afskaffades
armen ocn
'
tlcls gatuloppsstra±fet helt och hållet, dels spöstraffet m~d
.... de fall då anting en allmän na lagen ovllun d ant ag f OI
'. '
.
..
.o
,
tt
korlio-en föresk ref denna bestraf fnmg for
liegan get oro ·~
0
eller ärans förlust , uppen bar kyrkop ligt ~ller fängel se
a
fästnin g, följa borde, dels ock degrad atwnss traffet ; o~~l
... , -~+r<'ll med pryo-el. eller for
c esfll'tes gatnlopp»- oc: 11 :-;posd
«-l '
·· ...,

1 '~t. rJ alden
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flottans manskap om skeppsbord med dao·g· smnt d

.
a '
datwnsstraffet
med suspensions- och arreststraff

ogTa, nem r·Igen

.
suspensiOn, då den straffskylclio-e innehade h.. ,
.
a
ogre grad
an kaptens, och elJest arrest. Dessa circulärer innehöllo
de~sutom, jemte åtskilligt i afseende på organisation af
kngsdomstolarne i krig, bestämmelser om de förseelser
af underbefäl och manskap, som skulle få extrajudcialitor
behandlas, äh·ensom om de straff', som borde i dylika fall
användas.
,.

. Då emellertid härefter förbättringar i krigslagstiftmngen fortfarande ~~ntes vara af nöden, nedsattes på
1820-t~let en komm1te, som skulle öfverse krigsartiklarne, hYllkon den 8 Augusti 1826 inkom med ett 1828 tryckt
förslag _till "Krigslag för Krigsmakten tilllands och sjös".
Detta förslag, som hufvudsakligen var uppställdt i öfvere~sstämmelse med 1798 års krigs-artiklar och 1812 års
Cirkulärer, blef dock ej antaget, utan förordnades den 23
Januari 1846 en kommite med BJiggande att utarbeta
nytt förslag till krigslag.
Under elen tid, som förflutit från det den förra kommiten var i verksamhet till dess den sednare sammanträdde, hade Lagberedningen afgifvit förslag till ny allmän strafflag, uti hvilket förslag, byggdt på så godt som
al_ldeles . nya g:under, samt till form och uppställning
vasencltl1 gen ohkt gamla lagen, upptogas endast trenne
allmänna straffarter, nomligon: dödsstraff, fängelse och
böter, hvarförutan såsom straff för embetsmän bestämdes
afsättning och mistning af embete. Inseende det rätta
deru_ti att, enär krigslagen vore att anse som undantagslag l brottmål för krigsmakten, denna lag borde uppställas, så vidt möjligt vore, efter samma grunder som allmtlnna strafflagen och att den bostraffnin"' som krig·sla"''f .
b
b
sh t~mgen bestämde, således icke borde skiljas från borgerliga lagens straffarter i vidsträcktare mån än som
med afseonde å krigsståndets särskilda förhållanden , onnd~

.. o-lio·en kräfdes. stueide den nya krigslagskommiten sitt
gana o
.
..
...
.. .
arbete på lagberedningens nyssberorda forslag. I fol]d
häraf har uti det af samma kommite utarbetade "Utkast
till serskild strafflag för krigsmakten", hvarifrå~ blifvit
afskiljdt allt, som ansetts ej höra till brott_ emot de I~i
litära pligterna, så ock blotta reglementanska föresknfter kommiten, i afseende på förslagets uppställning, bör.at' med att omtala de personer och brott, å h vilka krigs iagen borde tillämpas och vidare beslu·ifvit straffen och
andra påfÖljder af militära brott, äfvensom framställt en
sammanfattning af grunderna för bestämmandet af straffbarhet, straff och skadestånd, och derefter öfvorgått till
de serskilda brotten och deras bestraffande.
Sådan är i korthet, enligt nyss åberopade undordåniga rapport, uppkomsten af en serskilclt krigslag.stifting
och dess successiva förbättring hos oss, samt natlll'en och
formen af den 1:a afdelningon af den nya krigslag "Strafflag för Kri"'smakten" som kommit i de gamla krigsb
.
o
d
artiklarnos ställe: straffbestämmelserna hän - bestaen e
af: Dödsstraff, straffarbete, Fängelse eller deremot sva·
mnde mörk arrest, Böter, samt för embets- och tjenstemän: Afsättning, h varmed i vissa bestämda fall kan förenas den påföljd, att den dömde förklaras ovärdig att i
rikets tjenst vidare nyttjas; samt mistning af embete
eller tjenst på viss tid - bära i allmänhet ~rägoln ~f
tidens menniskovänliga tendenser oeh tyckas ICke alltid
uti tillämpningens stränghet stå i förening med de större
fordrin"'ar man borde kunna oga på folket, som genom
mera ~pplysning bätt1:e nu än förr borde kunna skilja
mellan rätt och orätt; må vi hoppas att straffbestämmelserna icke B.nyo må behöfva skärpas!
'
Jemte denna 1:a afdelning eller "Strafflagen" står
en 2:dra: •''Disciplinstadga för Krigsmakten". I likhet
med stiftarue af 1798 års krigslag fann 1846 års kommiterado, det vara nödvändig·t att medgifva befälhafvare

rättighet ntt bestraffa åtsk illi.,·e mot di~;e il!F u .-. L ~
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l
o
• ' LU ogan 0" n·t
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'
} ··~d
.
.
o
~
u mng bo\Ot• e anhtas : od1 före sloo- derför h1mmit ,.·
··
f.
.~
\. . n et ' l'll en ~
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iklädas c1ess form. D o nya :;t::ulganJ.en Lär, som isyn nerhet för flottan böra helsas m od bifall äro, dels
detacherad befälhafvares rättighet att til Isätta krigsrätt
ombord å sin afdelning eller fartyg, dels undanröJjandet
af den militäriska oformligheten att underlydande kunde
komma att deltaga i undersökningar rörand e förmäns fel
eller brott i sin tjonstcutöfning.
Då såsom r edan är nämndt, alla r ogl cmentnris1za
ftireskrifter som hack sin plats i de föna krigsa rti1darne
äro uteslutne i den nya luigslagen, komm or Jet att erfordras de porso ners uppmärksamhet, som få si.g gifn::t
att uppgöra ett nytt "Sjötjenstgörings-reglemente", att sådana bestämmelser deri ej saknas.
Gonorn offentliggörandet af det upp;:jjon[a förslaget
till rekrytbildning för kongl. flottans båtsmanshåll har
man satts i tillfulle att n i'<got närmare skärskEttla de grunder hvarefter do, för denna frågas behandling kornmitcrade, ansett en dylik r ekrytbildning bä:;t kan utföras.
Pluraliteten inom kommitens åsigtor, innefattas hufvudsakligeu i följande:
att antalet af don flottans gemenskap, som, utöf,,cr
de n ordinarie matroskåren, behöfver öfvas, fiir dd närvarande och åtminstllne under den närmare framtiden , ej

l

D_on 3:o afdeluingen af krigslagen, eller förordningen
om kngsclomstolar och rättegången derstädes, är deremot
aldelcs
ny. och.. var väl, behöfl.ig i st'lllot
för de 1agrum 1·
,
•

1~12 å:s" cucular, ~o~n föru~ h ärom bestämde. Don föreslogs
af 1846 ars komm1t e och mväntade ondast den l8(j4 fram la gda nlltnillHHt riittegån g~ordningc n s antagande, för al t

får öfvcrstiga

~,OUO

man;

uit denna personals samtli ga r ekryter so m i meddtal anses komma at t utgöra 106 man, skulle lmuje år
den 16 Mar~ Lörja rekrytkursen i
att under tide n från den 16 Mars ti.ll den 14 derpå
följande J u ni., rekryterna skulle exer1.'eras i stationens
exercisskola, hvarest öfningarn e borde börja genast efter
varfspåringningon och fortgå , för e den l lVIaj till kl.
3 o. m . och frå n den 1 Maj till kl. 4;
att under vistelsen vid station serskildta logementor och
matb g borde B, t rokrytc;·na anvisas oeh att disciplin och ord.-
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~1ing der, skulle öfvervakas af vid exercisskolan anställde
mstruktörer;
att rekryterna med uppgifne kompetensviikor för
h varje kategori, skulle danas till antingen: matroser, skyttar, eldare eller sjukvårdar e;
att under tiden från den 15 Juni till den 30 September, öfningarne skulle ske å ett serskildt för sommaren af.~e dt fartyg, som genast sedan rekryterna embarkerat skulle afgå. till den plats, som skall vara ntgångspun1den för öfmngarne;
att rekryterna , såväl vid hemkomsten efter dessa
.
som mnan de för desammas utförande embarkera , skola'
uppvisas inför stations·befälhafvaren, hvarvid sådana som
visat sig olämplige för yrket må kunna afskedas;
att under tiden från den l Oktober till den l derpå
följ ande J uni, rekryterna skulle öfvas å ett för vintoröfningarne bestämd t, med ångkraft försed t fartyg;
att vid dettas återkomst approbation skulle ske till
fyllande af uppkomna ledigheter inom de olika yrkeskategorier na;
att artilleribåtsmans-institutionen skulle, såsom en följd
af den nya organisation upphöra, etc ..
Uti serskilda anföranden ha dock tvenne af kommitens ledamöter uttalat sig till en del vara af olika åsicro
ter med denna pluralitet; - dessa bestå hufvudsaklio·en
o
deruti:

att de OJ anse, dels i afseende å tidpunkten, dels
ock i afseende å kommitens befogenhet, någon så genomgripande förändring som i afseende å danandat för de
uppgifna yrkes-kategorierna vara välbetänkt och riktig;
dels ock en motsatt mening rörande upphörandet af artilleribåtsmans-institutionen; samt den ene
att tiden::; fördelning för rekryternas öfning vid station
och till sjös icke är väl proportionerad, utan att för den

förra borde anslås helst 5 m1'tnador och för den sednare
8 till 9.
Sedan numera exercisanslaget, som kommer kongl
flottan till del, står i ett sådant förhållande till den personal som vår nuvarande, och för den närmare framtiden
sannolika, stridsmateriel erfordrar till sitt bemannande,
att med detsamma väl användt, vi böra någorlunda kunna bibringa flottans bemanning den bildning som denna
materiels kraftiga skötande erfordrar, så är det en större
nödvändighet nu än förr, att få öfningarne ordnade på
ett sådant sätt, att de verkligen motsvara sitt ändamål,
och det första steget som härtill måste tagas är onekligen rekrytbildningens ordnande. Önskligt hade visserligen varit att kommiten, som fick sig denna fråga om'
.
betrodd hade kommit till mera enighet äfvon i detalJer'
o
na, då man derigenom skulle kunnat hoppats att fraga~
fortare fått sin lösning; ty on del doraf - den att eJ
öfning bortkastas på en större personal än den som stridsmaterielen behöfver samt att öfningen ordnas på ett systematiskt sätt, - är af den vigt, att dermed icke utan
men för så väl vapnet som det allmänna, kan uppskju'
. , som
tas. Vi behöfva, linieskeppet Stockholms besättmng
upptager omkring 520 båtsmän inberäknad, 2,000 man
förutom stationens fasta personal, för att bemanna hvad
vi ega. Afdrager man dessa 520, då det väl är sanonol~kt
att detta skepp icke vidare kommer att begagnas, atmmstone såsom stridsfartyg; så skulle antalet reduceras till
omkring 1,500.
Till Oarlskrona station hörer något öfver 4,000
båtsmän, hvilka alla, med undantag af kanske de äldsta,
i sin tur sjökommonderas. Genom att såsom kommiterade äfven föreslå, det för bemanningen erforderliga antal utgallrades efter en viss föreslagen norm, sk~lle utan
tvifvel denna del kunna, äfven med de anslag Vl nn ega,
uppdrifvas till så dugligt sjökrigsfolk som menniskor,

hviika ha si1w intressen delade mellan plöjandet af tveu.
ne så olika elementer som tegen och höljan, och kanske
mest histado vid det förra, kunna blifva. Uti denna frå.
ga torde åsigtema svårligen vara annat än desarrnna ; men slittet att bibringa dom denna duglighet - clerviJ.
kunna Yägarn e skilja sig, såsom man också finn er af
reservationerna . Don uppfattning jag för min del har
dorom, efter den uneler förflutna sommaren vunna erfaren h et, är den att ingen båtsmansrekryt bör sändas till
sjös förr än han, dels vid exercisskolan i land, dels på
ett serskildt dertill apteradt, på skrppsvarfvet förlagdt,
fartyg, inhemtat alla elernenterna af hvad till hans blif,·ande yrke såsom stridsman h iirer Har ej rekryten dessa elementarkunsk ap0r då hnn kommer ombord på det
till sjijtjenst utrustade fartyget, så blir hela tillämpningskursen, som han egentligen der skulle genomgå, förfelad,
och h_a n kommer tillbaka, icke lika okunnig, men lika
ii1 kompetent att fylla någon b estämd plats, ty tiden i
ett utrustadt fartyg är Mdo för kort och för dyrbar, för
att bibringa några elementer, som kunna inbemtas, lättare och med mindre kostnad, på stationen. Fyra a fem
månader använda på sätt ena reservanten föreslår, dels
i exercisskolan i land, dels å ett för rekrytundervisn ingen upptakladt fartyg med tillhörande ångbåt och roddfartyg, för öfning af rodd , eldning, lodhyfning, landstigning m . m. samt derefter öfning å utrustadt ångfartyg
nnclor 8 a 9 månader, skulle säkerligen med bet.ydligt
mindre kostnader. gifva ett bättre resultat. Få derjemte
samma befäl, med undantag af chefen för skolan som
uti sig skulle förvara kontinuiteten i undervisningss ättet
och således bekläda samma post i åtminstone tre år,
följa rekryterna först genom skolan i land och derbfter på
det sjögående rekrytfartyget, hvilkets besättningslista
måste vara uppställd efter kunskaps- och befarenhets~rnnder och 0j såsom nu efter olika slags folklmtegorier

derest mall skall kunna yara förvissall att tillrltckligt ant:cl instruktörer skall finnas att tillgå, sa är dermed utan
nfto-ra storartade omkastningar allt vunmt, som under en
öf:ero·ång till något biittre och fastare kan behöfvas.
Uti en sak h varom dock alla kommit<:: rade sy nes vara ense skulle j ag dock vilja uttrycka en anna_n åsig~!
.J ao· tror icke att 7 it 8 timmars exercis daghgen nd
st~ionen skulle vara så nö<hi.i.nclig att icke 1 a 2 timmar deraf med större fördel kunde am· un das för foll~L~ts
eko-nomi. Utom de egenskaper som hvar rr..an måste
bibrino-as för sj elfva yrket, finnas ä.I\en andra som i våm
ticler icke få försummas och dit höra i framsta rummet
snygghet och ordning. Jag tror att, om ticlen fr~i.l pårirwnirwen på varfvet till kl. 8 f. m. användes for reno
"
.
göring af karlarne sj elfva och deras logeme ntor, l agnmg
af kläder m. m., den kän sla af välbefinnande som snyggare vanor skulle skänka, gjorde dem mera emottagli~a
under de återstående 5 ~t G timmarne för den undervisninO" dem lemnades, och tiden ändock icke bli otillräck0
ligare. Härtill fordrades visserligen att mans lmpet 1. l~asernerna vore under uppsigt af andra af skolans bei'äl än instruktörerna och kanske till och med två eller
tre af skolans officerare bo d.::rstädcs, m en detta bor~e icke
falla sig tungt dercst, såsom ofv:m nrlmnts, rekrytbilrlnino-cn turvis för h varje år anförtroddes åt offiocrare som
förs~ ett år tjenstgjorde vid skolan i land och derefter
fino-e åtfölja de af dem uppdragna rekryterna till sjös.
Hr~·ia-enom skulle äfven, oifieerarnc bättre komma i tillfälle "att underhålla de insigter i vapnens skötande, hvilka uro lika nödvändiga bos allt befälet, exercisen utföras
mera systematiskt, och rekryterna under hela bildningstiden
följa samma befäl.
Huru derföre, det än må gå med kommiterades förslag i sin helhet, är dock den del dcraf som omfattar
tifningm·neg s:iJtande i system oeh som här nn.rm::n-e gran-
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skats,
att denna, med afseende å dess öo·
.
. så be~kaifad
.
oonbhckhga v1gt, borde kunna sättas i verket oberoende af
det öfriga i förslaget, hvilket, tillfölje af obestämdheten
i åsigter om rätta ordnarrdet af Sveriges försvar i allmänhet, kanske icke utan fara för snar rubbning kunde
utföras.

Berättelse om "Räddoiogsväseodet för skeppsbrotoa
å Rikets kuster" år 1869.
Oaktadt åtskillige strandningar, inom förflutna årets
lopp, försiggått i närheten af "räddnings-stationerne för
skeppsbrutne å rikets kuster", och hvarvid räddningsanstalterna blifvit anlitade, så är det egentligen endast
3:ne fall hvi.lka tilldraga sig någon särdeles uppmärksamhet, uti h vad som rörer institutionens verksamhet, hvaremot
flera fall visa behofvet af ett kraftigt ingripande ifrån
lagstiftande maktens sida, för att i möjligaste mån stäfja
det nu rådande, - jag kan ej kalla det annat- strandnings-ofoget. - De kraftigaste exempel härå äro onekligen ångfartyget Archimedes strandning vid Fahludden,
den 1 September, och ångfartyget Thynemouth's å Salvorefvet natten emellan den 17 och 18 September. Vid
första strandningen var visserligen vinden temligen frisk
och sjön hög, men strandningen inträffad8 kl. 11 f. m.
och vid klar luft; så att all tnöjlig ledning för navigeringen förefanns. Den andra strandningen inträffade på
natten, men i vackert väder och klar luft, så att både
Holmuddens och Sandö fyrar kunde lemnat säker ledning. Det lider intet tvifvel att icke begge dessa strandningar förorsakats antingen genom det gröfsta slarf vid
fartygens navigering, eller genom något ännu värre bedrägeri.

Dylika str:mdnings-h~indelser skulle säkerligen allt
mer och mer aftaga, ifall granskning af de strandade
fartygens loggböcker samt de afgifna Sj öförklaringarne
verkställdes af fullt sakkunnige fack-män och icke, som
nu sker, af magistrater eller häradsrätter, hvilkas ledamöter icke rimligen kunna påräknas att begripa förhållanderna. Efter do förres afgifna skriftliga utlåtande,
blifyer det do sednares åliggande att afgifva dom i sa_ken, och bör dervid uppenbar vårdslöshet eller bedrägeri,
af bofälbafvare a strandaclt fartyg, strängt beifras.
Under årets lopp hafva endast 1O räddningsföretag
förekommit vicllifrädclningsstationerna, h varvid räddningsapparaterna eller manskapet specielt behöft an1itas. 'l'ill
följ e utaf de vid strandningarne, i de flesta fallen, inträffade gynnsamma omständigheter har dock, oaktaclt
räddningsmanskapet flera gånger hafvit gnuska svårt arbete, deras verksamhet ej lenmat något synnerligt resultat, enär egentligen endast Hl personer kan sägas hafva
blifvit direkte räddade genom räddningshat samt 2:ne
fartyg tagne af grund. Raket-apparaterna hafva alldeles
icke kommit ifråga till användande vid räddningsfiiretag.
Närmare upplyser Bil. N:o 1.
Om de dubbla räddningsföretagen vid vViken och
Höganäs, den 15 Februari och den Hl September, hvilka hvar för sig, men synnerligast det sistnämnde, voro
märklige, hvadan äfven gratifikationer blefvo tilldelade
manskapet vid begge stationerna, har jag förut inlemnat
fullständiga rapporter, och torde vidare ordande derom
nu vara öfverfl.ödigt.
Materielen har under årets lopp vidmakthållits uti
fullt tjenstbart skick, oaktadt några större reparationer
icke verkställts utom vid stationen vViken, der nya bottenventiler tilllifbåten har måst anskaffats i stället för de
äldre högst olämpliga, hYilka, tvärt emot gifna förcskrif18
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1869 an befalld; n1 en iledan Inspektören, uti skrifvelse af
den 9 Juni 18GD, åtföljd af vederbör ligt läkare betyg,
anmält sjukdomsförfall, s?t blef, på derom af Kongl. Pörvaltninge n af Sjöärend ena gjord underdån ig framställning,
nämnde resa uppskjut en till det komman de året, och
skulle kostnade n derför utgå af de medel som blifvit besparade genom indragnin g af Supplean tens resa för det

·
de vid båtens bygg·uad · Und er lnneter, blifvit anbringa
."
varancl: år bht~er dock en fullständ ig undersök ning och
repa~atwn af hfbåtarn e, vid de öfrige stationer na, nödvändig.
Vid försök med raket-app araterna har inträffat, att
3:ne raketer, en engelsk och tvenne danska, exploder at
straxt efter antändni ngen, dock lyckligtvis utan att förorsaka n!l.gon anmärkn ingsvärd skada. På min anmälan
derom, och på befallnin g af Kongl. Förvaltn ingen af
Sjöärend ena, blef yttre undersök ning af raketerna först
anställd utaf vederbör ande uppsynin gsmän, hvarefter jag,
vid inspektio nsresorna , ytterligar e undersök t dem, samt
utgallrat några få, hvilka ansetts misstänk ta, med befallning till uppsyningsmänne n att icke utan nödfall, samt
då, med iakttagan de af möjligast e fö rsigtighe t, ~nvän
da dem.
Rvad personale n beträffar så hafva inga förändringar af betydenh et inträffat.
Till följe utaf en särskilclt affär emellan chefen för
V estra lotsdistri ktet och uppsynin gsman vid Kärring ö,
som tillika är kustserge ant i tullverke ts tjenst, har dock
en schism uppstått på så sätt att lotsdistri kts-chefen förvägrat allt biträde utaf kronolots arne, hvilka förut varit
anställde vid räddningsbliten, såframt icke den misshaglige uppsynin gsmanne n aflägsnades. Då jag emellerti d
hittills funnit att uppsynin gsmanne n, på ett berömvä rdt
sätt, full gör sina åliggande n, så har jag vid den gjorda
framställ ningen icke kunnat fästa något afseende, och
skulle de ibland räddning smanskap et iuskrifna lotsame
nödgas afgå derifrån, så torde det ej vara svårt att finna
fullt lika dugliga karlar i deras ställe. Saken är emellertid ännu oafgjord.

En undersök ningsresa , till Nordöstr a kusten af Sverigt-, nn enligt Kongl. 1\fajds n:".diga bref af den 14 Maj

förflutna året 1869.
På Kongl. Förvaltn ingens af Sjöärendona befallnin g
blef äfven en undersök ningsresa företagen, den 15 April
1868, till utrönand e af lämplig plats för räddning sstations
anläggande vid eller i närheten af inloppen till Oarlskrona. Resultat et af denna undorsök ning blef att en
lifräddni ngsbåt borde stationer as å östra siclan af Utlängan, såsom varande elen enda plats som egentlige n är i
behof deraf, och som tillika är himplig dertilL

f

l

Under den 2 April anställde jag, med h err stationsbefälhufvarens tillåtelse , å Kongl. Skeppsva rfvet !ltskilliga försök med elen af R. M. konungen till kongl. flottan
skänkta engelska lifbåten. Försöken afsågo hufvudsa kligast utrönand e af båtens styfhet och sjelfrättningsförmåga, och utföllo i allo fullt tillfredss tällande. Det är i
hög grad att beklaga att denna präktiga Mt, med sin
utmärkta och komplett a materiel, skall vara dömd att,
utan gagn för kongl. flottan, så smiiningom förruttna och
förstöras , under det att den öfverlem nad till Räddning sväsendet kunde förd elaktigt, och i enlighet med dess
egentliga bestämm else, användas. - Såsom modell är den
alldeles obehöflig, ty fullkoml igt lika båt har blifvit byggd
å Kongl. Skeppsva rfvot härstädes , efter de ritningar och
beskrifni ngar som jag år 1864 hemförde ifrån England,
och hvad den dyrbara materiele n beträffar så synes det
mig vara högst oegentligt att den skall ligga och multna och förstöras i förrll.den; d!i den onekligen kan an-

år 1869.
Utvisande lifräddnings-väsendets verksamhet

Bil. N:o 1.
~
C\1
År och datum.

l

stationous
namn.
Höganäs

1869 d. 15 Febr.

,"

d. 20 Mars
d. 8 April

i\lä larhusen
Kärrin!fÖ

1 Sept.

Fahltidden

d.

"

-

d. 15 d:o

"
,.

d. 1'9 d:o

Ekeviken
Viken

d.

Höganiis

.,"

d. 2G d:o
d. 25 Nov.

Gräsgård
i\Ii.iladmsen

.,

d. 11 Dec.

1\ärringö

s.

Det strandade fartygets

l

namn .

l

Antal räddade,

l

l

Summa 527 menniskor.
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i\ledelst hvilka apparater.

iskor.
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Torpedoförsök 1 England.
l!'örsök ha nyligen blifvit gjorda i Sheerness med
eu ny sorts torpedo, hvars konstruktion hålles hemlig.
Allt hvacl som om densamma kommit till allmänhetens
kännedom är, att den är gjord af zink, i form af en fisk,
förseeld med kringgS.ende stjert. D et fartyg som afses
för att anvLinda dem, skall vara förseclt med en apparat,
hvannedolst luft sammanpressas i ett slags cylinder, som
fashskrufvas till den tub, h varifr[in torpedon utslungas.
Tuben, som h:"~r likhet med rn s. k . raket-tub, g&r ut
genom fRrtygcts bog 8 a 10 fot under vatteny tan, och
är på yttre ändan för.sed d med en ventil, som kan öppnas medelst en upp till backen ledd lina. ~l'orpedon
fylles med bomullskrut eller annat kraftigt explosift ämne. Sedan cylindern blifvit fylld med komprimerad luft,
insMtes torpedan i tuben på samma sätt som en Ormgrevsk raket, cyliudern pttskrufl·as och fartyget styres
till en hmplig distans från det fartyg som skall anfallas.
Ventilen till tuben öppnas och den sammanpressade
luften drifver torpodon ut ur tuuen med tillräcklig submarin rörelsekraft för att nå och förstöra hvilket fartyg
som fi unos i dess väg inom ett afsHlnd af 150 till 2.700
tdnar.
,
]i\il·söket verkstä lldes från hjulktn·\·etten "Oberon",
som hade blifvit apterad på sätt ofvan beskrifvits. "Oberon''
fördes till ett afstånd af 300 alnar från "l'.Aigle", en
gammal starkt byggd träfregatt, som på sednare tider användts som kolupplag, men nu af amiralitetet, på hvars
befdlning försöket gjordes, blifvit anvisad för ändamålet.
Detta fartyg var förtöjdt för och akter på ett sådant djup
att det vid sprängningen, som företogs vid högt vatten:
kunde sjunka 10 a 12 fot men icke längre, och således, enär
tidvattens-skillnaden här är ga nska. bet~'lllig- 1 vicllå.gt yafton .

lagom, för att icke mindre kunna se effekten af to_~·edon, än ock tillfälligt göra fartyget S.ter tätt nog for
~tt kunna bortbogseras och iordningställas för ytterligare
försök. Kl. l middagen den 8 Oktober, då tidvattnet
var lämpligt lades "Oberon'' med stäfven i riktning mot
l'Aio·le och en signalflagg hissades ombord. Kort clerefte; nedhalades denna flagg till teck en att torp edon blifvit afsläpp t, för att utföra sitt förstörelseverk. Uppmärksamheten sattes nu på sin spets, ty det hade antagits
att explosion skulle ske ögonblickligen; men det var icke
så, och efte r några sekunders förlopp började hviskningar
att höras, om att för~ öket hade misslyckats, eller torpedon tagit oriktig direktion. Omkring en half minut
sednare skedde likväl en explosion under 'TAigle's" lårin()" och ett berg· af vatten, svärtadt af kolstybben som
"''
stannat
qvar i fartyget, höjde sig i luften. Fartygets
akterskepp häfdes upp och med detsamma hördos ett
ljud liknande det dåfva dånet af en på afstånd aflo ssad
svår kanon. "L'Aigle" sjönk ögonblicket efter, tiEs hon
stannande på botten, fylld med vatten från förn till aktern,
endast visade 7 a 8 fot af relingen öfver vattnet. H ålet
i botten antogs hafva varit af ansenliga dimensioner då
sjunkarrdet kunnat gå så hastigt. Försöket ansågs särdeles lyckadt.

ötverslgt af 1870 års RiksdagsförhandUngar
rörande Sjöförsvaret.
Statsulslwttets utldtande, dislrussionen häröfver i kamrarne,
samt dessas beslut.
1. Kongl. l\'Iaj:t hade uti sin nådiga prop ositi~n
till riksdagen föreslagit n ågr a omföringar å anslagen hll

2.Jt<

"Afiöning åt kongl Förvaltningen af Sju-ärendena".
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sl~get _hl~ SJökrigs-skolan, som dittills hade varit inbo.
gnpet 1 srstnämnda afiöningsauslag, måtte derifrån utbr _
tas och uppföras särskilclt i Riksstaten, hvarigenom a~
slaget till Förvaltningen af Sjö-ärenclena skulle nedsättas med 100 rdr eller till 35.,250, anslaget till aflönin()'
för sjöförsvarets stationer likaledes nedsättas med 21,370
rdr ollor till 1,106,427 rdr 30 öre och sjökrigs-skolan
uppföras särskild t till ett belopp af 21,4 70 rdr.
Detta förslag förordad es af Stats-utskottet och blof
af båda kamrarna bifallet.
2. lVIed anmälan om att, af det vid 1867 års riksdag bostämda anslag af 10,861 rdr som behöfdes till aflöning åt de å flottans gamla reservstat då qvarstående
officerare, endast 5,458 rdr 12 öre numera vore till det
bestämda ändamålet behöfiigt, och således skilnaclen eller
5,402 rdr 88 öre skull e kunna från afiöningsanslaget afdraga s, begärde Kongl. lVIaj:t att sistnämnda summa likasom h vad som vidare å anslaget kunde blifva obehöfligt,
dock måtte få qvarstå, på det att derigenom afiönino·stillgångarne för sjöförsvarets nybildade kårer måtte öl~as
och sårncdelst en hastigare öfvergång till normalstaterna
beredas. Denna begäran beviljades af båda kamrarne,
och _skulle hela anslaget få orubbadt qvarstå, så länge
och l den mån detsamma erfordras för aflönande af b()'amla res erv~taten eller för tillämpning af de för sjöförsvarots s~lrslnlda kårer fastställda normalstater.
3. Som det i riksstaten uppförda förslags-anslag
af 1G,OOO rdr rmt till "tillskott i de till båtsmansindelningen i .Blekinge län an slagna räntor" i sjelfva verket
utgår med betydligt högre belopp, hade Kongl. 1\faj:t
begärt, att nä mnde anslag måtte höjas till 24,200 rdr.
stats-utskottet hemställde och kamrame biföllo att anslaget höjd os till 24:000 rclr.

4. Uti sär,~kilda motioner, i För,;tn, kammaren af
herr N. S. von !1ucli och i Andra kam maren af herrar
Peter Andersson, Ola 111/lnsson och Johan Sjögren, hade föreslagits : 1:o att riksdagen fÖr sin del måtte besluta, det
de, enligt Kongl. Maj :ts nådiga proposition, för sjöförsvaret afseelda 3,779 båtsmän, i mån af afgång ställas
på vakans emot en för alla tider bestämd skälig afgift,
hvilken för Blekinge krono- och skatterusthil.llare föreslogs
till 65 rdr för båtsman, som hålles af ett helt mantal, och
60 rdr för båtsman som hålles af mindre hemmansdel ;
2:o att riksdagen för sin del måtte furklara, det alla de,
efter den G Juni 1809, utan representation ens bifall,
meddelade stadganden, hvarigenom rasthållare i Blekinge, såsom sådan blifvit förpliktigad till ny eller förändrad
skyldighet eller utgift, och dertill ntdhållare icke särskild t genom skriftligt aftn.l för Hitt rusthåll lenmat bifall, upphört att vara gällande, samt att således föreskrifterna i kongl. brefven af den l Maj 18G8, angående sättet för utgörande af spanmål och foder, af elen 15 N ovem ber 18G4 och den 30 Oktober 18GG angående vedbrand till biltsrnan, icke vidare böra af administrativ myndighet eller dornstol åberopas och tillämpas, samt 3:o all
riksdagen för sin del medgifver det rusthållare i Blekinge, som med kronan träffat aftal om erläggande af vakansafgift, efter afgång af dåvarande båtsman, må tillåtas träffa nytt aftal med denne angående hans löneförmåner för återståonde tjenstetid, samt till undvikande af
nybyggnad ii torp eller vidare tvist om roparationer Ii
gammal byggnad lomna båtsman en årlig hushyra af 8
rclr rmt.
D essutom hade inom Andra kammaren föreslagits,
dels af herr O. J<: Brunberg "att Blekinge båtsmanshåll
måtte indragas mot förbindelse för rust- eller rotehållare
att årligen erlägga vakansafgift till det lägsta penningehclopp, don rtLttoliP.,·en borde b eräkn a~:> , så hlngo vakan~ en

for tforc , och i öfrigt vid organisation af rikets försvar
varda underkastad e de bidrag, bvarom statsmaktern a komma att besluta'', dols ock af herr O. F. Fellerson "att
riksdagen ville för sin del besluta, att nuvarande båtsmanshållet på Öland måtte upphöra att utgöras och derför erläggas lämplig vakansafgift."
stats-utskott et hcmshllllle att dessa motioner måtte
lom nas utan afseende, hufvudsaklig en af det skäl att
Kongl. :M:aj:t, som ansett en utredning af ifrågavarand e
ämne icke böra utsträckas till frågan om båtsmansh ållets
aflösning, under elen 4 December 1868 tillsatt en komite ,
med uppdrag att företa ga en utredning, i afseende ä lindring i det på rust- och rotehållare vid båtsmanshål let
hvilancle besvär, samt att till Kongl. Maj:t inkomma mod
förslag till sådan lindring, hvaclan, då förslag ännu icke
inlemnats, således de af motionärern a väckta förslagen
redan vore föremål för vederbörlig undersöknin g. Denna
hemstilllan bifölls, af Andra kammaren genast, och af
den Första sedan ärendet blifvit först återremitter adt och
sedan uppskjutits tills andra denned sammanhäng ande
frågor blifvit afgjorda.
Då härefter till behandling företogs utlåtandet rörande anslagen till flottans "Materiel" bestämdes inom båda
kamrarne en annan ordning än den i stats-utskott ets betänkande gjorda uppställning , hvarigenom beslut i punkterna 5, 6 och 7 fattades i omvänd ordning. Pörst
förekom således 'punkten
7.
innehållande en
utredning rörande dc
å Femte hufvudtiteln befintliga disponibla behRllningarne. Härom förekom en liflig diskussion inom h vardera
kammaren, ledande till det resultat, att någon bestämd
ledning för deras rätta beräknande ej stod att erhålla.
stats-utskot tet hade uppgifvit sådana behållningar , grundande sig på en från Sjöförvaltnin gens kammarkont or
erhållen. betänkandet bifogad, förteckning , till 686.,000

!'dr. Finansminis tum bt:ruk uaue dem till U3:1/J4L: 50,
och sjömini ~:>tern förklarade sig hafva, efter ganska långvarigt arbete, kommit till det resultat, att Hufyudtiteln s
ställning, i stället för att visa en odisponerad be b åIlning,
slutade sig med on brist af 206,371: 34. E:ltats-ubkut tets synliga mening, med här förekomman de utredning af boh ållningarne, var att, genom förmiuslmin g af de ordinarie anslagen för 1871, på sätt i följande punkter kommer att
visa sig, kunna, genom att hänvisa Kongl. lVIaj:t till bch lillningarne utöfver GGS,OOO rdr, som Kungl. Maj:t i sin
proposition öfverlemnat, påräkna 686,000 rdr för andra
Stats-verket s behofver. Men då af hvad som anfördos
det tydligen framgick att någon bestämd ber~lkning å tillgångarue ej kunde uppgöras , kunde kamrarne oj heller
derpå grunda någon bestämd uppfattning, hvarförc punkten lades till handlingarn e.
6. Uti riksdagens underdåniga skrifvelse vid 18G9
lirs riksdag, ang&ende r egleringen af anslagen å riksstatens Femte hufvudtitel, gjordes anhållan, att Kongl.
Maj:t ville af de behållningar , som vid 1869 års slut
kunde finnas å hufvudtitolns reservations -anslag, med
undantag af de till lots- och fyrinrättning arne, låta till
krigsfartygs-byggnadsfondon öfverföm s ä stort belopp, som
för 1870 ans ågs till nämnda fond erforderligt. Med anlodning h ärutaf hade Kungl. Maj: t dit låtit öfv erföm:
en å anslaget till flottans nybyggnad befintlig reservation
12,211: 38.
reservation å anslaget till
(59..
sjövapne ts öf mngar
-9.97,78Q·.
v
cl:o d:o spanmålsupp handling
och bagerikostna der .
30,000: 00. 340,000: 00.
och utgjordes tillgångarue föröfrigt, som
Kongl. Maj:t egde att disponera, i och
för L870 och 187 t årens nybyggnade r, af:
Summa 3-:HU)()O: 00.
o

l
'l'ranspor t
~,., o
och 1t:> i l arens ordinarie anslag
18 1
till Hottans nybyggnad .
bidrag· för åren 1870 och 1871 från slopade f:u·tyg samt material- och virkesforrällen .
o·J·ort
hvarjemt e Kongl. .Maj:t nu hade b.
å
rue
tillgånga
af
framställ ning om att,
influtne medel till uppköp af spanmål få
till samma fond öfverföra .
"'•

1

B40,000: OO

·
334,000: OO.

120,000: 00

)

468,000: 00.
hvarigen om för nybyggn ader under dessa
2:ne år skulle finnas tillgäng af tillhopa 1,252,000: 00.
Dc nybyggnader som af Kongl. lVIaj:t änmats skola
härmed utföras voro:
Under år 1870:
till afslutannde af sedan föregåondo år literstående ar222,000: 00.
beten. .
till byggandet af en större
pansarka nonbåt
210,000: 00.
d:o
mindre
en
af
d:o
till
130,000: 00. 562,000: 00.
under år 1871:
till byggande af tvenne p an420,000: 00.
sarkanon båtar .
00.
240,000:
r
monitore
af
ing
förstärkn
till
30,000: 00. GDO.OOO: 00.
till skjutförsök .
tillsamm ans under båda åren 1,252,000: 00.
stats-uts kottet ville ingalund a underkän na vio-ten af
sjöl~rigs~materiel:ns skyndsamrna kompletterande~ men
ansag s1g dock 1cke kunna förorda arbetenas bedrifvande i enlighet med Kongl. .Maj:ts förslag. Utskotte t anslig nomligen det icke kunna bestridas, att fråo-an om
den lämpliga ste konstruk tion en af donna materi:l ännu
vore så outredd, att man had e anlednin g befara , att de
1
artyg, som nu anses kurrumt att uppfylla anspråk på

krigsduglighet, kunde inom niigra år befinnas icke motsvara ändamåle t, äfvenså att den sista ticlons erfarenhot väsendtEgen rubbat de åsigter i detta ämne, som ännu för kort tid seelan voro af dc sakkunni ge rmhtgna,
hvilket otvetydigt framginge ej mindre af det nu anmäldta behofvet af förstärkn ing såväl af do roclan flirdigbyggda monitore rna, som af den ännu under byggnad
varande, än äfven d01·af, att de tvenne pansarbå tar, som
ärO afsedela att uneler innevara nde rLr byggas, ansetts icke
böra konstrueras i öfverensstärnmelse med de lättare
pansarbå tar, hvilka uneler de två sista B,ren blifvit färdigbyggda. Vid sådant förhållan de ansåg sig utskottet
böra hemställ a, att Kongl. Maj:ts nådiga förslag om användande för krigsfartygs-byggnadsfonden af elen uneler
rubrik "influtne medel till uppköp af spanmål" , befintliga tillgång, icke skulle af riksdagen bifallas, och således denna summa böra uteslutas från den af Kongl.
.Maj:t för nybyggn ader beräknad e tillgång.
Rörande denna fråga utspann sig i båda kamrarne en
vidlyftig diskussion, dock icke om huruvida de omförmäl·
da behållnin garne å anslaget "till uppköp af spanmål" ,
skulle, såsom Kongl. lVIaj:t föreslagit, användas till flottans
nybyggnad eller icke, ty clerom var nästan ondast en mening, som, då den äfvon understödeles af miuistram e,
svårligen kunde leda till mera än en utgång, nemligen ,
att medlen icke skulle få begagnas , utan elen rörde sig
nästan uteslutan de derom, huruvida utskottet s förslag skulle
godkännas, eller penninga rn e, sedan de icke för Jet ursprung liga ändamåle t vore behöfliga, borde till Riksgäld skontore t
ingå. D å således frågan här rörde, icke huruvida penningame skulle för nybyggnader användas eller icke, utan
blott huruvida de skulle vid hufvudtit eln qvarstå för att,
på sätt längre fram visas, af Kongl. .Maj:t användas till
andra ändamål, eller: till Riksgäls kontoret aflemnas , torde här
vara tillräckli gt att anföra, att i Pörsta kammaren, vid vote-

ring emdlan sist anfönla altcmatif och K. 1\-I:ts proposition
i ämn et, vann den förstnämn da meningen med 92 röster
mot 8, eller 84 rösters pluralitet, m en i Andra kammaren, der voter[ngen företogs mellan det förstnämn da alternn.tifvet, med antagande af utskottets förslag som kontrapropositionen, vann deremot det sednare med 118 röster
mot 57 1 eller med fil rösters öfvervigt.
5. Utskottets pluralitet hade, mod framhållande af nödvändig heten att
statsregler ingen så ordnad,
att tillgång för Hl71 års utgifter kunde bereclns utan
påläggande af nya eller ökade skatter, hvilket sednare af
Kongl. Maj:t -föreslagits, uti 5:te punkten hemställt: "att
j emto det penningea uslaget till flottans underhåll5 92,888
rdr 30 öre skulle indragas, rikselagen må hos Kongl.
Maj:t anhålla, att Kongl. lVIaj:t täcktes till de ändamål
för lwilka nämnde anslag är afsedt, för år 1871 anvisa nödiga medel utaf de å Femte hufvudtite ln befintliga, för deras ursprungli ga ändamål för närvarand e icke
behiifliga, behållning ar."
Emot detta förslag hade herr E. af Hlint, med hvilken
ett stort antal af utskottets medlemma r förenat sig, och
grefve L. a{ Ugglas reserverat sig, den förre under förklarande ,
att ehuru han, lika med utskottets pluralitet, äfven ansåg
att besparinga r å Fernte hufvudtite ln kunna lemna ett
icke oväsendtligt bidrag till bestridand e af statsutgift erna
för år 1871, likväl i afseende å sättet var af olika mening. Ty ehuru Kongl. Maj:-ts rättighet att använda besparingar il. reservation s-auslagen till ytterligare utveckling
af de ändamål, som med anslagen vore afsedda, icke
hvarken kunde eller borde bestridas, så vore riksdagens
rätt att pröfva, och, om den l'lå finner för godt, afslå de
anslag, som Kongl. 1\faj:t äskar, eller, att vara af olika
mening med Kongl. :M:aj:t om nyttan och nödvändig heten
af det ena eller andra företaget, lika oomtvistad ; och då
Kongl. :Maj:t nu ansett, att besparinga rue å vissa å Felute

m

hufvudtite ln upptagna reserntiio nsansbg icb: bchö_fdos
för de ändamål, för hvilka de egentligen blifvit g1fna,
utan föreslagit att använda dem till företag som riksclaaen finner icke vara ändamålsenliga, så tvekade han icke
hemställa, att sådane besparinga r skulle tillgodoräknas för statens allmänna behof. Deremot ansåg han
stora betänkligh eter förefinnas att, utan högst giltiga skäl,
rubba den ordinarie statsregler ingen, och kunde derföre
icke instämma i utskottets förslag att l)orttaga hela anslaget till "Flottans underhåll" och hänvisa till besparingarne. Af dessa skäl hemställde han att riksdagen
mätte besluta för sin del:
1. att anslaget tih "Flottans underl1å\l:: skulle uppföras i staten för år 1871 till förutvarande belopp, eller,
spanmålcn oberäknad, till 592,888 rdr 30 öre, att utgå
i form af reservation sanslag,
2. att till "sjövapnet s öfningar", för år 1871 måtte,
oberäknad t de för "sjö-exped itioner till handelns skyddande" särskildt anslagna 150,000 rdr, beviljas ett reservationsanslag till enahanda belopp som för nästföregående år eller 480 1000 rdr, samt
3. att de af Kongl. Maj:t för de särskilda titlarne
såsom iifverflödiga ansedda bcsparinga rne, nemligen:
å "sjövapnets öfningar" .
200,000: 00.
å "influtna medel till uppköp af spanmål" 468,000: 00.
äfvensom den å anslaget till "ge::nenskapens
naturaund erhåll" uppkomna besparing
beräknad till
122,000: 00.
eller tillsamman s Rdr 790,000: 00
måtte aflemnas från Femte hufvudtite ln för att användas
såsom tillgång för bestridand e af utgifterna under öfriga
hufvudtitla r.
Under diskussionen rörande denna punkt framstäldes
inga undra yrkanden i någondera kammaren. än dels "bi-

:tt
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fall til~ u~skottets fii rslag, dels l1ifall till l :rr punkten ;_
herr af Khnts reservation, ln-ilka, då resultatet i afseendo å do ifrilgav arande modlenas summa vore detsamma
eller att Kongl. JVIaj:t skulle ega, i den mån sådant vor~
nödigt, använda en summa af 592,888 rdr 30 öre för
flottans und erhåll , således i sa/i föga skiljde sig från
hvarandra. JVIen redan under behandlingen af föregåend e punkt, der på samma stitt sjelfva don fråga som
behandlades, i sak syntes vara så obetydlig att icke blott on
talare i Andra kammaren förklarade "att frågan icke
förtjonade att så pass hårdt diskuteras" utan man äfven
hade svårt att hålla sig till ämnet, så framgick deraf
tydligen att något annat Hig derunder; sålunda rörde
sig diskussionen i don 6:te punkten mindre om denna,
än om den 5:te, hvilket oaktadt flera påminnelser derom
man ej ville komma underfund med: Grefve Posse, t. ex. fä~
stado Andra kammarens uppmärksamhe t på att kammaren lätt genom bifall till reservationen skulle kunna o-ifva sin sanktion till att "sedan hehofven för flottan blifvit reducerade, samma ordinarie anslag till densamma
likväl skulle oförminskadt fortgå ", hvilkon antydan icke
kunde röra det förslag som då var i Mtga, nemligen öfverlemnandet utaf on del af behållningen under rubrik
"influtne medel till uppköp af spanmål", utan snarare de
sednare punktorna i utskotts-betänk andet, der det var
friiga om anslagen till '\Flottans underhiill", "sjövapnets
öfningar" m. m., h vilket äfven syntes bekräftas deraf att
en annan talare, herr CaT'l lvarsson, yttrade, att den "ömtiiligasto punkten i utskottets förslag blifvit vidrörd då
angelägenheten blifvit påpekad att bifalla de ofvannämnda anslagen p ii ordinarie stat." Ehuru utskottet i sitt
betänkande rörande den 5:te punkten föreslog det ordinarie _anslagets indragning, hänvisande Kongl. JVIaj:t till
b~sp~rmgarne, u~an annan förevändning än att få jemVlgt 1 statsreglermgeu , var det i sjclfm verket nåo·onti 1loe
b

helt annat än hYad man åsyftade, nernligen att fil utplåna
dessa anslag s:'isom ordinarie, hvarpå äfven hr Rundgren
fästade uppmärksamheten då han yttrade: "Då man tager
fasta p:'i dessa b:\ida yttranden*) tillsammans, kan man icke
afhålla sig Mln att säga om stats-utskottets utl:'Hande
om Fjerde och Femte hufvudtitlarne, hvad en stor häfdatecknare sagt om Kahnare Union, att "det är en händelse , som ser ut som en tanke." Hitintills har jag ansett mig skyldig erkänna silsom uppriktig stats-utskottets
förklaring, att "dess förnämsta syftemiil varit att listadkomma en statsreglering utan att pålägga ökad beskattning", men när man nu sätter sig emot förslaget, att
lemna en betydlig besparing till Riksgäldskontoret, dli
må det vara ursäktligt, om man å andra sidan icke anser sig vidare böra betrakta det angifna skälet såsom det
hufvudsakliga. Ser man nemligen på betänkandena i
deras helhet, så tycker man sig höra den der bekante
gamle romerske kejsaren, som, när hans fältherre Varus
hade förlorat en stor slagtning, stötte hufvudet flera g:'inger i väggen ropande: "V arus gif mig igen mina legioner!" stats-utskottet har verkligen på detta sätt ropat
till finansministern: "Gif oss igen v:'ira fonder, gif oEs
igen våra besparingar!" JVIen nu då det förklaras att en
besparing är tillgänglig, och när regeringen genom sjö·
ministern medgifver, att den fritt må öf\rerflyttas från
sjöförvaltningen till riksgäldskontoret; då svarar man:
"nej, nu vilja vi icke hafva besparingarne, vi vilja icke
hafva dem på det sättet, icke under den formen, ty då
kunna vi icke hålla fast vid förslaget i femte och littonde punkterna att ställa flottan på "extra stat". Om nu
mina herrar, från stats-utskottets sida, detta kan vara
niio-on
anlednino-:::> att afslå hvad som utaf Första kammab
*) Grrfre PosSt'S oeh lwrr c~d lfvarssoni.
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n~u i~t· bifallet, och som här af en ledamot biif\·it. !'öreslaget, så h emställer jag likvlll, huruvida denna lilla fåfänga, att fi't precist som man vill hafva det, bör förmå
kammare n att uteslutan de hälla sig till det som utskottet har före slagit. J :3,g måste bekänna att., som utskottets majoritet skjuter ifriin sig hvad som nu erbjudes och
vill för må kammare n att j emväl göra sammale des, då bevisas uppenbar ligen att grundmo tivet icke är det, som
uti utskottet s betänkan de är uppgifve t. Utskotte t vill
söka UJJP besparing ar, men då sådana erbjudas, vill det
icke hafva dem, utan vill fortfarande begagna sitt försl ag
såsom en murbräck a i andra hänseend en.''
l Första kammare n afslogs utskottsb etänkand et och
antogs h err af /llints reservati on i 1:a punkten, men i
A.nclra kammare n vann utskottet s fiirslag med lOG röster
mot 69, som afgåfvos för förutn ämnda reservation.
8. I öfverenss tämmelse med de åsigter utskottet
vid punktern a 5 och 7 uttalat, hemställd e utskottet i
denna punkt "att rikselagen må för år 1871 nedsätta
anslaget till "exercis af flottans bemannin g" med 380,000
rclr eller från 480,000 rdr till 100,000 rdr, samt vid anmälan af detta beslut i underdån ighet anhålla, att K ongl.
Maj:t täcktes till fyllnad i anslags-b ehofvet under nämnda rubrik anvisa nödiga medel af den tillgång, som 11
Femte h ufvudtite lns reservationer och besparing ar förefinnas.
H err af lilints i föregående punkt anförda reservati on
omfattad e i sin andra punkt äfven denna utslwttet s hemställan och blef af Första k~mmaren, utan vidare dis1mssion, äu et t enkelt yrkande på reservati onens antagande_, af denna kammare bifallen. Men i Andra kEI{mmn.ren uppstod: härorn en vidlyftiga re förhandli ng, h>;aruncler yrkanden framställdes, dels på antagand e af utskottets förslag, elds på återremis s, för att med ledning·
Il f diskussio nen låta stats-uts kottet ännu e n gång s
öka

reda p5. beh ållnin garnos verkliga belopp, c1eh: äfven på
antagand e af 2:a punkten i hr of lilints reservatio n.
Vid voteringe n, blef utskottet s förslag ånyo kammare ns
beslut, men denna gtmg med blott 31 rösters öfvervigt,
då 99 röster afgåfvos för utskottet s och 68 för hr af
J(/ints fcrslag, hvilket sednare antagits till kontraproposition.
9. Uti denna punkt hade utskottet h emställt, att
anslagen för sjömätni ngar och sj ökartcko ntorets verksamhet, samt för lifräddnin gsanstalt erna ii rikets kuster,
skulle såsom reservati onsanslag uppföras på sätt Kongl.
Maj:t föreslagit, det förra med ett belopp af 60,000 rdr,
det sednare med 10,000 rdr. D enna hemställ an blef utan
diskussio n af båda kamrarne bifallen.
10. Anslaget "gemens kapens vid sjövapne ts naturaunderhåll'~ är i 1870 års riksstat uppfördt med 248,600
rdr såsom reservati onsanslag. Enligt den upplysnin g som
i statsråds protokoll et, bifogadt Kongl. Maj:ts niidiga proposition till riksdagen , lemnats, hade under en längre tid behållninga r ii detta anslag uppstått, h vilka vid 1867
års slut uppgingo till omkring 179,000 rdr, men seelan
dess dock, till följ e af stegrade proviantp riser, nedgått till
omkring 122,000 rclr. Då beskaffenheten af de utgifter,
för hvilkas bestridan de ifrågavar ande an&lag vore afsedt,
lämpliga st borde såsom förslagsanslag upptagas, helst utSJ>isningen är ordnad enligt fastställd stat, deri någo~ ~n
skränkni ng vid proviant-prisern as stigande icke vore möJhg,
föreslog utskottet att, j emte anslagets nedsättan de till
230 000 rdr eller till en summa något understig ande det belopp' som för cletta ändar.. ål under de sista fem åren utgått, det skulle i riksstate n upptagas såsom förslags anslag.
Uti Andra kammare n bifölls utskottets förslag utan
diskussio n, hvaremot i Första kammare n väl bifall yrkardes å detsamm a, men rned ett nied 3:e punkten i herr

261
E. af Hlints reservation öf\crensstämmande tillägg " att

riksdagen för sin del skulle -besluta, att den å anslaget
till "gemenskapens vid sjöförsvaret naturaunderhåll" vid
1870 års slut befintliga behållning skall till riksgäldskontoret aflemnas"; yrkande framställeles äfven att anslaget skulle få bibehålla naturen af reservationsanslag.
Vid voteringen, som begärdes emellan dessa båda
yrkanden, vann dock det förstnämnda med 67 röster
mot 19.
Till den gemensamma votering, som, till följe af
kamrarnos olika beslut i 7:de, 6:te, 5:te, 8:de och 1O: de
punkterna, skulle företagas, afgaf stats-utskottet en voterings-proposition, hvaruti de olika besluten sammanfattades, å ena sidan i enlighet med herr af Hlints ofta
berörda reservation, och å elen andra enligt stats-utskottets utlåtande, och var af följande lydelse:
Den som vill
all riksdagen bifaller Kongl. Maj:ts nådiga förslag,
att af behållningarne på reservations-anslaget till "sjövapnets öfningar" skall till statsverket för användande till
andra ändamål öfverlemnas en summa af 200,000 riksdaler;
att riksdagen för sin del beslutar, att i Kongl. Maj :ts
nådiga proposition omförmälda, under rubrik "influtna
medel till uppköp af spanmål" befintliga tillgång, 468,000
riksdaler skall, såsom för sitt ursprungliga ändamål icke
vidare behöflig, till Riksgäldskontoret aflemnas;
att riksdagen beslutar, att anslaget till "Flottans
underhåll" skall å riksstatens Femte hufvudtitel bibehållas vid sitt nuvarande belopp, eller, spanmålen oberäknad, 592,888 riksdaler 30 öre, att utgå såsom reservations-anslag;
att rikselagen beslutar, att till "sjövapnets öfningar"
oberäknadt de för "sjö-expeditioner till handelns skyddande" , särskildt anslagna 150,000 riksdaler, skall å riks-

statons Pemte hufyucltitel bibehållas det nu utgående
reservationsanslaget 480,000 rikselaler; samt
att anslaget till "gemenskapens vid sjöförsvarets na-tura-underhåll" med ett belopp af 230,000 rikselaler såsom förslags-anslag upptages, och att rikselagen för siu
del beslutar, att den å nämnda anslag vid 1870 års slut
befintliga behållning skall till riksgäldskontoret aflemnas; röstar
.Ja
Den clot ej vill, röstar
Nej.
Vinuer N oj har rikselagen beslutat:
att, jcmte det penn-inge-anslaget till flot tans unclerhåll 592,888 rikselaler 30 öre indrages, hos Kongl. .M aj: t
i underdånighet anhålla, att Kungl. Maj:t täcktes till de
ändamål, fjr hvilka nämnda anslag är afsedt, för år 1871
anvisa nödiga medel utaf de å Femte hufvudtiteln befintliga, för deras ursprungliga ändamål för närvarande
icke behöfliga, behållningar;
alt förklara, det Kongl. Maj:ts nådiga förslag om
användande för krigsfartygs-byggnader af den under rubrik
"influtna medel till uppköp af spanmål" befintlig-a tillgång, icke vunnit rikselagens bifall;
all för år 1871 nedsätta anslaget till "exercis af
flottans bemanning med 380,000 riksdaler, eller från
480,000 riksdaler till 100,000 rikiclaler, samt vid anmälan af detta beslut i underdånighet anhålla, att Kongl.
:Maj:t täcktes till fyllnad i anslagsbeloppet uneler nämnda
rubrik anvisa nödiga medel af den tillgång, som å Femte hufvudtitelns reservationer och besparingar förefinnes; samt
att anslaget till "gemenskapens vid sjöförsvaret n:ttura-underhåll" upptages n,ed ett belopp af 230,000 riksdaler såsom förslagsan~lag.

·v-id härom anstäld Yot ering riist ucles
i F örsta kammaren Ja af 104 och Nt;j af ~.
i Andra kamman•n Ja af 50 och Nej af V32.
-- - - ..
Summa Ja
141.
154 och Nej
hvndrm alltså riksdagens beslut i dessa frågor blef i öfverensstämmelse med P örsta kammarens, på h err E. a(
Klints reservation grund ade, men ing.

11. I anseende dertill at t det till "spanmå Is-upphandlings- och bageri-kostnader" uppfö rda anslag, 30,00()
rdr, under flera år letTmat icke obetydliga behållningar i
för hå lian dc till anslagets uelopp, hade Kong l. lVIaj :t ansett detsamma kunna förminskas med 10,000 rdr ocl1
förden skull före sla git r iksdagen att i 187 l års riksstat
upptaga förenämnda anslag till endast 20,000 rJr, !waremot, och då förslags-an slage t till rese- och traktamentspengar, å hufvudtiteln uppfönlt till 5,000 rdr, städse i
betydlig miin öfverskridits, Kongl. Maj:t föreslagit att
till nä mude för ..,lags-anslag måt to öfverföms nyssberörde
10,000 rJr, hva rigenom detsamma komme att till 15,000
rdr förhöj as.
D essa försl ag förordades af utskottet och blefvo af
blida k alllrarne utan di;:;kussion bifallna.

Sammandrag af Jiongl. Brer, Förordningar, GeneralA
order m. m., utgångne från Kongl. Sjöförsvarsdepartementet.
(Kongl. Bref.)
D en 2Q :Maj . Kongl. :Maj :t har på gjord underdånig
fram ställning, funnit godt, med äncl1:ing· af l:a § i Sin
förn yade NRdiga förordnin g angKende L ots- och .F y1~i n -

rättningen i riket af den 9 Juli 1862, i N ilder förklara a iltt
l{ongl.lVIaj:t och Kronans fartyg, ehvacl de komma från eller
afg?t till utrikes ort eller gli från svensk hamn till annan, fria från skyldighet att begagna lots ; dock att, derest för ledning af elylikt fartyg erfordras om farvattnet
kunnig person, den der icke är il far tyget inmönstrad
eller förhyrd, som biträde vid lotsning icke må anEtas
annan än Kronolots, der sådan finnes att tillgå.
S. d. Att skärgårds-artilleriets depöt i Göteborg
skall utrymmas den l Oktober 1870 samt angående de
åtgärder som i sådant afseende skola vidtagas.
S. el. Att det med kompani-cheferne vid mariuregementet upprättade passevolanskerrtrakt skall uppsägas och manskapets beklädnad från och med år 1871 · af
kronan öfvertagas och besörjas genom eu beld ä.ndrmdsdirektion.
C'1 l' .
••
Den 15 Juni. En på Kongl. Orlogsmanna-i:J ä !simpets föranstaltande verkställd öfversättning af "The com m erciel code of signals for the use of all nations" skall
genom Kongl. Förvaltningens af Sjöärendena försorg utgifvas i tryck.
Den 8 J uli. Underlöjtnanten vid kong l. flottan C. L indbom
beviljas 3 S.rs tjenstledighet rälmad från den l nästkommande Oktober för att ingå i Kongl. Stor-Britannisk
örlogstjenst, hvarjemte honom tillägges ett års stipendium;
att med 125 L. sterling till honom utb etalas, sedan han
styrkt sig hafva vunnit inträde uti frommande ör logstj enst.
D en 13. Löjtnanten vid kongl. skärgårds artitieriet
Q. F. Ekermanu skall- afresa till England för att inhemta
utrdetTätte-lser om min-v äsendet rh. m. i nämnda land.
Den 19. Ånfregatten " Vanadis" och ängkorvetten
"Balder" skola förses, elen förra med en ängbarkass aJ
omkring 35- fots N:Lngd och d·e n sednare med en o mkri11!~
30 fot ;:; lång itngslnp:
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Den 19 Augusti. 1\fajoren vid flottans mekaniska
kar m. m. B. J. J on zon skall afresa till England för att
derstädes beställa pansarplåtar till monitorn "Loke" samt
öfvervaka deras tillverkning.
o

(Generalorder.)
Den 4 Juni. Att Skärg&rds-eskadern skall inmönstra don 27 Juni.
S. d. A tt korvetten "Gefle" skall, efter dess återkomst till Oarlskrona och derstädes undergången inspektion, afrustas och afmönstras.
D en 7. Chefen för skärg:h dsartilleriets depöt i Göteborg, kommendör-kaptenen vid Kongl. Maj:ts flottas
nya reservstat och riddaren P. A. K. Lagerstråle entledigas från depöt-chefstj ensten fr&n och med den l nästkommande Oktober.
D en 8. Chefen för skärgårdsartilleriets depöt i Göteborg, kommendör-kaptenen och riddaren P. A. K. Lagerstriile beviljas 2 mftnaclers inrikes tjenstledighet räknad fr&n elen 15 dennes.
S. d. Kaptenen vid Kongl. Maj:ts flottas nya reservstat och riddaren grefve Carl Gustaf von Rosen skall
emottaga chefs-befattningen vid Göteborgs depöt och densamma förvalta under kommendör-kapten Lagerstråles
tjenstleclighet.
Den 10.
Hädanefter lecligblifvande manskapsnummer vid marinregementet m&, till ett antal af 200
nutnmer, förcleladt på regementets samtliga kompanier,
tillsvidare lemnas obesatta, dock s& att högst 40 vakanta
nummer komma på ett och samma kompani och för öfrigt uneler det i Kongl. Brefvet af elen 20 sistlidne 1\faj
utfästade vilkor, att, genom ifrågavarande åtgärd, den
truppstyrka, som enligt passevolans-kontraktet bör emellan exercistiderna vara tj enstgörancle , icke förminskas.

Den 15. Att den under den 14 sistlidn e Mars utfärdade besättningslista för pansarbåten "Garmer" må
ökas med l smed och 3 kanonierer och Mtsmän.
Den 20. Korvetterna "Norrköping" och "Josephine"
skola inmönstras den 20 instundande Juli.
Den 21. Kaptenen vid marinregementet och riddaren A. J. von Borck må, under sin den 2 nästkommande Juli infallande semester, vistas utrikes.
S. d. Kommendör-kaptenen vid Kongl. Maj:ts flottas
nya reserv-stat och riddaren P . A. K. Lagerstråle placeras till tjenstgöring på Oarlskrona station af kongl.
flottan från och med den l nästkommande Oktober.
S. el. Kanonångslupen "Svensksunds" 6 'ft:ga kanon
må för detta fartygs nu förestående expedition utbytas
mot en 24 'll:g kanon.
Den 30. Löjtnanten vid flottan O. H . Ramsten
beviljas 3 månaders inrikes tj enstledighet från den 4 instundande Juli.
S . d. Kommendör-kaptenen vid flottan och ridelaren A . J . Rosengren beviljas en månads in- och utrikes tj enstledighet från och med den 2 nästkommande Juli.
D en 1 Juli. Underlöjtnanten vid kongl. marinregemel.tet O. A. Brnckström skall beordras att afresa
till Oarlsborgs fästning för att deltaga uti cle fortifikationsöfuingar som derstädes taga sin början elen 9 instundande Juli.
Den 2 Juli. Befälhafvaron för kongl. skärgårdsartilleriets station i Stockholm, general-majoron och kommendören m. m. J. R. Lagercrantz beviljas 2 månaders
inrikes tj enstledighet, räknad från elen 5 dennes.
D en 4. Då någm försök af en eller annan art utföres på grund af Kongl. :Maj:ts nådiga befallning eller
särskilda tillstånd, skall af den person, som lede r försö ken geuast efter c1e"s afsluttmdc, iifl'ensom under dtJ ra ~
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fortgång om vigtigare tilldragelser skulle förekomma
rapport afgifvas direkte till chefen för sjöförsvars-departe~
mentet, oberoende af den rapport som, då försökens utförande af Kongl. Maj:t blifvit öfverlemnadt till Pörvaltningen af sjö-ären<lena, stationschef eller ann an myndighet, i vanlig ordning till denna auktoritet afgifvas.

Skärgårds-eskadem för att tjenstgöra fl :skärgårds-artilleriets depot å Nya Varfvet.
D en 6. Den under öfyerstelöj tnanten m. m. C. T.
Keijsers befäl stälda afdelning skärgårds-fartyg skall den
13 dennes återvända till Stockholm lwarest den skall afrustas och afmönstras.

D en 22. En kanonångbåt skall ställas till chefens
å kadettkorvetten "af Chapman" disposition i och för sj ökadetternas ångfartygsöfningar under en tid af omkring en
månad.

D en 8. Sedan Kongl. :M:aj:t under den 25 sistlidne
Juli tillkännagifvit sitt beslut att uneler det inträffad e
kriget emellan Frankrike och Preussen iakttaga fullkomlig neutralitet, har Kongl. 1\faj:t förordnat, att de i detta
krig deltagande makternas krigsfartyg, med undantag af
dem som befinna sig i bevislig sjönöd, ej skola ega tillträde till följande krigs hamnar, nemligen:

D en 25. Monitorerna "Thordön" och "Tirfing" skola
ur docka·)
klargöras sitvid t sig göra l!Her utan att de uttagas
.
Korvettema "Norrköping'' och "Josephine" skola afrnönstras med bibehållande af uppbörderna ombord.
Den 26. Generalordern af den lO sistlidne Juni
angåenda ledighållande af manskapsnumm er vid kongl.
marinregementet skall tillsvidare icke tillämpas i vidsträcktare mån än att regementet bibehålles vid sin nuvarande
nummerstyrka.
D en 28. Chefen i Förvaltningen af sjö-ärendena
eger att, åtföljd af öfverdirektören vid mariningenii)rst.aten, afresa till Motala. mekaniska verkstäder för e)l tid
af högst 8 dagar.
Underlöjtnantorne vid kongl. ftottau
D en 29.
O. M. Ingelman och C. A. Hjulhammar samt underlöjtnanten vid kongl. marinregementet V. H. Kook skola
deltaga i den nya kurs som vid Gymnastiska Centralinstitutet skall taga sin börjau den l nästkommande September.
S. d. Kanonångslupen ''Ingegerd·' skall! efter dess.
återkomst till Carlskrona afrustas och afmönstras med
bibehållande af uppbörd erna ornhon1.
Den 4 Augusti. Löjtnanten vid kongl. skärgårds~ rt[lleriet m. m. L. ,:on Horn ~bdl a.fpoll etteras fr R11

Stockholms, innanför vV axholms fästning,
J(rislianias , innanför Oscarsborgs fästning,
Carlslironas, innanför Kungsholms fästning,
lf1arstrands, innanför Karlstens fästning, och
C(1rl Johans Vmrn.~, innanför bastionen "Norske Löve";
hvaremot alla öfriga hamnar uti de förenade rikena blifva öppna för alla nationers såväl örlogs- som handelsfartyg.
Den 11. .J\IIonitorn "Thordön" skall uttagas ur docb och klargöras för 3 månades expedition; befäl och
besättning ft monitorn ".John Ericsson" öfverflyttas å
Thordön.
,·id marmrege'.l'inunerma.n.~ - öfni nga r
Den l l.
mentet skola taga sin början innevaranlie Augusti
månad å dag som af befälhafvaren för flottans station i
Carlsb·ona bestämmes samt fortgå i. 42 dagar med l
officer, l unelerofficer och 16 man; vid dessa öfningar·
skall i tillämpliga delar följ as don från I_.~andtförsvars
departementet, under den 29 D ecomber 1869, utftirdade
Generalorder rörande nnderviRningen vid 1870 8.rs timmermansskolur.

Den 15. Inom skärgårds-artilleriet skall tillsvidare
bildas en Minafdelning bestående af:
1 chef (regements-officer),
2 biträdande officerare (af kaptens- eller subalternsgrad),
4 underofficerare och
16 kanonierer.
Antalet af såväl officerare som underbefäl och manskap
kan framdeles, i mån af vexande behof, ökas af stationsbefälhafvaren uppå afdelnings-chefens förslag.
Minafdelningens chef lyder närmast under befälhafvaren
för skärgårds-artilleriets station i Stockholm.
Till chef för skärgårds-artilleriets minafdelning har Kong l.
Maj:t behagat att tillsvidare utse öfverstelöjtnantenten
m. m. A. V. Zethelius.
Den 18. Kongl. Maj:t lmr, med upphäfvande af
Generalordern den 11 sistlidne Maj, befallt att kananierkåren tillsvidare skall hållas vid sin nuvarande nummerstyrka, hvarvid likväl skall iakttagas att endast sådana rekryter antagas som uppnått 18 års ålder.
Den 19. Korvetten "Gefle" skall klargöras för att
kunna utsändas på längre expedition. Besättningslistan
upptager:
Chef: kommendör-kaptenen af 2:a kl. och ridd ..J. U. G.
Ameen.
l.
Sekond: kapten G. E. Ulff
l.
~on~me~derade officerare} hvaraf en adjutant.
N av1gatwns-officer . .
Civile .
Underhäl och manskap .

5.
1.

2.
156.
Summa 166.
Den 20.
Kommendör-kaptenen vid flottan och
riddaren N. A. Fischerström beviljas 6 veckors inrikes
1jemtledip;het från den 1 instundand e Snptembrr.

J

S. d. Öfversten vid skärgårds-artilleeiet m. m. A.
G. R. von Feilitzen skall tillsvidare vara ledamot af
Vapen- och Befästnings-komiten i stället för nu sjökommenderade kaptenen vid samma kår m. m. C. C. Engström, hvars befattning inom komiteen skall upphöra.
Den 22. Underlöjtnanten vid skärgårds-artilleriet
N. G. Sundström skall afpolletteras från skärgårds-eskadern
för att fortsätta den i fjol påbörjade kursen vid Gymnastiska Central-institutet.
Den 1 September. Kadettkorvetten "af Chapman"
skall, efter dess omkring den 6 dennes väntade återkomst
till Carlskrona, inspekteras och derefter afrustas och afmönstras.
S. d. Korvetten "Gefle" skall inmönstras den 15
innevarande September.
Den 6. Kaptenen vid skärgårds-artilleriet C. R.
Frölen skall tillsvidare vara chef för 1:a Norrlands 2:a
båtsmans-kompani, i stället för kaptenlöjtnanten vid
Kongl. Maj:ts flottas nya reservstat A. F. Unger, som
blifvit, på egen begäran, från nämnda befattning, entledigad.
S. el. Öfverdirektören vid marin-ingeniör-staten m.
m. J. C. A. d'Ailly skall afresa till Norrköping och
Motala i och för ifrågavarande arbeten med afseende
li den under nybyggnad derstädes varande monitorn
"Loke".
Den 15. Befälhafvaren för flottans station i Carlskrona konter-amiralen och kommendören m. m. C. A.
Sundin beviljas 14 dagas imikes tjenstlcdighet, räknad
från den 25 dennes.
Den 16. Korvetterna ''Norrköping" och ".Josephine"
skola afrustns och uppläggas.
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S. d. Briggen "Nordenskjöld'' skall, efter sin i slut~t af innevarande September månad väntade återkomst
till Oarlskrona, afrustas och afmönstras.
Den 19. Ångkorvetten "Balder" skall klargöras för
att innevarande höst företaga en profresa ; besättningslistan upptager:
Chef: kommendör-kaptenen af 2:a kl. Otto Lagerberg
L
Sekond: Kaptenen Folke Adolfsson PaJander .
l.
Navigations-officer .
l.
Kommenderade officerare .
4.
Civile .
3.
Unelerbefäl och mans]mp .
201.
Summa 211.
S. d. Pansarbliten "Sköld" skall i slutet af innevarande månad afgå till Bergsunds mekaniska verkstad
i och för ändrad bestycknings ombordtagande m. m.,
samt, efter ankoiusteu vid nämnda vel'kstad, afmönstras.
Den 21. Löjtnanten vid kongl. flottan L. l\[ Törngren beviljas 7 1 / 2 månadm~s inrikes tjenstledighet, räknad från den l nästkommande Oktober, för att bestrida
lärarebefattning i gymnastik o::>h vapenfäring vid sjökrigsskolan och Gymnastiska Central-institutet.
Den 26. Korvetten "Balder" skall inmönstras den
20 nästkommande Oktober.
D en 3 Oktober. Kanonbåten "Gunhilcl" skall klargöras för att, omkring den 25 dennes, afgå till rikets
vestkust; besättningslistan upptager: Chef: Kaptenen
och riddaren friherre F. W. B ennet, kommenderad officer l, underbefäl och manskap 32. Summa 34.
D en 4. Korvetten "Balders" besättningslista skall,
för detta fartygs nu förestående expedition, ökas med en
marin-ingeniör, och skall ingeniör H. A. Grahm beordras
att embarkera å kon·etten.
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S. d. Kaptenen vid flottan O. E. af 'rrolle skall
kommenderas att vara sekond å korvetten "Balder" under detta fartygs nu förestående expedition, i stället för
kapten F. A. Palander, som anhållit om afskecl ur krigstjensten.
Den 6. Kanonångbåten "Gunhild" skall inmönstras
den 25 dennes.

Förändringar inom Sjöförsvarets kårer ooh stater.
Utnämningar.
D en 20 Maj. Vid :Marin-regementet: Till underlöjtnant, kadetten \V. A. T. Ågreen.
Den 10 September. Vid Hongl. j)'Jaj:ts flottas nya re&en,-stat : Till kapten-löjtnanter, premier-löjtnanterne L.
A. O. Gynther och S. \V. E. A. Sandels.
S. el. Vid Lots"Staten: Till löts-löjtnant och chef
för Landskrona fördelning, löjtnanten vid k. flottan O.
H. R amsten.
Ordens-utnämningar.
Den ll J u ni. Till r·iddare af' Ii.. Svärds- Or·den: Kommendör-kaptenen af 2:a kl. vid kongl. flottan, J. U. G.
Amee n, kapten-löjtnanten vid Kongl. Maj:ts flottas nya
resor v-stat O. G. Oontervall, majoren vid kongl. skQ,rgårdsartilleriet O. R. T. Ulner och kaptenen vid kong l. marinregementet J. E. A. J_,undg1hdh.
S. d. Till kommendör af l(. Wasa-Orden: Majoren
vid flottans mekaniska k&r A. L. Fahnehj elm.
S. d. Till r·iddare af K. Wasa-Orden: Kaptenen vid
flottans mekaniska kår O. J. D. Sandell, notarien i kongl.
:E'örvaltningen af Sjö-ärendena A. W. Falkeustedt, kassören vid kongl. skärgårds-artilleriets station G. \V. Mäller

och regement f'-skrifyaren Yid matros- och han<ltver kskårern a J. C. Sundin.
Transport erade.
Till indragningsstaten:

D on l Juli.
Kapten-l öjtnanten vid Kongl. Maj:ts flottas nya reservstat A. H. Rundqvist.
Den 29 Sept. Kaptenlö jtnanten vid Kongl. Maj:ts
flottas nya reserv-sta t R. S. O. m. m. O. A. L. Fries.
Afslred.

Den lO Sept. Ur krigstjensten: Kommendör-kaptenen vid Kongl. Maj:ts flottas nya reserv-st at, R. S. O.
m. m. B. L. Ulrich med pension. Majoren vid kongl.
marinregementet, R. S. O., J. A. Molander med pension.
Den 7 Oktober. Kaptene n vid kongl. flottan m. m.
F. A. Palander.
Dödsfall.
F. d. kaptenen vid sjömätnings-kåren , öfversten ,
kommendören af K. W. O. och riddaren af K. S. 0.,
O. S. Hagelsta m den 28 April;
Underlöjtnanten vid kongl. flottan W. Everlöf den 18 Maj;
Kapten-l öjtnanten vid Kongl. Maj:ts flottas nya reservstat P . J. Lemnell den 10 Juli;
Kommendör-kaptenen vid Kongl. Maj:ts flottas nya reservstat, hedersledamoten af kongl. Örlogsmanna-Sällskapet
A. A . O. Meister den 31 Augusti;
Underlöjtnanten vid kongl. flottan O. E . Nordenfelt den
7 September;
F. d. öfv ersten, hedersledamoten af kongl. ÖrlogsmannaSällskapet, kommendören med stora korset af K . W asaOrden, kommendören af Kongl. Nordstj erne·Orclen m. m.
frih. N. Ericson den 8 September.

J

