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ÖFVER FÖRHÅLLANDEN INOM FLOTT ANS CONSTRUCTIONS-CORPS SAMT TANKAR ANGlENDE
IFRlGASATT ORGANISATION AF DENSAMMA.
Hil;el.s sednast församlade Ständer bafva, med Rikets Ständers beslut
vid föregående riks.
.
dag.
ylirande af sin förmodan, det den, Officerare JOO!ll
[{on gl. ~lnj:l.s fioltas Con si ructions-Corps å liggande,
tjenstgöring torde liUnna bestridas af et.t mindre antal
an närvarande stat uppta ~ er, anhållit, det Kong!. Maj:t
l.flcliles låta uppgöra oeh till Hikets näst sammanträdande Slånder öfl'erlemna förslaff till ny lönstat.
.Med anledning deraf har Rongl. Maj:t inför Ri- Cltefen för Sj~(Ör"
..

st•ars-Depärt. före-

_

kets nu forsamlade Stander framlagt ett, af Chefen slår i statsrådet för"
för Sjöförsvars-Departeruenl.et i Stats-1\ådet den 14 ändring af Construc"
tians- Cot-psen.
Olitober 1859 föredraget·, förslag till förändring af
ifrågavarande Corps.
Vid hvar-je förändring af ore-anisatloii bör törsta Vt'lko1· vid alt slag1
reot·ganisation.
hnfvudvillwret vara alt göra sig reda för beskaffenheten af hvad man vill förändra, samt att, vid det
nya, söli a tillegna sia den förras förtjonstor, undvika
dess Lrister,
Det tordo dei'föte v~ra nödigt anföra några ord
om Constructior1s-Corpsens tilllwmst, ändamål och hittills vnrantlo organisation jemte en belysning öfver
personalens nuvarande ställning.
Const.ructions-Corpsen tillkom, organiserad p~ mi- Constr.-Corpsens tillkomst.
Jitårfot> år 1793 , pil förslag af Chapman . Likasom
flottornas öfriga Officerspersona 1, boslod den af 2 delar> en tillhörande örlogsflottan, en Armeens tlotta.
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!5ctnwzctn8lagning .
.Antal Officerare.

Är· 1798 sammanslor:os båda, stiillcles under horäl af General-Adjutanten för· flottorna, samt best:imtles, att Corpsen skulle ulgör·as af .J4 Orticerar·e, nem l. :
1 Öfverst-Löjtnant, l Major·, 4 Kaptener, ~ Löjtnanter och 4 Konstruktörer, de sednare DJed UnderLöjtnants rang.
Är i 800 bestämdes, alt iildste Officern sliullo
vara Sekund-Chef fiir Corpsen.
Snart insåg man bi ll igheten af att tilldela denne
högre crad an (:fverst.-Löjtnants, och denna grad för:1ndrades till Öfversto. ;\fven benämningen Konstruktör utbyttes mot Under-Löjtnant.

Föränd,·ingen inom
Constructions-Corpsens sammanslående inom h?IConstr.-Cm-psen fö•· e.
.
.
o
•
löpare till motsva.-an- da flottorna var en förelöpare tJ Il snmmanslaendet al
de jörändn'ng inom flottornas personal i sin helhet. Såsom nåslan ulltid
flottan.

Conttr.-Corpun8 stat

vid flottans samman•lag.ning i 8 ;,. h~lhet.

Fö•·ändr·i11g i benämgm af grader.
vissa Officer&-

lian pi\räknas, hade man börjat med föråndl'ine inom
en del, för all sedan öfvPrgå till föt·ändl'int: i samma
syftning inom det hda. Motstycken till sådant förfaringssåll återfinnas i all:1 t.ider, och åfven nårma,ft~
framtid torde val, inom surmua vapen, framställa bovis på, att så tillgår.
Vid sammansiae-ningen af flottorna i sin helhet
.
upptog staten fiir Constructrons -Corpscn samma antal
som förut eller f4. Dessa slilllle utgöras af:
1 Öfverste och sekund-Chef, 1 !(aplen (Majors
rang), 4. Premier-Löjtnanter (1\aptens rang) och 8 sekund-Löjtnanter, derar de 4 äldste med Löjtnants rang .
År 18H förändrades, samtidigt med motsvarande
f"oran
, d rrng
·
.mom fl olt an, 1>enämnm{;en
·
J> remrer•
LOJ
.. ' t nant till Kapten-Löjtnant, och de 4 äldste SeknndLöjtnanterna blefvo liallade Premier-Löjtnanter.
Från denna tid har Corpsens stat fortfarande ,
oförlindradt, upptagit samma, så antal som benämningar .

För bildandet till Constructions-,Of!lceraro anla- La,·oanstalt för bildande aj C.-Off. samt
des, 1 hörjan ar delta arhundradet, Constructwns ·Lä- ford•·ing ar för att sorn
ro verket i Carlskrona, hvilket ännu fortfar ocb hvari- sådan blifvct antagen .
från alla n uv a rand e Conslrnctions-Oftlcerare utgått.
Elever, antagne vid en ålder emellan i2 och 18
år undervisles der, af en ti ll Lfirare utsedd Constructions-Officor, uti theoreliskt och pral1liskt Slieppsbyggeri samt Matlrematik, det sednare till en utsträckning,
motsvarande IIU\'arande allmänna kursen vid Mariebergs högre L:iroverk. De deltogo, dels som arbetare, ~!els som tillsynint:smän det sedna1·e lika
lånt: tid som sjöfart fordrades föl' antagande till SjöOfficer ·- - i prlllllisl;a arbeten å 1\nngl. Skeppsvarfvet.
Före afl:iguandet af Constructions-Officers-Examen
undergin:::o d'l den, för kompetens !iii Sjö-Officer·,
anbefallda exumen jemte examen i humaniora samt
dellogo, som kadettrr, i de vanliga öfnings-expeditionerna.
Först orter alt hafva genomgått nu anförde prof
kunde de till antagande som Officerare inom Constructions-Corpsen anmälas.
Så vål genom det, oal;tat.lt Finlands förlust, bibe- Ogynns am' tillväxt af
•

. •

o

.

•

.

Constr.- Corpsens per-

hållna ursprunc-lrt:a antalet Constructrons-Officorare &anal samt anlednitl·
som älven genom tillkomsten af, öfver stat, varande
gen de,·till.
växte personalen orter hand öfver behofvet. Vid tidpunkten af förra Ril;sdagen hade Corpsen stigit, vål
icke till det antal, 2~·, som der, under diskussion
pä Hiddarhuset, oriktigt uppgafs, men. dock till 18,
Lrvilket redan var anmärkningsvärdi stort nog, för att
göra all öfverdrift öfverflödig.
Samma tillströmmande af aspiranter spårades h~r,
som tidtals agt rum inom armeens och flottans Officerspersonal.
Den anledning, som här mest verl•ade, var den
falska föreställning på Gorpsen inträdant.lo Elever eller;

1
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då de ofta ganska unga antogos, deras målsmån måste hamla genom tillvaron af ett olämpligt stort antal, för lårande anslagne, arvoden.
Det var ll!al.urligt, att de m5ste uppfatta möjligheten af att, omedelbart efter inträdet, kunna erhålla
aflöning som ett bevis äfven på goda ut.sigter till vidare framlwmst och att, då aflöning ej omedelbart erhölls, efter utsigten till dess tillträdande bedöma utsiglerna för framtiden. De lmnde ej annat än anse
sig äga rättighet att göra sig, icke allenast förhoppning om, utan räkning på riktigheten af sin uppfattning, då de för denna hemtatie skiil af statens egen
anordning.
Der håg för yrket. förefanns, var man berättigad
att anse sig aga goda sliäl att följa denna håg. Man
gladde sig öfver att ej här se sie underliaslad de
missgynnande förhållanden, som så mängen gåne tvin{ia 01tt afstå från val af det yrlio man klinner sig dragen till. Man drog ej i betänkande att egna sie åt
det mödosamma och ansträngande, men sjelfvalda,
facket, då man ju egde ~Ila ~käl att hoppas, att en
gång få allvarligt verlia inom en luit· verkningslirets
och, som ersältning föt' detta allvarliga arbete, erhålla
en säker utkomst. Buru dessa förhoppningar för mången blifvit förverkligade, sliall visas i det följande.
Atr., under sådana omständieheter, itfven fall m5ste förekomma, der ej håg för yrket ingick som driffjeder till inträde, låter lätt tänka sie.
Uppmärksamheten väckles efterhand på det missförhållande, som förefanns, och det oändamålsenliga
lockmedlet . borttogs, i sednare tider, af styrelsen.
Följden af hvad som varit lwnde ej så lält borttugas; den stod qvar och gaf sig beteeliilande tillkänna genom att förvandla tlen långsamhet uti befordran , som nåslan alltid inom Constructions-Corp-
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sen ltgt rum, 1111 snart sagdt en omöjlighet för de
yngre Officet'arne att nåeonsin, genom befordran, utträda ur de 'il lägsta subalterngraderna.
Också utgöres för nftrvarande halfva Pt·emier- LefnadscUder inom
subaltern9'·ade·rna.
Löjtnans-graden af .\.6-åringar, och medelåldern inom
Selmnd-Löjtnants-graden på stat är 29 ~ år, med en
ålder för den yngste af 37.
Äfven inom Kapten-Löjtnants-gradefil visar sig
samma betänkliga förhållande, och beviset derå är,
att . den yngste i denna grad är omliring 50 år gammal.
En öfver stat varande Officer finnes för närvarande. Denne Ar född å r '1831.
Ofvann•imnde ziffror för åldersmåttet visa, på ett
ögonskenligt och högst ogynnsamt s;itt, det, i afseonde
på åldern inom vissa grader, onaturliga förhållande,
som för närvarande äger rum. Denna onaturlighet
blir så myclwt mera i öconen fallande, om jemförelse
göres med andra Officers-Corpser. Inom flottan, med
hvilken sådan närmast erbjuder sig, hafva, för att anföra endast rå exempel, samtida vid Sjö-Officers-examens undergående med !ngste sekund-Löjtnanten på
stat vid Constructions-Corpsen stigit till 1\apten-Löjtnanter, de med yngsta Premier-Löjtnanten redart
gått flera steg inom Reeements-'Officers-graden och
de med yngste Kapten-Löjtnanten äro Kommendörq
Kaptener.
Det är visserligen ingenting ovanligt, att samtida
vid studieåren, under loppet af sin bana, snart sl;iljas,
och att, inom ett eller tvenne tiotal af år, en till och
med bestigit samhällets högsta höjdet', under det den
andre fortfarande förblirvit stående på något af dess
lägsta trappsteg; men man är då gerna, vare sig rätt
eller orätt, böjd att sölia anledningen uti öfverlägsen,
framstående duglighet hos den förre, afgjord underlägsenhet hos den sednare. En Sådan anl.idning sö-
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kes dock här föq;äfve~, ulan torde grunden stä at.t
finna endast i olika fördelar för dessa båda linic 1• inom samma vapen, den l.eckniska och den sjöfarandE:' .
Att, emellertid, de oeynsamma förhållandena ej
hunnit neds<itta ljenstbarhelen ens hos de J;igre 1;raderna af Officerspersonalen inom Constructions-Corpsen, torde ensamt vara att tillshifva, dels nwdlemmarnes hederskfinsla, dels tillf;illiga omsl;indigheter, samt
beviset af följande.
Sära_kilta förhclllanUr de två lägsta SuhalternPTatlerna
hafva 2
0

<len r om nde Ojficc1'Sper1onalen.

.

.

utiandska makter, VId nysl<apande af sina marine•·,
hemlat Chefer för deras Örlogsslwpps Lm:v.ori ; ur den
lågsta ha fva utgått Byggmf1stare till åtskillit:a enskilla
varf. Af, vid förra Ril<sdagen, på stat upptagne 14
Officerare hafva af de 9 yngsta, sålunda från och med
yngste l{apten-Löjtnanten samt nedåt J'ålmadt, denne,
halfva Premier-Löjtnants samt ~ af sekund-Löjtnantsgraden, eller inalles 6 Officerare, varit, på längre
eller korlaro tider, till ofvannämnde hefattnint;ar från
sin tjenstgöring inom Corpsen permitterade.
Af dessa 6 hade, tid eller annan, 1 som öfverste och Slwppsbyggeri-Öfver-lnspPktör; 1 som IJauptman och Skeppsb)'ggeri-IJireldör inträdt i Österriliisk
tjenst, den förre vid det.ta inträde Premier-Löjtnant,
den sednare Sekund-Liijtnant i Svenska CunstructionsCorpsen; 1 Premier-Löjtnant ingått i Preussisk ljenst
som Korvett-Kaplen och Chef för Sl<eppbygaeri-Selitionen i Amiralitetet; 'l! SokunJ-Löjtnanler som Llygp,mästare vid enskilla varfven i eartskrona och \Vasa;
1 Sekund-Löjtnant som föreståndare för skeppsbyggeri-afdelningen vid Bergsund. Alla hafva åter inl.rädt
i tjenslgöring inom Constructions-Corpsen
Af dem,
som nu der äro qva•·, var det ingen, på hvars egen
vilja det ej berott att längre qvarslanna, och icke
fördelen att tjena i denna Corps, såsom en elle 1• an-

nan, obegripligt nog, antagit, ulan helt andra anledningar, deribland, hvad de i utländsk tjenst anställda
beträffat, icke minst förkäl'leken för fäderneslandets
•amhållsskick, bragte dem alt återvända.
Alt emellertid, oaktadt all god vilja, oafsedt dug- FölJder af 3till~3tå.
.
.
d
f b
ende inom en t.Jenllfhet, ett snart sagd! fullstand1gl utebltfvan e a e- stemanna-•orp•.
fordran måste, inom hvarje tjenstemanna-carps, verka
att efterhand nedl11·inga äfven det mest lefvan<.!e intres!e för tjenstens bästa, syues med skäl lnmna
:mla?,as.
Än mera grund:~d anledning torde man äga att,
vid s~dant stillaståendA i förening med ytterligt qvarhållande i de allra lägsta graderna, befara en lil;art.ad
utgång inom en Corps, med daglig, oftast trägen
tjenstp,öl'ing, del' fordringarna äro höga, ansvarighete n
månt;en gång stor, aflöningen låg och der, utom utöfranuet af denna ,lagliga tjenstcöring, derjemte, som
ett oeftergifligt viiJWl' för /warje Oflicers dn[;lighet,
fordras fortfarande, ansträngande arbete för att göra
sig bekant med utvecllling?n inom alla de grenar- af
sjövapnel, som med hans fack slå i förbindelse samt
med de väsendtliga Toxlingar inom delta facl1, som
mer och mer förekomma hos de stora sjömakterna, efter hvill;a do mindre harn s~ ofla för sed alt rätta sig.
Äfven i rörgångna tider har, i afseende på lönbefordran, sta!·kt slillast~ende inom Constr.-Corpson
ägt rum, dock ej till den utstrf1ckning som nu.
De på Corpsens stat upptagne metlel hegrfmsade, Fö·r he_.gag11ad be(o.r • dran ofver stat, •lik-

da som nu, uppflyttningen lönklasserna emellan. Da het med inom In,qeföretogs samma utväg inom Flottans lngeniör-Corps, n iö1·-Corpse 11 111 • ft.
Constructions-Corpsen, som inom Armeens än i denna
dag j utsträckt mån tillämpats; den att, vid hrbtande
tillgång på högre löner, befordra till endast högra
grader inom Corpsen ; ett system för öfrigt nu följlit
icke allenast inom: Armeen i alhm1nh8l, utan äfvcn så
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'äl inom Flottans llllfvnd-corps, t•hnm der i högst fä
fall, som vid , dess Mel<aniska Corps och inom dass
Marin-Regernento, vid hvilket i sednare åren före[allit
befordran på sådant sätt, dols till Regements-Offlcer;lre,
dels till f(aptr.ner.
Jern.f.ö7·els e " i grhader
Vid en jernförelse emellan Constr.-Corpsen nu
eme11an 18A 4 oc nu.
och år 1824 stannar man i förlägenhet öfvc•t· an:edningen till dess olika utsee nde.
Mfld samma antal
Officerare på stat, innef;1ttar den nu : 1 Öfverste och
1 Kapten (Majot·) j År 1824 2 Öfverstar, 2 ÖfverstLöjtnanter, 3 Majorer, så nlt. alla platserna uprifrf1n
till och med nu varande äldste Premier-Löjtnants voro
upptaene af Hef!emen ts-Officerare. Sliillnaden :ir hjert,
och siwlie en med förhållandena obekant ll'f.'i<a, om
det är olildwt i tidsanda eller olil;a dnf.lit:h et hos
Corpsens medlemmar vid de olika tidpunkterna, som
man skall tillsl<rifva den, knappast genom nflp,otdflt'a
ar dessa båda fall förl<larlip,a , stora olil<heten.
Förmodligen insågs då, lil<a mycl;et som nu , hvill<en obetydlighet del egentligen ligger i en hög el ler
låg grad, om endast gradbenf1mningen slqll lat:as lill
måtts~ocl< för värdet; mon mnhiinda ogillades det missförhållande, uteblirven lönbefordran innebar, och (Jp,.,.
gagnades detta sätt, det enda, som stod till buds, att
gifva tillkänna detta ogillande.
Det antogs kanske, att det skulle innebära en
tillfredsställelse för hvarje Tjenslemanna-Corps att se
bevis på deltagande för dess angelägenheter, Arven om
det lmnde visas ondast på detta sätt. Det. ansågs milllända som ett tillfälle, hvillwt gerna omfaltades, att
m för Kong! . Maj;t föreslå ett tilll<ännagifvan de af Doss
Nådiga valbehag- öfver förljent persons ljenstutöfning.
slutligen begagnades det lianske sarsliilt, för det
undantagsfall Constructions-Corpsen erbjuder, som ett
medel att borttaga det oförtjent oangenäma i den

6 tnlln1ng merT.alet af dess medlemmar, genom långsam
befordran, försåttas vid blandad t.jenst.göring med i
verklig hefordrinc-sviig vida mer gynnade Officerare
från andra grenar af flot.lan.
Det stot·a antalet, öfver stal befordrad e, necc montsOfflcerare leder docli till den slutsatsen, att man icke
då nwd nutiden delade den pil goda sl1lil grundade
öfvcl'lygelsen om rigtigheten att, endnsl för undantagsfall, befordra öfver stat.
- !(ongl. Maj:l.s Nådiga Reglemente af 1800, det Regleme~ttefu~: f:!o'11sens t;Jenstgonng.
sista för Constr.-Corpsen, eller, som den da benamndes, Constructions-slaten utfäruad e, bestämmer Corpsens ändamål, dess åligganden samt medlemmarnos
inbördes ställninti. f(ongl BeeliJmentet af 1836 för
styrelsen och Elwnomien vid flottans stationer upplager vidue föreskrifler för de OfflcerarH, som äro
Departements-Chefer eller Arbels-13effllhafvare vid Varrven, samt Jnsfrulilionen för Förvaltningen af sjöÄrenden:~ för Seliund-Chefen.
Genom den förstnämnda förordnas General- ·General-Adjutanten
o

_

fä 7' flottorna fih· be-

Adjutanten för flottorna att öfver CorpsBil "föra be- jälet öfver CO'I'}Jsen.
fiilet", "hos f(ongl. Maj;t i underdånigh el föreslå till
befordran ellet• löner, anm:ila om permission", samt
föreslå "hvad för denna" Corps "l<an vara nödigt och

nyttigt.''
Detta befäl har sednast, genom Dopurtemental- B~fälet ~fve,·yått till
o
o
Cl f
f" s· . f"
Ch. j. Sjöf.-D ept.
Slj'l'elsens införande, ö rvergatt pa 1e en ot· JO orsvars-Departementet i dess egenslwp af Chef för hela
flottan.
sekund-Chefen ålåg, enligt ur Reglementet hfim- Sekund-Chejens cU~q, .

.

.

tade ordalag, att ga ''Gene rai-Adjntanlen ltllhanda med
uppgift till vetonsiwpens upparbetande, arbets-metoders förbättrande och Corpsens sanna nytta" j att "ingifva ritningar, Desseine r och Direli tioner på skepp
och fartyg för begge flottorna samt pröfva och gran-

ganden.
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ska alla från flottans stationer inkommande r·itningar
och desseiner."
Han skulle vidare, enl. samma He~lemente, vua
Chef för flottans Constr.-Contor, Öfvorkonll·ollant örvor skeppsmätningens samt, till viss mån, utöfva
konll·oll öfver kronans ek- och fur-skogar.
S'!kun.d-Ghefens ställHans ställning till Corpsens personal bestämmes
mng t!ll Go·r psens per- .
.~ona{.
trll en del genom orden: "livar och en ConstrllklionsOfficer har att direkt till honom vända si~ i förfrå~
ning och upplysningsvågen samt hörsamma dess i ljensten ~ifna bef.11lningar.''
Ytterligare föreskrifver samma N. Heglemento, att
alla fel och förseelser i tjensten, begångna af Const.Oflicerare, slwla till honom amnälas och målet af honom till General-Adjutanten rapporteras, med fiirslag
till nödig rättelse .
SintJigen visas Sekund-Chefen~ st~llning till Mriga personalen genom föreskriften fö1· honom alt,
vid yppade ledigheter, uppgöra förslap,; att yttra sig
öfver ansökningar till ut1·il1es permisson; föreslå till
sjökommenderingar; dervid uppratta instruktion för
försöks anställande, emottaga berättelse iilver (lessas
utfallande; haffa svecielt inseende öfver ConstrnctionsLåroverkel, emot.taga ansölmingar till Elever samt föreslå till antagande.
Sek.-Gh. föred~:aganÅr 1816 bestämdes att Selwnd-Chefen skulle,
de 'i F. af S. A., men
utan rösträtt.
dock "utan stämma", i Förvaltnir.gtm af sjö-Ärendena
mundtligen föredraga de till Conslructions-Contoret
hörande mål.
Sek.-Gh. Ledamot derOlämpligheten af denna underordnade ställning
med rö•trättfö·r af ho.
.
.
n
•
nom fö•·edragne mål. tycl.es snart funmts och ar 1824 blef han Ledamot

Sek.- Gh. utesluten
Förvaltningen .

UT

•

1

embetsverket med rösträtt i de mnl, som af honom
skulle beredas och föredragas .
1841 års Instruktion för Förvaltningen uteslöt
honom helt och hållet samt föreskref Con~trudions-

Contorat skulle röreslås af on <lm·t.ill kommenderad
Constr.-Officer, som endast egde yttra si[! i de till
honom remitterade frågor.
Detta oegentliga förhållandB upphönle redan år Sek.-Ch. cl~er :Led~!.mot med ··ostratt Ju•·
184o 1 da Selillnd-Chefen ater· hlef Lellamot 1 l·orvalt- ä•·enden som an.IJ<l
ningen, der han simlie deltaga i sådana urenden, som
Gonstr.-detaf:j.
angå Constructions-Depa1·tementet .
..

n

n

•

•

,.,

Äldste Constructions-Officem ellflr Cotbi.I'Uctions- Gonstr.-IJ_epart.-Ghe.

'

fernas ctl!gganden.

Departements-Chefen på hvarje station, r11· Chef för
skeppsbyggeri-detaljen dorstiides, likasom hvardel'il af
de öfriga D•1partemenrs·· Cheferna för sin mvl.warande
detalj. Bonom f1ligger, "att verkståila alla nybyggnader af större eller mindre Ödogsfartyg, handhafva
Slwppens konservaHon och vidmalithållande samt be~örja om deras klarr;örande till expedition.''
Under honom lyda alla vid stationen t.jenstgörande Ht•ilka under lw1wm
lyda.
Constructions-Oflicerare samt DP-partemenl.et tillhör~nde
Under-Offiwrare, Mfrstarll, 'l'immermiin, Bandtverlwre,
Lärlingar och 13åtsmän; setlan 18l8 derjemte Maehin ist-·
O:licerare, Maehinister och i\lachinist-Lårlingar äfvensom Fartygen tillhörande Ånr;machiiHll'. Dnn, under
Const.ruct.ions-Depart.ements-Chefen i Carlslirona lydande, arbetsstyrka uppr;år, oberäknad! Officerare och
Under-Oflicerare jeml.e de sednares vederlikar, tidtals
till öfver ·l 000 man.
slutligen åligger Departements-Cheferna att stå i
spetsen för Polisen inom Departementet..
l afseende på öfrige Construct.ions-Officerare år Uji·ige Gonstr.-0./f:s
anbefaldt, utom hvad redan med hänsigt till deras
ställning till Selwnd-C hefen och Depa rl.ements-Chefer
blifvit omnfmmdt, att de "stå i öfrigt under VarfsChefens och högste befälharvarens på stället order."
l likhet med alla andra Officei·ar·e stå de derj~_~:nte under· Kommendanten på stället.

åligganden.
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1800 års Heglemente upptager

s~rskilt:

•trvar.
(lCh en Constructions-Officer ansvarar således ensam
för sina göromf1l och må ej hvarl;en på öfverman
eller underharvande sl<jnta slwld eller orsal< till de
förseelser, som i Ijonsten lmnna begås, utan sjelf
svara derför, då han, på ett eller annat sätt, det ej
afböjt.
Det är dem der ålagdt att fortfarande 11 i velenskapen arbeta. 11
De äro befälharvare vid arbetsposter, Chefer för
Timmermans- och Handtverks-kompanio r samt doltaga
som kronaris teckniska ombud i besigtningar af varor
för det Departement de tillhöra och äga, vid virl<esbesigtningar, ensamma ansfaret för varans godh11t.
De användas till skogskommenderingar för utval,
fällning och besigt ni ng af El1ar för statens behof samt
utstämpling för enskiltes.
De deltaga i sjö-expeditioner, doek hufvudsakligen
blott på nya rartyg och eskadrar.
De besigtiga eller äro närvarande vid ensldlta,
för flottans rill>ning byggda, fartyg.
De äro kontrollanter öfver sl;eppsmätningen.
En är Informations-Of(icer vid ConstructionsLäroverket samt en Adjutant i Constructions-Contoret.
Dem åligger derjemte åtskillige, tid efter annan
tillkomne, polisbostyr inom varfven j . ett ålip,gi)nde, som
med skäl kan vacka förvåning och hvill•et inget lands
Construc!örer med dem dela j elt åligg~nde, liVars
olämplighet samt ytterligt heterogena och, för en vetensl!apligt bildad lngeniör, motbjudande besl;alfenhet
säkert af hvar och en tänkande menniska lätt kan
inses. Anlag, som fordras för en teckniker, torde
högst sällan förenas med dem, som äro erforderlize
för en poliskarl, och der sådana, möjligen undantagsvis, förekomma, omintetgöras de säkert hos sålunda

ovanligt begåfvade genom deras vetenskapliga uppfostran och teclmiska sysselsättning, i förening med de
fortfarande studier, ett tecl1niskt fack gör nödvändigt.
Innehållet af föreslirirterna i 1800 års Heglemente Sek.- Chefens ställning som Specialsynes påtagligen beteckna Sekund-Chefens ställning
Chef.
såsom en, i alla länders sa sjö- som landt-försvar
ganslia ofta förekommande, nemligen såsom den af
Special-Chef för ett visst fack, underordnad, i likhet
med ondra sadana, Chefen för hela vapnet.
Behofvet och ändamålsenligheten af en teclmisk
Chef och Controllant öfver teclmiska personer, af en
tecknisk ledare i teckniska göt'Omål kan ej under ..
l1ännas. Vid gemensam samverkan af åtskilliga special•
fack för åstadlwmmande af elt helt, hvilkllt. omfattar
dem alla, lian deremot den högsta styraode ölver detta
hela anses icke beh0fva eller kanslie ens böra tillhöra
något af de tecknisl;a specialfacketl.
1800 års Reglemente innebär ett erkänn<tnde af Behofvet af Special"
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Chef,

erkänd redan

dessa bada grundsatser, da det msatter Generai-Adju- då Chefens öfver flotlanten det helas flottans Chef till högste Chef för en· tan uteslutande .ålig1

'

'

•

.

teeknisk del, fJollans Construcllons-Corps, samt derJemte
bestämmer tillvaron af en Selwnd-Chef, vald ur denna
Corps, och med de sl1yldigheter, Beglementet upptager.
Hedan på dfHl tid dl\ Chefsilapet öfver flottan var
anfiirtrodt en person, hvurs uteslutande åliggande var
ledningen ar detta vapen, ansflgs silledes en SpecialChef för flottans Skeppsbyr,gnader nödviindig.
Nu då, s!Hian Departemental-styrelsens införande,
..
_
..
Chefshapet. ofver flottan och dess Corpser at' forenadt
hos en medlem af statsrådet synes den vida större ut-

gaude va·r lednmgen
af detta vapen .

Dep.·st:;,.elsens infÖTande har ökat be,no .ve t a!f'Specw
. 1- C'ne;
1
samt påkaltar en ut.
'
,
. .. .. vidgning af dess t'erkstråckning af pilgtar, egensl;apen af statsrad medfOI' for
ningskrets .

inneharvaren af detta Ghefskap, än mer yjHSOfQ<! qeq r~-:r
dan förut er!1ända nödvändi ,gheten af on Speciai,-Chef för
ifrågavarande facl•, samt, i sPillllt för att tala för dennes
borttagande, påkalla en utvidgning af dess verkningskrels 1
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!\'lan kan ej äga rätt att fordra, det en medlem
af Stalsrädel, hvilken som sildan måste deltaza i alla
de viztiza frågor der förekomma j h\·ilken, delande
med sina med-Sl;,lsråd ansvaa·et för de gemensamma
besluten, måste anse icl1e allenas!. som on plizt utan
som ett hehof, för att göra srg ,-iirrlig sin f(onuaar:s
förtroende, sin egen aktning, att studera sie in i de
allmånt ell er enski lt vril rörande, månzsidigt vexlande,
ämnen, som der behandlas j hvill;en derj ernte är ledare och högste Chef, närmast Konungen, för ett hOJit
vapen, så underkastarit HJxlingar som flottan j man
kan ej äga rätt att af denne, på en gäng vapnets
förste man och deltap,are i hesluten öfver fosterlandels högsta intressen, fordra uppfyllandet ar de pligter, som åU"ölja Special-ledningen af ett ensl1ill l'ack
inom det af honom ledda vapnet.
Ytterligare skäl jö1·
Om derföre, såsom det ,.iii synas af Statsrådsutt
C
. ;~~~-ning ;'rf Speclial- protolwllet af .dr n H Okt. ·1859, Sekund-Chefen öf. neJ ens a 1tggant e.
ver Contructions-Corpsen "irka utöfvar något Chefskap
i egentlig mening" utan doJita deremot af Chefen för
Sjöförsvars-Departementet utöfvas, skulle en utvidgninG af Selwnd-Chefens skyltligheter leda till icke allenast att göra dennes ställning mera motsvarande
den anda, som genomg iia· l(ongl. Maj:ts Nädiga föreskriftH i Dess Heglemente för Conslructions-Corpsen,
utan äfven, derjemte, till att undvika att, med upp-:
tagande af en dyrbar tid, belasta Chefen för Sjöl"örsvars-Departementet äfven med de, för hans ställning
relativt mindre viutiga, special-göromål, som medfölja
det lägre Chefskapet öl"ver en fack-Corps, men som
dock äro vigtiga nog all foa·dra en man för sig.
Emot ett borttagande af Seknnd-Chefs-Embetet
och för en utvidgning af dess verkningskrets talar
dorjernte nutidens större erkännande af tecknikerns
varde, en verkan af nutidens större upplysning j för

~ådan

ntYirlgning tala do ökade kunslwper, de fot'!-'
faramle studier, som nu mer fln förr äro oeftergifliga fordringar för utöfvandet ar konstruktörens
yrlw . Ändamålsenligheten af en sammanhållningspunkt
för triidarne inom denna gren af flottan är påfallande.
Ett sådant uhidgande skulle ,-ara en lidsenlig
handling, ledande till tjenstens bästa och innebära en
gärd åt arbetet, åt studierns, åt de teclwislia yrkena.
Behofvet af en Special-Chef för skeppsbyggnaden Special-Cltefm· iuom
andn-e ma-r·ine,·.
är också erkänd! inom större or.h mindre utländska
Mariner. Så förefinnes t. ex. i England, Frankrike,
Österrike, Preussen, en förste Konstrul;tör, en Inspektör, under hvars kontroll alla i hans facli arbetande stå.
Inom Svenska Armeon finner man motsvarande
förhållande. Chefen för lngeniör-Corpsen iir en såcan
Special-Chef, en sådan Instruktör. Dennes sl;yldighetea·,
.mom sa"tt fac 11, s ,,.. uIl e k·unna anses sasom
"
- p1.ag t mon..
1am
ster för hvad som komme alt åliiggas Sekund-Chefe n
för Constnactions-Corpsen vid tlfl utvidgning af hans
verkningsil re ts.
Båda äro medlemmaa· i motsvarande förvaltande
verk . Den ene som den andre lyd er under veder 7
Lörande Dopa dements- Chd, och ben:imningarne General samt Chef, som tillliOillmer Chefen för den ~tön·e
Corpsen, synas icke kunna lägga hinder i vägen för
motsvarande skyldigheters pålfiP,\:!ande på ledareOl af
den mindre Corpsen, äfven vid de mera anspråkslösa
benämni ngarna Öfverste och Sekund-Chef.
Båda Corpsernas personaler stå under högste befålhafvaren och l{ommendan!on på · de stållen deras
medlemmat· äro förlagda, och utgör detta för den enas
Chef inget hinder att utöfva egentligt Chefskap, torde
det ej heller kunna anses medföra något sådant för
den andras.

Exempel från Svensk;: Anneen fö,· bestammande af skyldigltete1·na för Sek.Chef för C.-C'orps.
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Clwfots jur Sjöförscars-Dept. __egellskap
af Ch~/ j01· .flottan
lika litet .hinder för
tillvaro af SpecialCh ef, som Ch~fenför
Landtfö,·sv.-Dept. egenskap af Chef för
Annden visat s(r; vam .

Om Chefens rör Landiförsvars-Departementet egenskan11 af att vara högste Chef1 närmast Konungen
1
för armeen icke hindra r en af Special-Cheferna der.

..

. ..

.

.

.

mom, Chefen for lngenwr-Corpsen, alt hll VISS Vidd
utöfva Chefskap öfver denna Corps 1 torde 1 lilla litet
'
. .. .
..
,
Chefens fo1· Sjoförsvars-D epartementet egensl1np af
högste befälhafvare, nårmast Konungen, för Hottan,
framställa något hinder för en derinom varande SpecialChefs, Sekund-Chefens för Construkt.-Corpsen, utöfvande
af Chefskap till samma vidd öfver sistbemälde Corps.
~leu icke allenast rrån utlandet och från armeen
SpPcial- Clwfs tillvaro
· 1 Cl 1e fer 1·J-amtas;
,:nom en annan g,·en kan exempel pa" t1!. l varon a r specwaf flottan.
äfven sjnlfva flottan erbjuder sådana. Sålunda finnes;
inom en gren af den na, flottans Marin-t\eeemonte,
en Öfver, le och Selwnd-Chef, s~ ledes en Special- om
än icke Fack-Chef med samma benämning som inom
Conslr.-Corpsen. Alla de sl1;il, som lwnna lala för
den förres bibehållande, torde äfven lala för hibehål ..
landet af Öfversten och Sekund•Chefen f9r Construc-lions-Corpsen.
En utvidgning af dennes sl;yldigheter simile vissel'•
lit:er. kunna synas medföra en eftergift i de rältit:heter, Ch efen för S. D. ar i besittning af. Men denna
efteruil't blef iclw vel'ldi&, blott skenbar, enär tyuligen
den hör,sla ledningen af racl;ets angelägenheter, denne
i ege nsl1ap al flott ans Chef innehar, redan i och för
sie gifver honom erford erlig makt. Hela förånurin{~en
komme endast alt beslå i en olika anordning af arbetets fördelning, hvillwn säkert endast i de, sannolikt få , personers ögon kunde anses ol<implig, hvilk a
emot tidsandan, rättvisan och ljenslens bästa hylla
fisigten af de teckniska grenarnas nedsättning.
Vexlingarne af Selmnd-Chefens ställn ing i För""
vallningen af s. Ä. och ännu mera hans uteslutande
derur år 1841 visa, alt sådana åsigter tidtals l yckat~

göra sit: p,ålland6. Att de emellertid af högsta lityreisen ogillas, derom visar så vål Förvaltningens nuvarande sammansättning, som Chllfens för s. D. förslag om bibehållande af Constructions-Oftker som Ledamot i detta embetsverk.
Det filregående sfJiter i tillfälle att bedöma bristerna, inse förtjenstorna så väl hos dot nu bestående
som hos del som varit.
!\lä det vara tillåtet att anföra de ena som de
andra i sammanhane med en punktvis behandling af
det till Sliind Brna öfverlemnacle förslar,et, efter alt
först framlagt de bevekelsegrunder, hvilka, så vidt
man l;an sluta af den egenlligo motion i1rens åtskilliga
gänger uttalade åsigter, lmnna hafva föranled! Slåndnrna att hos [(ongl. Maj:t anhålla om förändrad lönstat för Constr.-Corpsen.

l·lvad som föranled! detta, synes varit dels det Hvad som syn•8/Ör•
anledt Rikets Stän.
oegentliga anl.ai Corpsen beslod af, dels ett og1llande ders framställning till
Kong!. Mai:t
:tl· sället alt er>ätla afp,5ende medelst, vid Constr:sLi roverliet uppammade, redan som barn antagna,
ämnen, samt åsigten att en sådan ersättning låmpli•
gast sluJdde medelst anslåilande af privatpersoner,
som sjelfva på ett eller annat sätt försl;affat sig behöriga kunskaper, hvill;a de, före inträdet, skulle ådagalägga inför vederbörlig myndighet.
Det ansågs all, genom bodt<~gande af alla oegent"'
tiea, Corpsen förut tillkommande, polisbestyr och an&
dra und orordnade åligeanden, ll vilha bordo på annat
håll öfver!lj'tlas, man skulle ernå högre såkerhet för
tecknisl;t värde.
Out ansågs all, genom minsknint: l antalet tjenstemän, tillfälle skulle beredas alt gifva de, för den
egen tliga tjensten, verkli&t behötliga, deras mödosamma
kall, deras leckniska vårdel motsvarande lönförmåncr.
11

~
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På samma r,ång man ~fil nnda Yillo förr,!Jygua 1111 •
ställarHie af mån~:a tjonstemiin, med ohillir;t rinr:a inkomster och, till en del, nndrJrordnade p,öromftl samt
öfvergå till all :iga fä, bf!llre lönta, frän underordnad
sysseJ,filtning fril•allade, riilinade man äfven pil, alt
deraf slitdie följa en besparing i statsutgift.
Så!let att öfvergi\ fr:\n den rtliV:ll'ande organisationen till en annan vidrördos ick,•.
Olika organisation~Stalsrådsprotokollrt af drJO 14 Olit. 1859, upp-

f örs lag i StatS1'(tdsp>·ot. af14 Okt. 18MJ. lagande

Chefens för S. D. förslag inför ((ongl. l\laj:t
angi\rnde förändring i Constr.-Corpsens organisation,
omförmäler, utom della, ':?:ne på Ni\rlig brfallning inr,ifne, fr·ån dr~t förra afvikande, förslag'; rlet ena af
Sekund-Chden föt' Constr·.-Corpsen, det andra af Fiirvallningen af S. Ä.
Ile ~di:il, som ansPits tala filr rir;tip,heten af Chefens för S. D. förslag, äl\'fmsom de, hvarpå Förvaltnin:;en hyegt sitt, firo ut.förd<• i sagde protoliOII, h' ilkel dnrrmol idie lr:mnar någon upplys11ing om de
grunder, SektHlt.l-Che!en kan hafva anfört som stöd
för det af honom afgifna,
Alla dessa förslag förena 'sig emellertid om nödvftndighelen af särskilt Conslr.-Corps för flottan; alla
om lwhofvet af ett särkilt Liroverk för intrftdandes
hildninrr, >.ldljande sig docl! i afseende på dess hesliaffenhet; alla iullebllra en insliriinlining i antalet Officerare; allt öfverensstiimma ändt.ligen i horttarrandet
af de oogei1tlit:a polisgöromiilrm, men i öfrigt erbjuda
de Vilsenllip,a olikheter.

Jfe!JOj'ret al S<tnkut
Co;l.r.; f'r.--C'orp s för
.flolitlll.

Nödvändigheten of en särskilt Constructions-Corps
för tJotlan ii r, på dl. öfvertyrrande sätt, framstålid genom anförande af hV<HI för en 1\onstrulilör af liri{l'sfarlyg erfordras, och som sådant är anfördt:
llögre matilemaliska och fysiska kunskaper; en.
under längre tid samlad erfarenilet; sjömanskap i viss

mån; inslgiM i :ulillet·i-vettmskapen; känne1tom 11f
olilw slat:s, i sl!eppshyggnad inp,ående, materialier;
förmåga att anordna och utföra skeppsbyggnadsarbeten;
liånnedom om ängliraflens användande pil fartyg och
hvad dermed står i sammanhang.
Behofoel of tlt särsliilt Läroverk stödjer sig tyd- B ehofvet af särskilt
!igen på särsliiltheten af de kunsliaper 7 som tillkomma
Läroccrk.
en Const1·.-0rficer. Beskaffenhetet' af detsammm beror på, huruvida det uteslutande skall ·afse bildning
i det teclwisliU och hvad dermed närmast står i sammanhang eller derjemte omfatla det mallrematiska,
samt ti ll hvad vidd, då, Jet sednare sliall ingå.
Selilllld-Chefen synes, om man fä r så döma efter Olika förslag i aju-·
förslaget till bibehållande af Undet·-[(onslruktörer och ende p(Z Läroverket.
Elever, åsyfta fortfarandet af Läroverliet sådant det
nu fu·, sälede,; i likhet med hvad förut blirvit beskrifvet.
Förvalt.ningens mening i afseende på Läroverkets
besliaff'enlwt lät' val inn!lbära detsamma, endast med
hor!lacande ar undervisningen i de l<igrfl delar ar mathemalik, som höra till kompetens (ör Sjö-Officerare
och hvill;a nu innefattas den säkallade Under-Kon- ·
st r u ktörs-examen.
Chefen för S. D. synes afse den nuvarande Läroverks-anstalten uteslutant.le för intrf1dandos bildning
i det tecl111iska ocll hvac.l dermed nårmast ståt· i sammanhang: Till sådan uppfattning h:'1mtas stöd ut· föreskriften om allä~eant.le vid delta Liiroverl1 af prof pä
insigt i de ämnen, som iclie vid Mariebergs Läroverk
utgjort föremål för undervisnin~en.
Om föregående uppfattning af de olika förslagens
syfte år vigtig, innebar Sekund-Chefens: att, hufvudsakligen inom Con5tr.- Läroverket, bilda ämnen tlt1
Constructions-Officerare medelst, hand i hand gående,
undervisning s~ i thooretiskt som praktiskt afseondo,
rä~nadt frän de första olementerna tipptill de for-
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.Åsigter till EtÖd föt·
Sek.-Ch;s förslag.

Förhdllcmrlen i England och Frankriloe.

drinr,ar, ~om nu åro föroskrifna för Constr.-0 flleersexamens undergående.
Förvaltningens åter: att till
redan varande Sjö-Officerare, som öns~a egna sig ut
Conslruetions-vetenskapen, eller åt, för alt begagna
Förvaltningens egna ord, "andra personer med utmärktare anlag för yrket" meddoJa undervisning i
högre malhemalik med dess tillr11npning samt i UwoJ'eliskt och praktiskt sk•1ppsbyggeri; samt slul.ligen
Chefens för S. D.: att med Sjö-Offlcr,rare eller andra
aspiranter för Constr.-Corpsen, hvill;a genon)gått Lestämd kurs vid Marieberg, antirl{;en verl;ställa pröfning
eller ock :'ifven, uti d11r ielie förekommande, men
Fiollans 1\onstrul;törer illi[;r:ande fllnnen, åt dem meddela undervisning.
Dessa olika planer för L:iroverket stå tydligen i
samband med ahcdd olika uppfo>lran samt kompelens
till Constr .-Ofllcer samt med olika sätt lör fyllande af
ledi[:heter inom Corpsen .
Sekund-Chefen ger, !jPilOill Sift försJag om trppfostran, hjllning åt tl ll åsigt, som längA, inom månt:a
yrken, gjort sig gälla n de: fisigten om nödväntlighet•m
att, redan som helt ung, begynna arbeta i del fack
man valt.
Denna åsigt synes legat till grund vid
Constr,-Curpsens nu\'ar'<Jnde oq;anisation; den följes
ännu oflast vid mekanisl;a lTlien och hyllas stf11lse t.
ex . bland sjörnfm, si\som den enda rit:tiga fö1· deras.
I England har dunsamma i allmfwhet tillämpats
för flottans sJ;eppsbyg[;el'i-idllare, och de nårvarande
Chefema för denna · marins skeppsbyggnads-arbeten pä
de olil;a örlogsvadven hafva alla tidigt ingått vid skeppsbygg• r iet. l allmanhet hafva di! personer, som der
bestrida btlfattningar, motsvarande våra Constr.-Officerares, erter utt som ynglingar inträd! vid varfven,
der orl:ållit en förelöpande grundläggning i teckniskt
och ltumanistisl.t ve tande samt derpil bekommit sin

,idar·e bildning antinr;en vid Slwpps bn;geri-Skolan
Portsmouth (School of Naval Architecture) eller, efter
dess upphörande, i don sednare anlagda, men nu afven försvunna, siwlan för ~lathematil1 och sl,llppsbn~
geri. (School of Mathematics and Naval Cllnslructiun).
Pressen, som der· varmt förf:"tktar uppr:ilthållandet
ar SkeppslJyp,geri-yrliets v1irde, upphjnder allt för fltorupplifvande af lämplig undr-rvisnint.:s-anstalt i ifrfie-avarande fack, oeh styrelsen synes bulrtnkt prt förnyadt
uppr:Htande af sådan.
l Frankril.e nt:;å alla de hlifvande 1\onstruliliirerno

från polytecl;nislla slwlan. Efter alt l{'liHJillL:iitt •hmna,
ingå de, nndr·r henfunning "Eieves du GGnin \larilim(J ·•
och med rant: lilw m•~d Selwnd-Löjtnanter·, vid Applikations-skolan i Paris, samt, efter· derstädes slutade
studier och undergån!{en examen, nttr:ida Elevflrne, i
mfm af lediuhet,
lågsia ljensl!;iirande gradan af "Genie
Maritime."
Man synes hafva rätt all antaga, det en ändaniiiis- .Temfö,·els e emellan
olika npJ~fo s trings
enlig uppfostran af lämplige ämnen, redan fri\n yngre
sätt.
år, till visst, ar h~g sjelfvaldt, yrke biir leda lill, jemförelsovis, stöne utsigt till duglighet, f111 om sädan
facl;-uppfostran lager sin hörjan fön.t vid en alder ar
bortåt

ao

år.

. Man ·synes hafva r~tt att anta[;n, att om, af tYå
lika he(låfvade och lika lifvade personer, en uppfostras,
redan från ynp,re är, till Constr.-Ofiieer, en annan till
Sjö-Officer·, och denne sednare, vid ny~sn:imndo ålder,
ö[vergår till sinderande af sk e ppshygtHive!Pnsl!apen;
den förrtJ bJr för framliden lwnna påräknas som dugligare [(onslruktör än den sednare; elt förhållande,
som lilw litet bör undgå alt intr~ffa, om Sjö-Officern
också ännu tidigare egnat den tid, han kunnat afse
från sitt euentligtl fackr. åt det sedall blifvando.
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Men om också m5ngel skål snlunda talar fö 1• så
tidig början af specialbildnings inhamtantle, qvarstår
dock alltid svårigheten, oflast omöjligheten all hediima
en så ung persons anlag; qvarstår docl; f ,r an för
denne sjelf att misstaga sig om sin hflg, svf1righeten
för honom att inse besl;affcnheten af det ydw han
går att valja.
Der pr.rsonalon inom ett facli :ir stor, ftr föijd en
ar denna ol:'igonh et mindre; der des·s antal :\r skarpt
begränsad! efter ogonhlickots hchof, fll' den påfallande .
Constructions-Corpscn, ~tådan den horde organiseras,
konune att förete ett exempel på Jet sednare fall e t
flottans Offlcerspersonal erhjudcr ett på det flina.
Gifs det nu möjlighet att, vid afgåne inom Constr.Corpsen, ersålla ur flottan, således från ett nftrbeslägtadt facl•, med stor personal af, till följe af sin
ålder, mera bestämda anlag, böl' detta medfiira större
sannolikhet att kunna r;öra ett skarpare urval saH1 t
mindre fara att misstaga sie, sa vfll fiir den intr:idande
som för don ör~er inträdet bnslftmmarHI", hol.;t om
inträde endast medeHves först efter flerårig, lycliligt
utfallande, priifning genom tj•'nstgiiring inom skeppsbyggnadsfacket
·
Om också på bekostnad af do fördelar tidi{~ specialuppfostran kan medföra, synes således dock detta
sätt att sölw förelwmma de olägenheter, sådan, meddelad efter inträdet inom Corpsen, lftft medbringar,
icke sakna utsigt till fram{plng .
F ö·rslag attf,:amcleles
Så Vål Förvaltningen som Chefen fiir S. D. förom ·jlottans 01f:s-C01ps l"
k "
komplettera Constr. s ar oc sa, att fyllande af ledigheter inom Corpsens
Corps.
personal sliall ske från flottans Officers-Corps samt., i

brist derpå, medelst nndra poi·soner med utmärl;tare
anlag för y1'11et.
Som

kompetens för antagande föresk~ifver Che-

fen~ för S. D. förslag först genomgående af för delta

'

andamål be~truud 1 kurs vid !YlariebMt!S hiit]rtl. MilitärLäroverk samt dereller undereående af CunstruclionsOrficers-examen i Carlsk rona .
Sammanföres allt, för oeh mot, synes iclw allenast Constructions-L:ii'OI'erkPls inriillande lör aspiranters utbildand e uleslulandtl i det tecknisl.a och hvad
dermrd niinuast slf11· i samm:,nhöll(:, samt Conslructions-Of!icerarnes uttagande ur lluttan s Oflicers-Corps,
utan äfven sednast anförde ordninu fiir tHfordel'lil:a
kun~kapers inil erulande samt l\ompet.ens för antat.:<mde ,
om tl enued rörenas villwrel af fled\rit;, lyclili[;l utlallande pröfning under tjenstuöring 1id Construtlionsdetaljen, vara det for vdra förhelllanden IIlPst Ctndamålsenliga.
))e t är docl!, för tillämpningen deraf, nödviindigl
alt särsl;ilt ICtsordnint: vid Mal'ieberu anonlnas för, till
intrade på Co nstructions-Corpsen afs edde , personer.
lnslrränkning i antalet Officerare ftr ifrågasatt al' Olika jurslag.. tilljö•·-

"1
• .. ·t'
· 11 'J r·· 1
f t ändring i antal OffiStänderna. Sa< an mt:ar a ven l a a ,, ors agen, as cera·re samt i deras
till olil.a vidd, beroende pii mfwgd en och bos lwlfenhoten
9ö7·omål.
af de göromål, som, eft.fr det ena eller andra, sl;ulll>,
fortfarande, ålip,ga Constructions-Corpsens medlemmar.
Selwnd-Chefen synes afse borltagando af fttsliilliga

polisbeslyr m. m.
Förvaltningen förordar, att niirmasle tillsyn vid
arbelsposterne, som nu utöfvas af Construdions-Of!icerare, skulle öfverflyllas pil de sldcldieaslu samt mest
erfarne bland Verlunästarne, hvarjemto Orticerarne
skulle fritagas frän polishestyr, från all vara lwnlrollanter öfver sl;eppsmf1tningen samt fdn all Jeltaea i
virkes- och andra leverans-besigtninear.
Chefen för S. D. gillar grundsatsen att fritaga
Ortleerare från underordnade fönattnint:<H., men anser, att åtskilliGa af de åligganden, hvillia, onligt Förvaitui nge ns förslat, komme all öl"vortuga~ af Virkm(l-
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stare, skulle af lågsta Officers-graden bestridas; förklarar nödv ändigt alt låta kontroll en öfl·er skeppsmätningen fortfarande utöfvas af Constr.-0 fficera re;
föreslåt· öfverflyl.l'lmde af bestyrd med Vrni<-Eii-ul.stämplingarne till Skogs-styrelsen; samt fritaw•r från
åtskilliga, i förslaget dock ej siirsldlt utförda, underordnade förriiltningar, livilkn slw lle, pi\ still framdeles
borde stadeas, öfvcrt.nuas dels af Verlonäslare dels af
andra personer.
Skiljaktiehelen i ant11l i dt'l. ena och andra af dessa
förslag slår remiigen nara i förhållande till don olilia
viddon af, på andra personer öfverflyltade, p,iiromål.
Soknnd-Chefen för es lår, med borltaganclel af poltisgöromålen och hihehållande af öfrige fiirr itfl ninga r,
hvaribland alt vara hef<ilhöfvare vid arbelsposlerna, 12
Officerare, deraf ·l Selwnd-Ciief.
Förvaltningen, med bortlagande i sliirTe sl;;ila af
förut ålit:gande beslyr samt med öfverflyltandtJ af den
närmare tillsynen vid arbersposlerna lill Verlunäslare,
föreslår 6 Oflicerare, deraf i Selillnd-Ciwf, men upptar 6 arvoden till Verl,m:islare l'iir, på dem iifverflyttade, göromål.
Chefen för S. D. med ett borl.tagande af åligganden i mindre mån ån Förvaltningen, föreslår upphörande af Sekund-Cirefs-hefaltninr,en, npptaxer 9
Officerare och uppfiir 4- arvoden till Verl•mäslare.
Det första förslaget synes, som det visar sig af
bibehållande af. Sekund- och Premier-Löjtnants-p,raderna, byggd!. på grundsalsen af Officerares anv:indande
till befattningar af vidsl.rficlit ansvar för>t ~edan de,
från sitt inträde som Officer, efterhand nlbildals under syssolsättning med, visserligen bf1<lfl mödosamma
och ansvar medförande, men dock relativ! mera undfH'ordnade, göromlll.
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Det andra, innefaltande nieslutande br.faltningar
ansvar och fordrande utbildad kunsliap
vidsträckt
af
och erfarenhet samt iifverflyttande do mera underordnade eöromålen på Verlitnästare, synes hvila på
ant.aeandel, att alla, redan vid sil.l försia intr:ide i
Corpsen, skola vara i besiltnir~r. af dessa eeensliaper.
Det tredje synes stödt på grtmder, uteörande
en slags förmedlinr;: emellan föreeliende bitda principer.
Om också den fortsitttnint: af uppfo,;tran, det
försia förslaget innebär, utan l vifvel medför fördel,
sker detta dock mest, der persnoalen iir stor, och
kan den, inom en fåtalig personal, p,enom allt fiir
långt qvarhål!ande inom de underordnade (liiromålen,
lit t t -förva ndia fördelen till olitgenhct. För exempel
på fiirra fallet kän hänvisas till löntt berörde förhållanden inom Franska ~Genie Maritime"; för exempel
på det sednare till nu besläendo förhållanden inom
Conslr.-Corpsen, flfven då behörigt afdrag slwr för
den ylterliehet hfll' uppstått ecnom principens bringande till öfverdl'ift.
Den bästa orr,anisation lorde vara den, som är Vitkor för organisation.
inbjudande för dugligheten, l'iit' fallenheten; som kan
underliftila intresset förtjenslen lefvando, och på samma
e~ ng den framställer fordringar af art att förvissa stalen om i förhällande största säkerhet all erhålla kunniga ljenstemän, derjemte i minsta möjliga män inom
sig bär frö till elementel'llas försämring.
Den kan icke vara inbjudande för dueliehelen, för
fallenheten, med mindre den erbjuder en samh<-tllsställninp,, en aflöning, motsvarande de sl1yldighetor,
de inlr·ädande gå att åtaga sir:, och hvad den sednare
beträffar, åtminstone någorlunda jemförli1: med hvad
inom sarmua fack förekommet· inom ensii ilias ljenst.
Den kan ej underhålla intresset lefl'ande, med
mindre den ger en vardig sysselsättning ; med mindre
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den erbjuder de inträdande uto;ieten att, eenom n rbete och skicklighet, efterhand kunna förbättra sin
ställning, samt åtminstorw icke afstaneer möjligheten
att slutligen, äfven inom den nya verlwingsliretsen,
kunna uppnå något när motsvarande slåilning mot
den de kunnat pår·älma, om de ej utbytt sin föregflcnde tjenstgöring emot den mera mödosamma, mera
ständigt i anspråk tagande, fjenstgöringen inom Constr.Corpsen.
Vill man nu till det ytterst miijliaa inskränka
antalet Construcfions-Orticerare, hvilliCt utan tvifvel
inom hvarje tjenstemanna-corps utan unduntag är det
råtta, så bör man också sölia en oraanisation, som
närmande innebflr sådana vilkor.
Med mindre lär man väl ej kunna påräkna lämpliga ämnen till besältantie af befattningar med vidsträckt ansvar, och som, redan vid antagandet, fordr·a
utbiltlad kunsliap och erfarenhet. l annat fall återstode endast antingen att, som hiUills, fortfara att till
uppfostran antaga minderåriga, då för barnets eller
dess, i detta fall, lika blinde milismans ögon, den silårande motsatsen emellan blifvande skyldigheter och
rättigheter lätt undandöljes genom intrycliet af skenfagra lockelser; eller också med uppgifvande af här,
mer än mångenstädes, nödigt skarpt urval, nöja sir,
med antagande ar, väl fullmyndiga, pHrsoner, men
med anlag, endast så till vida bestämda, att de visat
li~::arnes fullständiga olämplighet för den verlirlinaslirets,
de en gång valt.
bestämConstructions-Officerarnes användandu som Spe-

G-rund för
mandet aj antalet vid .
.
blijvande organisa- cral-befalhafvare

tion .

.

.

vrd arbetsposterna utgjorde hufvudsaldia a grunden för bestämmande af antalet vid i 798

års organisation.
Frångåendet af denna erundsats,
borttagandet af de underordnade göromfllen lemnar
ledning för bestämmanJet af antalet vid en, derpä

byggd, förändrad organisation, och tydlieast tinnes
lämpliga antalet Of!icerare vid Constr.-Corpsen genom
att anföra den fördelning af [!iiromål dem emellan,
tillämpningen af de förändrade grunderna skulle föranleda.
Den slftllninO' Pörvalt11inp,en af S. Ä innehar, på- En Constr.-0./f.· Le_damot i Fört'. af S.A.

"

kallar, forlfarande som hittills, en Consir -Officer såsom Ledamot derslädes samt. såsom Chef för ConEn för:lndrad organisation af
structions-Contoret.
nämnde Embetsverk eller dess ersättande, medelst en
under Chefen för S. D. mera direkt stäende bureau,
skulle icke borttaga ilehofvet :~f en Constr.-Offlcer för
dellagande i det blifvande embel.sverliet.s göromål.
..
Änd·unalsenliPheten af att öfverkont.rollen öfver Sa.gde Ojjicet· lkJf,e•:'

u

Skeppsmätning utiifvas af en Sintens Konstruktör samt
af dennes placering på samma ort som KommersKollegium utgör fullgiltiga sliill, alt ,denna befattning,
fortfarande som hittills, bestrides af sagde Constr.-

kontrollant f. 8 epp•mätningen.

OfOcer.
Behöfliohelen af en te ck n isk SpPeiai-Chef för
fiollans Co~str -Corps har blifvit erliänd, snart sagdt;
vid denna Corps nrsprungliua organisation redan på
en tid, då dess och hela flottans högste Chef endast
och uteslutande hade till åliggande ledningen sf sjövapnet. Den har blifvit belirflftad genom sekundChefens bibehållande under flottans ledning genom
stor-Amirals-Embelet. samt )'tterligare stadf:"tstadt genom dt!SS fortfarande efter Departemental-styrelsens
införande.
Med förtlytlandet af Chefskapet för floHan på en
af Sta!sr~dets medlemmar har den iclie minsliats, utan
faslheldre tilltagit, i samma mån som, derigenom, högste Chefens aligganden blirvit utsträcl\la. Behöllip,het.en bestyrkes ytterligare genom exemplet frän utländska mariner, från armeen, rrån flottans et;na erena r.
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Alt Constr.-Corpsen, i strid mol hTad under n;ira

hela detta århundl'ade de!' inom varit fallet, samt i
motsats emot snart sagt alla andra Corpser sk ull e
blifva underkaslad salwaden af en sarsldlt, unde1' ministern lydande, Chef, lwmme al.t inneb!lra ert, n:istan
enslaka slående, mon nedslående exempel på lill:impningen af en grundsats, fulllwmligt motsi1lt den, som
vid organisationeq af nåslan utan undantar: alla Corpser inom Svenska försvarsverket blifvit följd.
Att, i det stället, en sådan Cher flfven vid Construct.-Corpsens blirvande orr;anisalion anställdes under hufvud-chofen samt honom ansYarir: för fiollans
~koppsbyggnadsarbelen och föl' den personal, som hal'
sie ombetrodt dessa arbeten, skulle på s:unma gi\ne
medlöra, för ljenslen, fördel och, för Consrr.-Corpsen,
billie likställiehet mfld jemförli8a Corpser.
Samm a Off. Sek.-Cl!.
Att delta Chefskap lämpligast ulöfvas af den Conför 0 onltr.- 0 orpsen.
.
'
struct.-O!ficer, som år Ledamot i förvaltningen, anp,ifYes icke allenast ar dennes egenskap af all vara
medlem i Flottans högsta kontrollerande verk, ulan
äfven af delta embetsverl;s placering i hufvndstaden,
således p5 samma ort som landets högsta styrelse.
2 Const,·.,-OJf. Dep.
Flottans delning på 2 slalionflr Slockholm och
Chefer pa de båda
örlogsstationerna.
Carlskrona, fordrar

.

'

mom hvardera en Constr.-Ofllcer
som Chef för Skepphyggnads-Deparlernentet.
Constrnclions-Departcments-Ghefernas ålieeanden
omfatta icke allenast ledningen af do egentliga arbetena, som höra under Departementet., och beff1let örver den derunder lydanrle personalen, nian äfven en
rnäned, dermed i förbindelse ståendfl, göromål så vid
arbetsposterna som på Conslruclions-Contoren.
3 biträdande Constr.Vidden och mångfalden af dessa deras åligr,anden
Officemre.
göra, synnerligast, Departements-Chefs-befall.ningen på
det största af varfven, det i Carlskrona, till en yllerst
mödosam, ansvarsfull och omrattande plats, till hvars

bestl'idande derjemto fordras biträde ar utbildade, er"farna Const.r.-Orficerare, IJVilkas erfarenhet, arbete och
omtanka tydlieen på samma gång så myclwt mera
tagas i ansprål1, som deras antal blir rinea, samt allteftersom beskalfenheten af special-befälhafvarne öfver
arbetsposterna pilkallar mindre eller mera utsträclil
ledning. Såsom erforderliga för delta biträde kan
icke antagas mindre än tre, helst af dom en tidtals
måste knnna afses som Informations-Officer, till meddelande af undorvisning do ls åt sådana personer, som
ämna int:å som Constr.-Officorare, dels åt ämnen till
Under-Of!iceraro inom skeppbygge ri-detaljon .
Det ytterst minsta antal, som dock ständigt er- Ytterst minsta, stiin"
.
diga antal Constr.fordras, Ar sa ledes sex; detta dock endast under VII- Qtf:e 6 samt vilk01·en
kor att ~pecial-befälot vid arbetsposterna, varu-hesi~t- för ,mdöJlighedtekn .af en
'
sa an ·re u ·tw11.
nint:ar in om samt all sia es besip,tning utom stationerna, skop,sförrätrningar, alla slags polisgöromål samt
slutligen kontrollhofattninp,arno öfve1· skeppsmätnine
från Consll'.-Officerarne örverflytras på andra personer.
Till special-bo ffllhafvare vid arbetsposterna egnar Lämpligaste 11pecial.

.

befållwfvare vid m·-

sig lämpl1p,ast, att, genom urval Inom Under-Officersbetsposterna.
klassema vid Constr.-detaljen, bilda en sårskilt första
klass Verkmästare, utvidr:ad till antalet emot hvad
den nu är, mod en rjensl~öring, afseende uteslutande
detta spec.ial-befäl, dit befordran endast siwlie sko
efter sl.icldi~het, samt med lönvilkor, svarande mot
tjenstens fordrinear och o~nade alt ingo håg till läflan om dessa platser.
llandlitr:gnin~en af varubesit:lninuar i allmånhet Ofverjlyttning af göromcll.
Hir väl utan svåri~het kunna når som helst öfvorlomnas ensamt åt siationornas qvarlalsb'lsigtning, biträdd
ar tillkallad handtverksmä~tare, ulan att pålwlla närvaron al' Constr.-Officor; flfvonsom polisp,öromålen öfvorll)'ttas på befälharvarue vid varrvens vakte1· eller
annan stationernas bev~kninp,spOI'sonal. Deremot tor ..

~l
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de större svåri;;het uppstå icl\e all,.nast vid öfverflyttnineen af besigtningar på virkes-leveranse r samt af
skor,sförrällningar, så vidt desse afse val ~r virlw för
flottans behof eller bevarande af denn~s rätt, utan
iifven, i viss män, vid den al' kontrollbefattningen öfver skeppsmätningen i Stocld10lm, Göilwhorg och Carlskrona.
Noea bekantsl<ap med pratdislit skeppsbnmori
samt med virilessorterna är, för de båda förstnämnde
befattningarne, nödig och till bestridande al' den sislnämnde år, oaktadt dess er,entliea egenskap af tullsyssla, ingen mera lämplig än den, som har till yrke
att gifva ·ilningar till och bygga faJ'I.yg.
Alt efterhand, genom ändamålsenliga anordningar,
åstadkomma en sådan Ol'verflyttnint:, torde emellerlid
icke möta svårighet. F'iir de båda första förr:ittningarne !,unna liirt, vid ör-logsvarfven, uppdrar~as fullt
bimpliga iimnen, och för den sednare är' intot tvirvel,
att icke framdeles medelst, från ~~ det för några år
sedan ~nlagda Sl;eppsbn:geri-lnstitutet i Carlskrona utgän::;na, Elever lwnna erbjuda fullt <llllaglig ersättning.
Officerare från flatlJä emellertid och iniiiidess detla l<an sko måste

tan uehiifliga att titt'
gå för Constr.-de- afses annat sätt att fylla sagde åligganden, samt fiirst-

ta(ien.

nämnde behöfliga minsta möjliga antal Constr.-Officerare, 6, irq;alunda medgifver användandtJI af nhgondera af dessa 6 till desamm~, tvingar detta förhållande
att ölw det, för användande inom Constrnclions-detaljen
tillgängliga, antalet Officerare öfver sagde minimeantal.
Så väl för alt icke, vid en ny organisation, ånyo
utsätta sig för den mest framstäende brislen ,inom
den nn gällande, nemligen obilligt och orimligt qvarhållande inom de allra lägsta Officersgraderna; som
äfven, för att derigenom framdeles med fö ra en besparing i statens utgifter, synes dock ändamalsenligast
att ej inom Constr.-Corpsen 11ntaga 1 ulan endast till

tjenstciiring der adjungera det öfver 6 nödiga antalet
Officerare.
Antagandet af nämnde Corps' kompletterande ur
flottans Officerspersonal medför bårvidlag ett särdeles
gynsamt tillfälle att, med mind re kostnad ån eljest,
sådan adjungering llstadkomma, medelst att till tjenslgöring vid Corpsen fästa, på aflöningsslaten för Hottans Officers-Corps redan upptagne, personer.
~len iclw allenast delta öfvergångs-förhå Ilande
ulan äfven andra omst.ändigheter påkalla en ökning
af det uppgifna minsta antalet. sjukdom; tillfälligt
behof alt för sfn·skilla, utom tjenstens dagliga gång
varande, åndamål använda Constr.-Officer; obilli~;heten,
om icl;e omöjligheten att l\ unna, under en heltjenstet id, oafbrutet pårälma dagliG tjonstgöring af denna personal mer än af någon annan, göra flfven sfHiant nödigt.
S:ittet alt sålunda adjungera Officerare från tlott.an står derjemte i omedelbar förbindelse med ifråsatt liomplettering derifriin, enär det icke allenast erbjuder det enda och me:;t tillförlitli~a sätt att praktiskt öfva f"iirut bP.hörigt, theoretisl1t bildade aspiranter, utan Mven företer fyllandet af det, för sådan
komplelterine oundgängligt nödvåndip,a, villwret af behöfli:: pröfning {öre de!lnitivt intriitle inom Conslr:Corpsen samt af möjlighet att, vid svål'ighet af inträde
der, kunna dtergli till sin förra tj enstgöring.
Antalet sålunda adjungerade Sjö-Of!lcerare synes
låmpligast vara 3, då derleenom tillfåilll kan dem alternativt beredas till samlande af prakli>k erfarenhet
vid så den ena som den andra af flottans stationer
samt till beliantskap med de, på Constr.-Contoren förekommande, gö romål.
Beträffande antal et slwlle, en l. nu framställda Min ime antal Cons.tr. "

Office?·are och ad; un-

åsigter, således Constr.-Corpson bes ta af: 1 Sekund- gerade Officerm·e.
Chef, tillilla Ledamot i Förvaltningen af S. Ä. samt
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öfverkontrollan~ för Skeppsmåtning j 2_ Deparl.ementsChefer, deraf 1 i Stockholm och t - i Carlskrona samt
3 bilräd~nde Officerare. För vidare biträde, för ogen
öfning, samt för behörig pröfning före inträdet på
Constr.-Corp,en, skulle derjemte 3 Officerare fr~in flottan, de der önskade att på nämnde Corps inp,~, vid
Constr.-detaljen vara tjoostgörande dock mod nHtighet aU, såsom stående fortfarande på flottans stat,
till ljenst~öring derstädes återgä.

Gntnder jur ajiön·ing
och grader.

Fåtaligheten af den blifvaiHie personalen, vi~;tHn
af do särskille befaltningarnn, vidden af fordringarue
l'iir inträde j den relativt rin({a utsigt till befordran,
som alll.id kommer all. ep,a rum vid en litlln Corps;
detta gifvor, i förening med jtlmförelse i tillämpli[!a
delar med flottan och armeon, ledning för bestämmandel ar grader och aflöning, om hvad beträffar den
sednare, derjemlo afseBnde fåstas på hvad i samma
fack förekommer inom ensl1iltas tjenst.

Sek.-Chejen., förslag.

Bilrutinnan föreslå r Seknnd-Chefen:
Öfve rste
(och Sel•und-Chef), 1 [(apten (Majorsrang) och 6
Kapten-Löjtnanter, derar 3 med högre, 3 med lägre
lön j 2 Premier-Löjtnanter och 2 Sekund-Uijtnantet·.
DP., af honom föreslaena, lönerna äro ej i Statsrådsprotoliollet upptagne.

För1•altningens förslag.

Förvaltningen föt·eslår:
Öfverste och SekundChef med lön af 4,500 H1lr Hm t j 1 Öfverst-Löjtnant
4,000 Hdr; 1 Major 3,500 Rdr och 3 Kaptener (r<apt.Löjtn:s-rang), deraf t med 3,000 och 2 å. 2,500 Hdr
Rmt.

Chefens för Sföjörsv.Chefen för S. D. ater: borttagandet af Öfverste
Dept. förslag .
och sekund-Chefs-platsen samt personalen att bestå

af: 1 Öfverst-Löjtnant med 4,000 Rdr j 2 Majoret' a
3,500 j 3 Kaptener, deraf i med 3,000 och 2 med
2,5 00 samt 3 Löjtnanter a 1,200 Hdr Rmt.
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Ile äsir:tet· äro redan anförda, på grund hvaraf
bortlagande af Selwnd-Chefs-platsen skulle lwmma
alt bel raklas som ofiirdelaldip,t för statens tjenst och
sfisom, för Constr.- Corpsens personal, innebårande en
ofiirljtl nt nedsållning från föl'llt, i detta fall åtminstone,
varandeJ nfigorlunda likställighet med andra Corpser.
Endast et.t af de sliäl, i förslaget anförts för borttägandet, är iinnu oberörd!, nemligen, att del, med
Sekund- Chefs-bafall.ningen förenade uppdrag, att vara
Ledamot i Förvaltningen af S. Ä icke förutsätter större
mi\11 af insigter, än som måste inneharvas af Chefen
för Consfr.-Departementel i Carlsl•rona, såframt denne
siwile anses fyl 'a sin plats.
1-luruvida dell.a kan vara händelsen, torde lättast Sekund-Clwfen och
kunna finnas p,enom hfmvisning till de redan angifne,
reglementariska föreslirifler, som bestämma dessa båda
personers åligganden. Man linner äf dem, alt Öfversten, icl;e allenast i egrnsliap af Seliund-Chef, utan
äfven af Ledamot i ' Förvallnint~en, har s!iyldigheten
alt granslia; från Constr·.-IJept:ts-Chefen i Carlskrona
ntgf10nde, arbeten j och man torde väl, h:-t r som annorstädes, var·a nödsakad glira ansprål1 på "större mått
uf insigiHI" och erfarenhe t'' hos den kontrollerande
myndigheten än hos den, hvars arbeten f1ro denna s
kon l roll u nderl1astade.
1\len icl;e ensamt de från Örlogsflottans station,
från Carlskrona, utan äfven de från Sldirgårdsflotlans,
StocldJOim, utgående arbel en lyda under hans kontroll ; och om det ocksa skulle kun na vara möjligt att,
med obetydlig bekantskap med Sl1iirgårdsfl ottans materiel , på ut märlit sätt före slå Dep. -Chefs-befattningen
i Carlskrona , så fordras deremot, för lwmpetens till
Öfverste- och Selwnd-Ch efs-pl atsen, med dervid förbundna Ledamol.skap i Förvaltningen, det högre mått
af insigter och erfarenhet , som är nödvändigt för be12

Constr. -Dep. -Chefen i
CarlskTona.
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dörnondet ar ett mera omfångsrikt fåll, det som omfatt:•r säväl Örlogs- 50m Skärgardsflottan.
Skulle åter dessa platsor fordra lilra kunskaper
och erfarenhet, siwlir de.nna lilrhet jemvtil fordra liTrhet i grad och aflöning. Den åsigten kunde tala antint:cn för höjande af Dop.-ChAfs-platsen till lika värdighet med den nu af Sekund-Chefen innohafd:1 den
nr Öfversfo, såsom äfven flir nligra år tillbaka varit
fallet i eller ock, om grundsatsen af nedsättning skulle
lillflmpas, genom att ge honlunningen af Öfverst-Liijtnant 1\t båda . Intetdera ar dessa allornal.iVBI' ii r docil
I det ~täl!et ar föreslaget, sannolilit hufifrågasatt.
vudsaliliaast med hnnsigt till dessa platse•·, att fil, nian
afsecndH på ålder i tjensten, använda Orticorare, der·
de bäst passa.
Om d!!lta åfVP.Il försåkrar om, fiir staten, rördl))aktigasle hesättande ar ifrf•gavarande platser, siwlie
lil;väl, om, såsom det vill synas, denna grundsats :ifvnn s!itllln IIIsirfickas till så beskaffad placering af alla
3 de föresiaena Hegements-Orticerarne, detta kunna
röranleda någon af de lägst lönlas anställning p5 den
mest svårsköt.ta och mfli~:inda, till och med, den högstlönles pi\ dnn relativt mest lättslitilla plat-en.
Bestämd grad oclt afLika säkerhet för Slalen, men större billighet
löningjö·r olika Cltefs- mot tjenslernannen ~kulle äga rum, om för hvardera
p 1at$er.
af de p'atsor, livartill d fl ;j Begements · Officerarne fl ro

afsedda, bnslämdes mot plaben svarandfl {lrad och aflöning. S:ikerhelen för Staten vanns h:irigenom i lika
hög erad som vid del, af Chefen för S. D., föreslagna
slittet, enär det berlolr af -Kongl Maj:t alt, vid inträffande ledighet, till den ena eller andra platsen utnämna don mest lämpliga, Billigheten mot Ijonstemannen vore rörsäkrad genom vissheten att erhålla
den, mol tjel)sten anslagna, {lrad och lön, utan att i
ena fallet utsålla lwnom för atl, mot underordnade

~ilkor, nödgas bestrida högre hefattnina eller, i andrit

fallet, siitta honom i tillfälle att, med inneharvande af
en lägre st;illnint;, på en genom sin tjenstebefaltning
dertill mera her·ättigad l.amrats bekostnad, erhålla högre emolumenter.
Undersöker man rullan för flottans Officers-Corps Skäljör Öjverste-gra·
t ager 1. l)etraktan de de rOl' d l'lng:Jr
.
f"Ol' .m- dens bibehållande.

n
Oc l1 1lerpa

träde på Constr.-Corpsen, denna nya organisation, i
enlighet med det före{lående, framställer, torde man
ät;a fullt sl.fll att antaga, det hvar och en pa förstn:imnde Corps ingående, flottans Ofllcer skulle, om
l!iln i dBt stililet inom flottan qvarstannat, ägt grundad förhoppning om befordran till Begements-Officer
derst:ides, äfvensom n:htan till visshel öfvergående,
sanno'iklwt för vidare uppflyttning till [(ommendörJ(apten och [(ommendör.
De egenslraper, som erfordras för de dn högre
graderne, Amiralsgraderna, gör ändamdlsläst att längre sträcka sannolilrhetsberälfningen.
Alt föl' samma person, för hvilken vid fortrarande qvarstannande inom flottan vägen till f{ommendörsgradPn sålunda, om ocl! lång, dock vore öppen,
a(stän,qa densamma, sil snart han inträdde på Constr.Corpsen, sålunda endast derföre, at.t han underkastade
sig svårare prof och i allmänhet mödosammare tjenstgöring i det synes ej kunna bioraga att nppmnntra
skicldiga ämnen inom tloU«n till inlri1de på sagde
Corps, således ej vara med statens fördel öfverens ..
silimmandc-l ; ej heller synes det innebära afseende p&
de ansprål1, som billigtvis kunna göras af sålunda,

från sjövapnets hurvutlcorps, till donna dess bicorps
öfvllrlrådandP- Officerare.
För att förehygGa ett sådant afstångande synos,
säsom äfven Förvallnineen och Sekund-Chefen örver-
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ensstämmande föreshgit, Öfverste-graden böra bibehållas.
Jemfiirelse med andra hcfattnin{{llr, hvilka denna
Ojver~ te-lvn.
fullt motsvar m· , anger, att atlöningen ej billigtvis kan
bringas till lägro än 4.,[)00 lhh'.
Detta belopp är
t 000 Rdr mincll·e an det vid fö regilen de rilisdag, af
stalsutskottrl, fö1· Scknnd-Chefen för Marin-Reeementet
föreslagna, endast hftlften af lönen för Chefen för
Armeens Ingeniörcorps samt 500 Hdr mindre än don
för 2:dra eraden vid samma Corps .
C.- D ept.-Ch.ejiCarlsFör att nu öfvergå till den andra Ijonsten i ordk rona·
Grad och. a)löning. ningen,

den som Constr.-Deparl.ements-Ciwf vid flottans hufvudstation, sil llnnes, icke allenast ar hvad om
dennes åligr:anden förut hlifvit n~mndt, utan :ifven af
hvad i ofta åberopade Statsrftdsprolnkoll npplaees, alt
denna befallning !ulil molsvarar Ö(verste-Löjtnants
befall ninp,.
Bedömd!. efter samma p,runrler som för 1:sta platsen, skulle aflönin{!fl!l h:ir ej kunna hrint{as lägre flll till
4.000 Rdr. Della helopp ål' lika mnd hvad nu i lön
tilldelas Kornmendör-l(apt.enel' af 1:sta lda,;sen inom
flottan, 1 :ste IVI~joren vid Marin-Hep,ementet samt med
500 Rdr understip,ando 3:11je mans eller ÖlversteLöjtnants vid Arrne1'ns lngfnJiör-Corps.
C.- D ept.- Chej iStockAtt Chefsiwpol iHver Construelions-Depnrlemen!l•t
holm;
pf1 Sldiq;ilrdsfloltans sialian i StocldJOim, icke blott
Grad och c~(lön ing.
för likstf1llighet. med Chefsplalserne vid örrit:e Departomenten llersl ii des, utan äfven i och för bP.sliaffenhcten af dervid fästade ålieganden, molsvarar ~Jajors
grad och aflöninf! af 3,!\00 Rdr är, eenom Chefens
för S D och Förvaltnineons deri öfverensst;immande
förslae-, tillråclilip,t ådar,alagdt.
Bitt·ädande COI>str. Beskaffenheten af de platser, de 3 Litradande
Ojj icerare: Gra d.
Conslr.-Officerarne skulle intaea, äfvensom fordringarna för inträde, bildadera visadt såväl i dot före-
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gående som i Statsrådsprotokollot, anee1· pålaglinen,
att desamma minst motsvara J(aptens ll\apten-Löjtn:ts)
grad, hvill;en äfven i alla fJrslagen för dem ingflf.
Då Ul:der langro lid 2 af de b;tr.'ldande Const1·.- De tv1Z äldste : aflöning.
Officerarne varit Iiiidel ta lilw, nfmnast efter allönineen
för Major inom Corpsen slående, lön1H, synes den
tillökning i deras åligganden, som af f<irändrad organisation skulle följa, fordra hibehiillantle af minst 2
Kaptens-löner till samma belopp, som under sednaste
statsreglerinasperiod tie -2 f1lchta Kapten-Löjtnanterna
tillkommit, eller 3 000 Hd r h vardera.
Den trf1cna tjenstgöring, l'incare nbiet till befordran samt de stora fordringar för inträde, som
siwlie äga rum för [{aptens-graden inom Conslr.Corpsen f111 för den af 1\apten-Uijlnant inom nott,.n,
tala för rit:ligheten af högre liin för den förra f1n för
den sednare.
För den liigre lönklassen af n:imnd e grad är också De11 tr edJe: aflöning.
af såväl Chefen för S. D. som Fönailningen föreslaaet
2,500 1\dr, for hvilket belopps bestfuumande som lön
för 3:djo f(aplenen ofvanslående gifvnr sldil.
IJil fordl'ingarne, emamt {'ö1· antagande tilltjenst- AdJunger ade Ojjice·rare från flottan.
göring inom Constr.-dotaljen, skulle ide allenast omfatta redan som Sjö-OIOcer vunnen erfaronhet nian
äfven, derjemle, p,enorngf1endet af ~lariebtli'{!S högre
Mililär-Lflroverk samt J f särsliilt Cor.str -Oflicors-examon,
orh således vara större ån vid nåp,on annan ~JilitflrCorps inom riket, synes ingen sannolikhet att dertill
lyckas vinna sl.ickliga person er, med mindre, redan
vid den medelbara öfvergången från flottan, anstållandet som tjenstgö,.ande vid Constr .-detaljen, fördelar
beredes, ärvervägande hvad qvarståendet inom den
förra tjomigör ingen eljest gifvit. Man kan iclie gerna
tro, att personer, ingångna efter eget val på ett, om
ock mången gång mödooamt och farligt yrke, simile
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väl demwd heslf1gtadt, me 11
daglig hesvårlig l.jenstgöring medförande fack, dit Mvergå; underliastanda sig dervid ytterligare hiit.:rr l;unskapsprof samt afs<igelse af alla de utan tvifvel, synnerligast för ungdomen, retande behat;, det förut omfattade yrket, sjömansyrket erhjnd1~r, och till njutande
hvaraf anställningen som Office!' i en Örlogsmarin
icke minst lemnar tilllälle.
af endast karlek 1ill el.l,

Före r:enom{li\endet af lagsta Ofllcers-graden inom flottan lär väl ej kunna pi\rälwas den sjöer:arenhet, man just. genom den nya organisationen af
Constr.-Corpsen, för densamma ville vinna. Först
som Premier-Löjtnant i notta:: skulle d:l den blifvande
Const.r.-Oflicern liunna börja inilämlandet af de, för
kompetens till den nya tjenslgörin[:en erforderlir,a ,
högre rnathemaliska och sp[·cialkunskaper vid Marieberg och Carlskron~. Till delta torde han väl hehöfva afse en tid af 4 år, samt således, efter al! sannolikhet, vid slutet af vederuiirli{la examina, hdinna sia
antingen i högsta lönlilassen af Premier-Löjlllantsgraden vid flolian eller ocli nåra att uppnfl dunsan11na.
Billigheten af att i Pn hii ::rH {)l".td, t•n liiigre aflöning f111 den redan innehafda, finna ers~11tning så
väl för gjorda ansträngningar som för de öliade tjenstgöromål och de fortsalla studier, intriidB! vid Constr.detaljen k räfde, synes starkt framstå.
Arvoden till adjungeDå ifrågavarande Officerare siwtie tillsvidare qvarrade Officerare; grad. s t"a pa• fl ottans stat, er rordrades, utom deras, pa. dr.nna

stat, i alla afseenden uteäende lön, arvoden till helop[l
att bringa deras aflöning närmast till öfverensliirnmelse med den för lägsta lönklassen inom [(aptenLöjtnants-graden vid flollan, hvillwn grad dem äfven
borde tilldelas. Om dessa fördelar höt{sl. silllilA Ii unna
anses någorlunda motsvara, skulle de ducli ingalunda
kunna anses öfverstiga dc anspråk1 ~iilunda bildade
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personer billigtvis liunde äga räU att hysa. Atl tilldela dem sådana siwlie ligga i stalens nt: el intresse,
såsom tillfön;äkrande sannolil;het för duglighet och
fallenhet. Det shulle fllven, under minst gynnande
förhållanden, eller då första inträdet pa Conslr.-d etaljen ej åtföljdes af elf•)liliV öfvergang på Constr .-Corpsen, utan, i dn! stflllet, en åler-gf1nB till nollan at;de
rum, verka som ett ytterlit;are me1lel att inom !lottans
(Hficerspursonal sprida så väl hiigre theon"isl;a liunskaper som större, åfvon der högst gar;noli\;, beliantskap med Örlogsslieppshyggeriet.
Minst arvullen af 600 1\dr till hv:mlr)ra af dessa
flottans Officnranl, ~ii lfulp,e d<J stodo ll11)d Pr•~micr
Löjl.nants lön 'amt minsliadn till litliften vid ernåenda
af Kapten-Löjtnants lön vä IIoftans stat, sl,ullu således
vara behönige.
Nu föreslagne fördelar torde för redan var<Hlde
Officeral'e vid notlan ingalunda ~ynas så inbjud;dlde,
.att icke det slilllle, det oahtadl., fordras afgjord fallenhet för alt förmå till öfvergång på C.lllstr.-detaljen.
Grad·· och lön-indelnineen inom Constructions- G1·ad- och lön-indelning.
Corpsens Officerare skulle enligt ofvarblående vara:
()fverste med 4,~00 Hdr, l Öf~er,t-Löjlllant med
4,000, 1 Major med 3,~)00 och 3 [(aptener, deraf 2
med 3,000, 1 rrwd 2,500 ; hvarjemiD , liii Corpsen
adjungerade, flottans Orficerare skulle erhfllla f{apl enLöjtnallts grad och arvode n, varierande Pnwllan 30 0
och 600 1\dr.
Inom Franslia "Genie Maritime" iir hli[!sla graden " Gen ie Jlfaritirne :.
grad och lr'ine·r.
li ka med 1\ontre-.\mirals, med en an<>ninG emellan
sistnämnde grads or.h Vice Amirals, docli mora närmandu sig Jen sednare.
Graden för de medlemmar de rinom, som motsvara Construdion s- Departements-Chefen i Ca r bli ron a,
är Hmcllan Kontre-Amiral och Öfver,te , samt aflo nin-

gen för l :a klassen lilia med samt for 2:a klassen
något under l(ontre-Amirals.
De, som närmast motsvara de föreslagna bilrädande Constr.-Orticeram e, hafva dels grad ocl1 atlöning lika med Öfvtmte (Capilaine de vaissean) dels
grad som Öfverst-Liijl.ilant ( Capitaine du fregalle) och
aflöning något deröfver.
Statsanslag för C.För anöningen af Constr.-C.orpsens Officers )er _
Corp:s Off:s-personal,
..
..
l so
efter slutad omo,.ga- n al, efter sed n as t anforda Joner, siwlie s ii ledes vid
nisation ocl; nu.
den tid den nya organisationen en gdng fullt trädt ;
verksamhet, behöfvas ett sliindigl. statsanslat: ar 20,500
lldr. Det pä Construclions-Corpsuns inlerirnssl.al, de
14 på star. varande Officurame lilldelta, liinheJopp
nppgär till sammaalagdl 27,'200 Hdr.
Komplette·ringskostnad
T"l il arv orJen a"t , Vlf
· 1 constr -(1etafJen
· lJlHlstvönnde
·
,,
d
·
l!J ter s1uta

omorga..
.
· ' '
m'sation och nu.
och for kompletlenng af Constr.-Corpsen arsedda flot-

;,r

lans Officerare skulle, vid tilliimpning äf1rn
1r af
h vad förut hlifvit anfiirdr, hohöfvas ett hel opp, va riorande emellan 900 och ·1,80 0 Bdr. ner, för lwmpletlering af Ct>rpsen, å lliiVarande inlerimssfat arsedda belopp, omfattande atl ii ningen för UndPr-l(onstrul;tör och Elever eller, med dessa lönl)f' för:;ndda,
Officerare över stat Val' 3,1)0 l 1\dr.
Undervisningskostnad
D~
U
då och nu.
a, f'll
l
ara1 ·e Yl·d Conslr.-Laroverliel.
utsedd,
Constr.-Officer jornvål ~kullo ljenslgöra vid Corpsen,
torde mindre arvode för denne Jnformal.ions-Oflicnr
än det, sedan hörjan ;.tf århundradet beslående, och i
alla förslagen lil1a upptagna. 4:)0 Bdr, väl ej kunna
antagas. Ett lika belopp har på interimsslateu varit
uppfördt.
Total ~tatsutg ift,.för
20,500 Hdr fiir Orficer.<persoualen pi\ Corpsen ·
COl'f:S pe·rsona , com·
'
pletten'ng ocl! unde,·- 1,800 föl' dennas först:irkuing och lwmpleltt!ring fritn
visomn.nog ej~er • . stutad llol.tan och 450 Bdr för nndervisninaon niP'örande
' rgamsa,wn.
.
" '
o

1

tillhopa 22,750 Bdr siwlie således, dd full orrwrgonisalinn pd nu anförde grundet· hunnit bringas till slut,

va1·a del belopp, som för Jen hlifvande Consll'.-Corpsen skulle erfordras.
På anslaP"et för materielen pi\ 5:e hnfvu<lliteln år, Und.-Ojfi:s-p e·rson.alen
"

.

i flottans underhålls :< tat, inblo'gripnt atlönin[!en lör "llmmermans- och hantlterksslateme ."
På l(ougl. Maj~ts
Nådiga framställning blefvo, vid sednaste ril;s,Jag, aflö-

vid Constr.-detaljen.

ningsvilkoren rör berörde staler förhöjda.
Före denna förhöjning var timmermanspersonalen vid Constr.-Dept. på Carlsl;rona station nominell
fördolt i 4 kompanie•·, men faktisl;t i 2, enär, redan
från ursprungli r,a bestämmandet af Komp .-Chefernas
anlal för dem endast 2 sådane lörefunnils.
'På hvanlera af de 4 kompanierna, ehuru utan
direkt tjensttJörin(! pli desamma, men med m)'cket mödosam och triigt>n ljonstgöring vid stali01wns skeppsvarr var ansl:illd 1 Verkmåstare med årlig pening'
aOönin({
af f>4 0 1\dr samt ·l m·~<l sädan af /~öO, eller
inalles 8 Verkmästarfl.
Efter förhöjningen indP.Ites samma limmermanspersonal uti 2 kompanier i slftllet för 4- och vid hvardera anställdes, med hibehällande af lilla beskaffad
tj enslp,öring som liirut, 1 Verkmåstare med 7:10 saml
3 med 6ti0 Hdr årligen, eller inalles ocliså 8.
Vid Conslr.-Dept. på Stockholms slalion fanns,
före nftmnde reglering, i Verkmästare, samt, vid Götheborgs .Depot on, Verkmästare motsvarande, si\l;allad
I-J andtverksförman, bftda med 540 Hdr. Dessas atlöning höjdes sa m tidigt med de förras, för den förstnftmnde till 750 ; för den sednaro till 660 Bd1·.
Antalet af högsia löner inom Verkmastare-graden
minslwies således, sannolikt hufvudsakli[psl till följd
af minsknin ~ i timmermans-kompaniernas antal, men
med bibehållande för graden af samma, nu som förut
ar lwmpaniantalet oberoende, tjenstgörinrr, med hälfton ) eller så alt dot nedsattes till 3.
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f}lika..Jöd• ållanden
Högst 'åsendllig skilnad åger rum emnllan IJ"enstf or ncmmde u,.der·
. .
..
'
Offic. och flottan s. görwgen for Under-Orricerarno vid Varf;-staten hvi!ka

Hef,OIUimtct JrA n ~05 till 800' för tie förra sa Jetles
till ·l ,78, för \le sed nar e till n:"1ra dubbla föna allö-

dagligen, hela arbetstiden, i en mödo.; am tjensthefattning am·iindas, samt den för deras vederlil1ar inom
flottan, hvilka vål 11111111a vara underkastade både hesvfu·lig och farlig tjenstp,öring, men som docli, genom alt
endast tidtals förekomma, lemnar d"m tillf;ille att
dessemellan få, eftBJ" behag, bestämma öfver an\'ändandel af sin tid. Då de sednare hafva fast ansiiiilning vid varfstjenstgörina, är denna vanlicast åtföljd
af arvode. Då, för Varfsstalens Under-Officerare, snart
sacdt aldric kommondel'ingar, med deraf följando biförtjenst, fiirekomma, intriiffar dennnot sådant gansila
ofta .fö~ flottans Under-Orticeraro. Tillfalle alt,
perm1sswn, bestrida IJefattninr,ar, som kunna Jemna
extra inkomst, gifves, för de sednare ofta, för de
förra ytterst sällan. rör Varfsslatens Under-Offleorare
. J möjligen erhållen permission, indrages hela lönen'
vu.
p.i permissionstiden, df1 deremot flottans l sådant fall
endast äro unde.·kastade afdrag af ~ af deras aflöning.
l betraktando af allt detta hafva Varfsstatens Under-Officernl'll, andatill efter, vid sednastll ril;sdar.: be. viljade, lön förhöjning, varit tilldelta högre allönint: ån
hvad som filkommil deras vederlikar inom flollan.
Sälunda hade efter gamla staten, dH , Yerkrn;•~tare
med 540 Hdr, i grad motsvarande Under-Officerare
vid flottan 450 och vid Marin-Be{ft>nwntet 405 (sf'
.
bilagan N:r 3 till K. M:ts N Prop. N: r 1 i 859)
Ojemn f örändring i
V'd
· t .
f " .. . .
.
·
1
111 enms- orhojnangen
aflöning, efter sednal löner, efter sednaste
8te riksdag, för sagde riksdag, bekommo, al' de 6 Verkmåstarne med högsta

nin[:en .
Vid samma tillf:Hie höjdes lf•gsta Under-UificPrslönen vid flotian från 270 1\dr till tiOO eller lill 1,85
mot förut, men densamma \'id Varfs-Corps~!ll frf111, vid
Carlskrona stahon 300 och vid Slocl.hulms 360, endast

1

pa

Und.-Offic. och deras l ö
vededikar vid flottan.
nen,

n

.•

•

•

sasom forut bltfv1t anförd t, 3 förhöjning från
MO till 780 och 3 frän !HO till 660 Hd&'; för de
förra således till i,H de sednare till 1,22 gilnger
gamla aflöningen. Aflöningen för deras vederlikar inom Hotlan böjdei från 450 till 800 och vid Marin-

till 480 Hdr eller l ,fiO och 1,33 mot förut.
Chefen för Sjiilörs•ars-Departementet har, enligt
ofta äheropade Slatsrädsproto:.oll, hos Kungl. ~laj:t anmilli hehofvct af en förhöjning i llincr för 1\cvisorcr
och Hegementsskrifvare vid tiollans CiviJ,;tat, under
anförande, att dessa tjethlp,rader, vid allm:"•nna lönfiirhöjningen erttir föregående riksdat:, hlifvil emot
sina vederlikar "oneklir;en vanlollade'', samt att bemälte tjP,nstemiin i underdånighet hos Kongl. Maj:t
anhållit om lil;ställighet mod sina vederlil,ar. Detta
ger anledninr, att sluta, det endast uleulifvande af en
sådan an hå lian, [ör, under >amma kalego r i lydande,
Under-Officerare 1 id Va rfs-Curpsen, föranlcdt uteblifvandet af förslag liiJ 5fBrståiJande af förra förhållandet Plll>lilan JiinviiJ,or för de~sa sednare och deras
vederlikar vid flot.lan. Kong!. Maj:ts IJifall att till 1859
års Slånder göra Niidlg framstallning om liinl'örhöjning för ofvannämnde t jensteman vid Civilslat en inger den öfverty~:elsen, alt 1\ongl. t\'laj:t iclw heller
sliulle o~::illa en så(bn för orvanstående Varfsslatens
Under-Officerare.
• .111 finner vid hvarje riksdar,, hurusom , icl;e en- Behof af änc!rinf.. i
n 1(
tuwarande 1nlssf o1amt för Jandet högvigtiga frågor tar:a l\iiHJtS St:iuders hållande emellan lös
'
~
1 · 11·- ner jur Varjsstatens
, IJlhet i ansprak
.
T' d
QIR'
ver.sa
,
' utan huruledes V<~& t. s.un
.. . 1a s och.jlottans
un .- :u·
skicl• fordrar äfven deras uppmärksamhot pa amnnn
af mera underordnad beslwlfenhet. Genom Sländornas
IJeslut vid föregaentle riksdag, i motsats mot syftet af
en, ä 1\iddarhuset väckt, motion, hafva, på sf1tt blifvit
n

,

•

..
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anfördt, ifrår,avarande Under-Officerare, jemförda med
sina vederlil;ar, onekligen hlifvit vanlottade. Det vore
såled~s mfthända icke förrnätet alt hysa förhoppning,
au, v1d denna riksdan, tillf:tlle gafs till ;indring ; det
troligen genom en händelse, tilllwmna missförhålland e;
och det genom beviljande af anslag till åtminstone
någorlunda ftterst ;i llande af det fordna förh~llandet
emellan atlöninp, för saude Under-OIIlcerare och flortan s.
Ofvannämnde motion androg, alt lönerna för 2:ne
klasser Verkmiistaru och 2:ne klasser Qvartersm :i n,
upptagna i den då nya, nu gällande, staten till 780
)
660, 600 och 480 mi\rre höjas till 900, 750, 650 och
600 Hdr Hmt.
E,forderligt belopp
för ltöfning af 6
Vet·kmästm·e{ÖIIer.

För att åstadlwmma detla skulla, sflrskilt livad de
Verkmästare hetr·ä ffar, som före sednaste Jiinförhöjnint: innehade högsta lönen inom denna grad, flffordras ett belopp, stort nog att, för de 3 Verkm:islaro
)
som från 540 erhållit 780 1\dr årligen, rnednifva en
l'ööhöjning af 120 Hdr , samt r·o.. r cle 3, som fran
"
samma aflöning 540 Hd1· hekommil 660 lhh·, af 24.0
1\dr, allt hvardera
Den ollelydliga tillökningen 111i eljest hlifvando
anslag för Materielen lill 5:!e Flnfvutlrit,·d n, för flottans
Timmermans- och 1-landtvorks-stat, af 1,080 Bd r slitiii o
således vara tillrylleslgörande för au, åtminslono nii~orlunda, bortlaga det ti ,lbakasälfando för vedflrlil1ar,
111nehafvarne af sagde Verkmästare-löner erfarit.
Att här

utsträcka beräkningen äf\en till hvad
som skulle erfordras fil!' höjandel af atliiningfln för
en dol öfrige Under-Ofllcerare på Var·fsslalon för att
återkomma till förr varande förhållande till flolians
vore att frångå det iimne, som hå r ulp,iir egentliga'
föremålet för behandling.
Arvoden jöreBla,r;na
f silviii Chefens för S D
rr· · 11 ·
f"
till, ~om arbetsb ejälh.
.
. .
· • som orva nmgens orslag 1111 omorgalllsaliOn af Constr.-Co rpsen äro, såsom

anställd~
redan är nämndt, upptagne: .l de t f')'rra .., , ·1 det sed- framdeles
Verkmästare.
narfl 6 arvoden a 460 Hdr, aH, efter fulländad organisation, utgå till Verkmäst~re, hvilka, uppbärande löner på Timmermans- och flandtverks-staten, skulle
som befälharvare vid arbetsposterna tjenstcöra .
Så vidt lika arbete och ansvar samt lilw fordrin- Skäl för lika inkom-

.

_

ster j<'i•· desse m·bets-

gar på sllicldichet anses nödiga för d es ~a befalhafvarebejiilhaj1•are.
postPr, hvilkas innehafvande, för samtlice, komme att inneb:'tra hedran de bevis på förtroende uppifrån, duglighet
inom så smes dem af staten gifven ersältning för arbetet' ocl1så, böra vara lilia. En förändring i antalet inom högsta 11\nklassen i VerJ,miistare-gradcn, sådan som
i det närmast före cående blifvit il'rftgasatt, siwlie leda
till en sådan Jil,het, enitr, nian en sådan förändrinG, de
blifvande arhetsbef:ilhafvarne, vare siG 4 eller 6, komme
att till antalet öfvcrsliga del inom högsta lönklassen.
Antar man att Officerare och Under-Officerare ej Bel!.öjligt (lntal, som
'

•

••

•

n

arbetsbefallt. frarnde-

böra hafva lil1a beslialfad IJensrconng, sa sliUIIe, med tes anställde, Vet·km.
tillfllnpnint{ af hflr förut framstrilida grunddrag för omorganisation af Constr.-Corpsfln, det 1.ninsla antal, som
special-befälharvare vid arhetsposlema framdeles anställde, Veskmftslare uppgå lill: vid Stockholms station
i vid Carlsl;rona station .l och vid Götheborgs Depot
1,' lwlst, för den sednare, ingen af de 6, pi\ Constr.Corpsens egenllit!il stat då upplap,ne OllicPrare, kunde
pi\ril)iiiUS ..
UndPr antagande att llilwts Ständer beviljade och
l(ongl. Maj.l. i 1\iider biföll, all. >åsom, förut är niimndt,
använda 1,080 1\dr till lönförh:illring för Vcrlnnäslare,
en åtgärd ltelt och lidilet oberoende af den ena eller
andra organisarionen af Constr.-Corpsen, simlie framdeles , lör unpbd,,gande
af de ssas atlöning, nål' de en
.
gång si\som arhetsbelälhafvare liumme alt användas,
till ett för· alla sftdana lilia helopp af t ,200 Bd r, eller
Ullf:e[fll' detsamma SOIII i oe OfVall anförde förslagen

Beh~f/ig

anslags-tillökning i och för
nämnde åndamål.
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för en del
f ,800 Bd r.

är upplaget, behöfvas en summa

;,f

Fa8ta löner för dessa
Det år rlire~lnp,Pl alt, eenom tilldelande af arvoposter, att föredraga
.'
. n
för arvoden .
den, glfva l fraeavarande VerlilnåslarH ers;itlning för,

genom en för<indrad oreanisation af Constr. -Corpsen,
ökade p,iiromål ech an~varighel.
Ett. bep,a 1:nande af
arvoden sliulle visserlit;en t;öra valet af arbetsbeffllhafvare oberoende af ålder i tj,msr, samt, på visst s;ilf,
undei'liitla återförfljllninr,, när ~å kunde anses nödigt.
Men denna återförflyilning liommll ~nd a st alt imlir;inl1a
sig till personens auvändanrle i lil1het me1l de UnderOfficerare af hans grad, som iclw vore arhetsbel'flllwfvare, hv a rig~>nom endast en tvetydig vinst erhiilles .
Om deremot en, det hestämda anodet motsvarande,. fast löntillökning för dessa platser f1p,de rum,
och 1111 dem uppflyllning, för öfrigt, sbedde e ndast
eflpr ~liit:lilighet, ulan afseende pf1 ålder i tjenst, vann
staten älven fiirdelen alt Prhålla de mest skick fia,,a
ämnen.
Den berNide dflfjrmle df'rigenem bemälte
VPI'Iuniislare en valförljent uppmuntran genom att
såll.a rlem i Iiiiiiiiie all., efter en mödosam tjenslhana
draga 'ig tillbalw mrd en, efter deras förra bofaltnin~
svaranclr•, prnsion, på samma eäng den äfven lillfiirsållrade sie fördellln af en lämplig omsättning.
Anslaps-tillökniuq jö1·
De 1 ROO R 1 .
·
"
'
nämnde poste·r, · att . .
'
" <r, som enligt ofvanslarmde vore heuppt~pas på. anslag hofl1ga för sadan lönförliiijning, sknlle då når det
for matenelen .
f . l ,
k
.
'
rdmt e,es omme att derl1ll användas, på ansla:;et for
materielen, i likhet med öfrieo ~latens utgifter för
Timmermans- och llandtverks-slatema, uppföras.
Statsutgilt j . Constr.Då
11 f' J d
C:s ,qii,·omål efte,· här
.
' c me er l
e göromal, som af oftanämnde Verkgjorde.Jih·~lap och ej- mastare längre fram sln11ln hestrida s, hilliii s af Constr .ter •ntenmsMaten.
Corp s·e· ns Offi ceram ulofvats,
..
biil', för att få begrepp
om tle'l kostnad, slafen efter slutad omorganisation af
clenna Corps skulle vidliännas för alla de förrättningar
den förut, för flottans räkning, ålegat, till det tidigare
n

anfilrda, för Constr.-Corpsen, efter bär upptagne grunder, sJuiiigen erforderliga helopp, 22,750 Rdr läggas
ofvannämndo 1,800 Rdr.
Då full omorganisation efter hår framställda åsigter hunnit bringas till slut, blefve summan härar, 24,550
Rdr, den utgift staten skulle liOmma att vidkännas för
utiifvande llf de, Constr.-Corpsen för tiotian åliggandP,

göromål och som, l'ör att fä begrepp om större eller
mindre kostnad för staten, bör med hittills, rör sagde
Corp~ gifvet, årligt stalsanslag jemföras.
Under interims-staten har detta varit 30,650 Hdr, hvaraf sflledes en årlig besparing .. r 6, l 00 Hd r efter slutad om-

organisation skulle följa .
30,650 och 2,,550 Rdr simlie salodes vara de
nu och, enliet ofvan anförda grunder, /rnmdeles olika
priserna pä samma sak, utöfvandet af nämnde r:öromål.
Att sträcka jemfiirelsen emellan slatsulp,iften för
Constr.-Corpsen nu och efter fulländad omorganisation
liingre f111 till dessa summor, kan ej leda till verkligt
bedömande af relativa omkostnaderna för staton i ena
och anllra faller.•
Om medel hittills salinals rör dnt ena ollor and1·a,
flotrans styrelse anser nytrigt eller nödvf111dip,t; om
näp,on_ ny tjensl, redan förut af hehofvet pål;allad,
ellrr nu bedömd nödig, ifdit•,asältos; kunna tydligen
de anslag, som möjligen Prfordras för något sådant,
oberoende af den ena eller andra orp,anisationen ar
Constr.-Corpsen, ej med inherälmas vid jemförelse af
kostnaden 1'0r olik a sl ags organi sa tion af denna Co1·ps,
silsom varande helt och hiillel utan samband med olika
allemativer i dBita afseende.
Chefen för S. D. har, afv e nsom Förvallnineen,
å lönstaten för Constr.-Corpsen uppfört arvode till
Ritare för Constr.- Contoren till heli!pp af 4,000 Rdr.

Ritar e.
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tlehofvet af arvodon att tillgå för personer, som
för Varh·ons behof verkslåila ritning etc., har redan föl"lll varit erl1åndt.. Äfven under nuvarande statsreglerin:.;spcriod har pft flottans Timmel'!naus- och
Handtverl•s-slat varit, till sådant iindamiil, upptar,et elt
belopp af 1,035 Rdr, stflid t till Stationsbefälhafvarnes
disposition.
Kostnad fiir R itare
Elivad n:imnde, vid donna riksdag ifrågasatta, anicke att ingci vid kost.
t}...
l
.
s
lag
af
1,000 1\dr inneb:ir en öfverföring på stal och
na d s ;em. ore se 1o1·
olika oTgan·isationer el!. bringande till rundt tal af det. sednasl. uppgifna
af C.-C:n.

beloppet, eller det, hvad fastmera synes, anger olillräcklicheten af dd förut tillg[tneliua, lj'ckes detl.a nya
anslar,, lika litet som det föna, eller som de, vid förra
riksdagen, på Förvullningens af S Ä. stat, på titeln
Constr.-Conloret till gratillliationer åt e. o. rjenslem;in,
uppförfle 450 Hdr, böra ingå vid jemförelse af stalsnigift för olilia organisationss:Ht af Constr.-Corpsen.
All i denrtil uppsats, hvillien

Vt0rkes - Inspektore1· ,
nya tjenster, sttiende
utom C.-C:n så va1·ande som Mifvande
tjenstgöring.

endast afselt behandlinr,en af sagde Corps oreanisalion, vidure upplar,a frågan om 1\itare, VOI'e atl t:å utom fimnet.
För nya tjenster, mecl benämning Virkes-lnspeldor,
är i det för Conslr.-Corpsen föreslagna anslaG sfivi1l
af Förvaltningen af S. Ä. som Chefen för S. D. upptar,et, af den förre ett bestämdt belopp, af den sednare ett, tills vidare, obestämdt, och är det af Förvaltninr,en fiirordadt alt af, till likhet med nu nigaende, föreslaget anslag för nämnde Corps , lön och
arvode för de nya tjenslerna slwlle, före år 1861,
således i första hand, utlagas.
Om ocbså ö{verkontrull örver stationernas virlwsförrådet:, till viss utsträckning, hittills slått och fortfarandA m~ste stå unde r Conslr.-Officerare, ligga dock
de nya, Mver virke! redovisande befattninearne helt
och hållet utom den Constr.-Corpson åliegande verkningskrets, och stå sfiledos erforderliga anslag för lö-
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ntH till Vi rl\es-lnspektoret' helt och hållet fristående
fdin olil;a. or::anisations-liostnad af Constr.-Corpsen.
Att., undtn· si\dane rörh511anden, fr f111 inträdande
ht>sparingar p5, fiir denne Corps gifno, nnsl:!g, i första hand hestrida utgifter för bildando af dessa nya,
klo allnn~t s!. ulom donsamma slftendo ulan dfll'je mte
mot dess siival varande som blifvando lj Pnstgö riug
holt och h ~\ ll r t olil;artarl e hefatlnill ({:l l', komme, eenom
att minsl, ;t medlen till httfvndäntlam i\ lets vinnande:
omoq!<llli:<alion, liigga hinder i v:1gen för samt framfl)lla den ,amma.
Att, i d•!l sl<illet., anvftnda sådana besparingar som
mt>del fiir miijliga>!. skyndsam! lil lvftgahrinp,ande af den
organisaiion, som lian liomm:• alt hlifva hest;1md, sy1ws vara dl'l sC11t, som fiirelriidesvis egnade sig åt uppfyllandet af dut [IIHiam:il, för hvilket ansl;1 get docli val
ursprun[;li ;:~' n

vore arsPdl.
i förra lirh111Hiradet amil es nödvändigt, Res-stipendier, förr
ansla.qne, sednare
såtlas i lillfflil e att, ge11et Con,tr.-Onicerare borde
upphö,·de.
nom h•~sii li på cle större sjö-nationernas ilrlogs-eta1\Pdi!n

hlissPillt!nt, p,iira si[; hel;ant mPd der rådande förhållanden, nch var till dHUa ~nclaml\1 särskilt anslag afsudt.
Udsli fintH~ r man, <>Il, bland dåtidens l<onstruklönn·, endast fä gi1tt mi,te om denna väsentliga och
p,ap,nandn ulbildnir~g.
Efterhand, och redan rlir många år tillbaka, upphördu docil detta anslag att, i staten, för detta ändami\! upptap,as . Sanno\il,t hi~lro : ~, som hinde r mot dess
äterupp ifv and e, dt'! mer och mer vrtxande afständet i
tid frän dtn tidpunkt, Sveriee åg<.le fördelen att i sin
tjen st äga e n bland verldens mest sys1ematisl1a Konstrulilörer, Chapman, bildad icke allenast genom ovanlig
fot·skning och , här i landet, högst sållsynt tillfälle till
verksamhet i skeppshn:geri-yr~et, utan Mven genonl
långvarig utevaro bland högt stående sjö-nationer.
fS
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lt~~-tstip~ndier ·mt än
De ny11 förhållanden,
• 1
mer än förr nridvänsom pa (e ~edmtrö ti·o d(qa.
talen nf iir lwlt och hhllet Olllgeslaltat verldiga mari-

rwr, hafl'ö än mer än förr t;jort till nödv:u 1diuhet for
de miltdre sjOmnlilerna alt hcrPda sina

lwnst,;·uktörer·

tillf;llln till bnsöli pi\ de slörres arsenaler och lill att
på stället studera deras verl;,
Man ht,höfver
endast dPr
..
, aö
o 1..r1 br.söl·
- ,
\ fiir
.
att f'1nna,
11111'11

1\ )ssland, O,;l.f!ITil;e, Preussen, Sanlinien och lif·

ven andra liindrt·, id;e allenast europeiska ulan iifven

do r van lir, en läng 1·e tid hi\ lina
'
lechn_islia at;enter go sin hyllning åt denna åsiet.
Arven Sverige har lllhler de SBdnaro 30 åren
llii_eon r,fin:; bland drHtna samling friin snart s;q~dt alla
olrl,a, örlogsfartvp, iig;tltd~', l:tnder haft. sina repre~en-·
tanter; och pii 5;te hufvudtitelns heliosinad har nuvarande Sel.tnHI-Chefr:n samt en af de nuva1ande Conslr.Orfit:erarne gjort dylika teclinisl,a resor.
lransallanlislia,

[!fl nom,

resor, om docli miijli{!'!n med nfq]ot
nndantag, hesfridis af IH'sparade ljenstt:örinr,spennin gar liir permitterädo Oflicf~rare från flottan och dess
Då

Corpsnr,

de;sa

<ir knapphn!Pn

ar

ronnde, nwtl det [;!'!lo pp, som tiorför lwstiimdos, kommn
alt illia eljest ulgfHJrlde

anslag ssnmrna fi\r Conslr.-

Corpsen.
Statsrilds-protoliOIIet. den 14 OIii. t ~;Jg upp- Dertill hehl~fl~qt års ansla!J.
tagne förslag sammanför det, till res-stipHrHiier föreslagna, belopp med, t.ill andra :i:1damfil, afsedda.

Min-

dro iin 2000 f\dr synes ej för do! förra vara h!Jt'åktlatH, och sl;tllle såledos, om dr1t för siu sjelf upptogs,
ett belopp af 2000 1\rlr årli:_:on val'll for dylika stipondit' r behöiligt.
Atl en hespari n[: i stal;;ulgil'f, för hosfridande af Omorganisation af U.l
.. .
..
h C. att medf"iira bespet,
,
t 1e Consir -Oihcers per,onalen
Till a 1l!;(iall< ll ,g orom. l, ring å statsutg•ft ej
e{lerhand sl~til ltl följa af Pli or~anisation, sildan som, omedelbart, men efter
hand.

i det ftlregilende hlifvit framst;'tild, har d•!rst:ides blifvit visadt.

Alt en sådan omedelbart kunde intr:Hia,

torde 1\il;et.s St.iinfhlr lilia lit.et haft för af,it{l. att pftriikna, som do derpfl gjurl her;iknint: vid ~ndra fall af
förändring fr5n Bll sliirre trll etl rnindt·e antal tjenslemän.
AU på stal varande tjrmstem'\ns rörflyttning öfver

dessa tillgängar sannolikt

stat tclie hör invllrlia till minskning af löneinlw111ster,

anledninr,en, livarföre detta nödvändiga hildnirl(Jsrnedol
.,
u
sa unda hlifvit till största yllorlit;het rnsl,ränkt
Sådana anslagnaför
Drt ·i · J·
l
..
.
·
Anneens In_r}eniör- _
'r le ,e lJTl< ast for flottans Ingeniii re r nian
Corps,_nll af~-"",~!. afven filr arrneens, SOIIl dn! sf.som niidl'iindigt framM a;: t a8kade jo1· G.- st i\ r. O< l .. l f
l' .
Corpsen.
.. .
:,sa Ja va •tlwl 5 St<inder, på I{OnJ;I. Maj:ts
i\adtga lrarns!iillning, sednast vid före;;iiende rilisd;w

synes vara en åsi:]t, hyllad af l\if,els St:inller vid förfl-

beviljat anslag till res-stipendier för Armeens
Corps.

lngPniör~

Ett dylikt fir, vid denna riksdap,-, af l{ongl. Maj:t
i Nåd..or itskadt, iifven för tJotlans Constr.-Corps, och
om, saslllm man af skälen för dess nödvändighet synes
:q;a rät.t alt ~luta, ~ädant af Sländorna bevil;as skUlle

detta nya anslag, lika or'forderli{il för ona s~m föt•
:tindra . organi~ationen samt ~r omoreanisalion fullt oho-

!{fwnde ril;sdat:ar.
Då denna billiga p,~:-tl

från statons sida ilt den

B.ill~qhet af ·icke ned-

s(ittninq

·i

trinritkor

ensiiilies rätt sålunda fiirr gifvits, kar ~ man ej gema äji•en fdr' öf""er antaemotse annat., :in all motsvarandA rall sl,all vedr-rfat\ts let 6 nu ·wrande G.de

Of!ictHare inom

Const.r.~Corpsen,

hvilk~

Offic.

vid

en

blifvande förandring komme all., Ilerialot eft.ur mi1ng-

slags förtlyltnln[: illver stat,
efter del de, såsom i det föregfwnde hlifv1t visad!,

årir, l.j e nst, underkastas

All

förut varit underkastade all

'Hl

en ~.:ftnv, vl'derliliar,

liamrat.er inom samma vaprn fast andra r:ronar, s;~lt~
i tillfnlle

at.t, stel', eftf.lr ~lr.p,, öka sl.ilna dl<ln i gr;~\!
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.Chefen för S. _O. och Förvaltningen h 1fva h·l da
gifvit en gärd åt denna rärt, di de, iifvorensst~m
mande, för l{ongl. ~bj:!. föreslap,it. tills vidare fort farande tillämpning af 1111 f::lllande interimssiat samt
ber;il.figande för nu der5 afiiinade OfllcfJrare all, Prri.
Förvaltningens ord, "till och med l(apten-Löjtnanlsgraden i tur tilltriida högre lönnr, så att endast. den
lägsta, efter skedd uppOyllning-, lediehlilna lönen hosparades, för att användas i försia rummel till bildande af de nya lönerna och best.iimda anodrma."
Den lön, som salnnda lwrnrne all. lrihehilllas, sl,u!le
för t. ex. Offlcer·are sedan omliring l i\rlrundTade, 4-6åriga miin, oförhig-~ngna vid befordran, belöpa sir, till
1,200 lldr årligen.
Äfven vid det, i niirvarande uppsats, nppla[{na
T. v. komplette1··ingsomo,·gwlisa- förslag är, i likhet med hvad II)'>S hlifvit. anf<irdt, af1ätt vid tian.
sedt, al.l komplettering till den hlifvande, iill arrtal
förminskade, bmcers-personalen sl,lllle i frir,;ia lrarrd
sko frfin öfri g-e, på Con,;lr -Corpsen n•rbn inrrH varande
Officerare, samt all fiirst, sedan dessa blil'vit uppOyttade, födlyl.tning- frfirr flolian >iilllle la(ja sin h!irjan.
Detta leder docl, endast till r~tt smfini11r;orn sliecnde utförande af en omorg-ani,;alion.
Enda utvägen alt ornrnleiiJ <~ r·t tillviip,abringa en
Sätt att ornedelbart
vore uppriitlandet af en indraeninr,ssi<Jt efter
sådan
omortittvägabringa
gan·isation.
nu pä interims,tat innelrafde lii11e1' 1 mrd hevarandrJ af
indragne tjenst.em;ins pensionsriill. oclr öfri::•' möjliv,en
ägande rättigheter, samt med nilliglret fiir siaten att,
vid inträffande ledighet, i Corpsen insiilla på indragningsstaten varande, till återingående i tj e nst Jruearle,
persone1·. Oå emellertid kostnaden för· en s;idan indi'<Jg ningsslat ej kan uppgifvas, enflr på de11 väl (öre-

t1'adesvis borde ingå de, som sjelfva silflant. föredroge,
kan här på en sådan utväg endast eöras häntydning,

\!lan alt närmare ingå

sfltlllt

öfver

dess möjliga

utförande.
Det sfrll. för omorganisation af flottans Constr.Corps, som i rienna uppsats fil' an[.:ifvet, är grundadt
pl\ äsi::ten att, med ffilalit; person;JI och minsliad stats"1· l111 t ('o" l' staten, till~mplir:het_ för
lll ,,u,·1J·r., r'orena S<lliiH
våra förl•ållanden sallit hilliz , nligot nål' lil,ställlghet
Det inneh:il', i öfverenssl.;'irmue Is e med hvad för u
hlifvit anfördt och !ör hvilket der sldil uttalats, i liorthet följwde :

SärsTri/l Constructiuns- Corps {ör flott nn, med
särskilt Uiroverli, aU bihelri\llas; det sednare alt
Lll.<:o.sltllarirle uti det tecli11islia
· ·
afse u rHlervlsrun:_:-

i: o.

och hvad dermed narmast slf11· i sarnmanhanr!.
alt upptar:a 6 Officflrare (nu 14)
mod lön
SPiilllld-Cirof
J'vnr·c
··
o
'
.
.
'
l
·
·
· ~ och
nenJ IPI'tl • ·• - " •} fp
4,500.. 1\dr; 1 Öl'verste-Liijtnant oelr Constructiom-Dcparlenwnls-C hef i Carlshrorw, 4,000; i
Major 11ch Con>lr -l>epart.-Chef i Slochholm il,tJOO;
2 r<<lpt .. rwr a 3,ooo, ., 11 2,öoo Brl1·.
a) Ö{venfen all va i·a Sp edal-Chef för . Ootlans
si.r' ppsbyp,gnads-racli och p"rsonal, samt staltd som
sådan omeriolhart under Chefen för SjiiförsvarsDepartBmenlel ; dorjBmte Ledamot i Förvaltninp,en af sjö-Ärendena samt Öfvnrkontrollant

Corpsens stal

2:o.

öfver slwpl'<mHningcn.
b)

Constructions-Departemen ts- Ch elier na .· Chefer
för skeppsbyggeri-detaljen på stationernas ör-

c)

J(aptenerna: biträdande Officerare, fördelta i

logsvarf.
Carlsl,rona och, då så nödigt är, i Slockholm,
samt ((ompani-Chefllr' rör Timmer mans- och
·Handtverks-kompaniu r ·

ns
3:o.
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J(omp.lettering till Corpsen att sl;e i försl11 hand
från de derinom, iifver antalet 6, varand~:~ Officerare, i !.nr·; derpil cenom adjnngerine till
fjensteöring vid Corpsen af 3 Offkorare från

hvill<a, före adjunge ringen, nndrrgålt
derför särsldlt bestämda examina vid ~larieberg
ock Carlsilrona samt, före anla!Jandet , under
fiiregåend(1 tjenslgiirinr, vid Coustr .-d ofalj on
fJollan,

varit underkaslade priifning. Dessa 3 floLians
Officerare och, dessförinnan, motsvarande 3
Constr.-Officerar e, att erhålla J(apten-Löjtnants grad och, utom sin lön, hvartlera el t ;u·vode af

600 Bdr årl igP.n, underli<istsdt för, pfl fl :Jttans

4:o.

stat sfåendH 1 en minsilning efter derä uppnådd
l{apten-Liijtnant s-lön.
Undervisning vid Läroverket att he,tridas af en,
e ller utom de sex utsedd,
lämplig Orricer·, med arvode på CorpsHns siat
af 450 Hdr.
Varubesigtningar i ~llmCtnhet samt polisgöromrll
att ofördröjligen från Consir -Officerarnas tj rmtantingen

5:o.

inom

t;öring bortragas.
virkesbesigtninga r och kontroll öft>er slrepp3metnmg alt •fterhrmd, från
Constr.-OJ'ficerare, på andra, till sagde fiinirll.rringar lämpliga, personer öfvorflytl.as; för de
h~da fiirsla, valde från, p5 flotL1ns varf, an-

6:o.

Skogsförrättning ar,

7:o.

för dt sednare (rån, vid Carlsl;rona
Skeppshyggeri-ln stitnt, rrtexarninnrade Elever
eller andra dertill qvalificerarle personer.
Specialbt'fälet vid m·betsposterna all efterhand
ställde;

öfvBrgä till Verkmästare vid varfven och samtidigt dermed iifvertll Ilning slw, från Conslr.Corpsens tillsvidare stal, till floHans materiel ,
Timmermans- och Handlverlls-slate n , af, i ölet

l'iin•ufie ndo angifvet, sfisom då för lönrörhöjning
till verl;mrtst:1re hrhöflip,t, belopp.
8 :o. Å1-li,1]l statsanslag för Constr.- Corpsens stat, till
aflöning l'ör dess personal samt arvoden ål lnformalions-O ificern och acljungerad!J Officerare,
·
all utr,ä :
efter lullbordad oreanisation med 1\mt Htlr 22,750
, 30,650
sarnt för närvarande och l. v. med ,
det sednare dock med succes,iv minskning, allt
efter afeiing, fwda till dess, det nedgalt till
förstnämnde belopp.
9:o . All besparing, genom möjligen redan skedd eller
hlilvande alr;ånt;, upplwmrnen 1\ i rnom. 8. sednosl upp r, it:na summa all i första Iland anvundas all bringa Jiiner och arvoden till ö!"verenssLimnwlse med livad i mom. 2 och 3 blif\·it ~nl'iirdt; att i andra hand afses till , i mom.
7. angilvet, flndamiii; i tredje hand för, förut
Hj helintligt, anslag a z,OOO 1\dr tillres,lipundi~H· .
Åtnr,;toden sl.tJIIH sliledes Ulf]iira sidinadr-n i stalsnl{{ifl. för har anförde Clrp,anisation mot den enlir,t
nuvarande interimsstat, nl'ter al.t hafva i.Jeliiclit lwsl113dt)n för hestridande al' de göromiil, som för· närvarande, fiir' flottan, 5Jigr,a Constr.-Oificerar o, samt
drrjemte lemnat t.illu5n x lill res-stipendier, och blefve
dnnsamma alltså den besparing mot nu, som efterhand
slinlln i11lriida.
lii!Primsstal en för ConslruclionsCorp sen uppla :_:er •••. . . . • Bml Hmt 30,650:
Efter slutOllt utforande af, i denna uppsats angifna, organisatron sl'iirsi<q: sillille till aflöninr,
för pli stal dti blifvande samt
örvodn till Informations- och
22,750:
3 djungflr;Hlo Olflcer;lre erfordras
Vid sammrr tidpunlrt, IM der med
i l'örhind else sthendtJ lönförhöjning lit, som sp ecial-belälhafl·are
~ ,800: 24,550:
anv~nde, Verkmästare . . . . ·
livadan iirlig besparing i staisntgift för be stridanu e af hvad nu
älip,ger Corpsen dtl shulle utgöra • . . . . . . . . . · · · · ·
samt om dr.!.~ förut ej hHfintliga,

6,100:

1t'O
oCvan upptagna anslat: till res-

stipendier, stort. . . • . . . • .

2,0(}0 :
ardrages, slnllir, ftrli .a bespw~ - · --slalsnlr:;ift bit~ fl' P .'' . . • • . • ~ . !lm t Hd r 4 ·100·
~().r~tt omn;imndr•, af Conslruclions-Corpsr>ns ' 0111 ~
organtstlt on oberoendA, allöning för d•~, i Chdtms för
S. D. fö~·slag till 1(. M. uppla~::ne nya l.ienslbefallniniiro, siiStllll stilende ulum
r,;~ntn, Vtrl.esinspelilö-rer,
namnde Corps' r11rvarando sii v;il som framdeles ldifvande_ fili;wand en, nj lliit' uppLt({ne; iifvensom ej föt·
de, ltl;;)lt'des af omorr,önis<~lionen ol.wroendo riiJre'
befatlnin::arnfl.
l rl
fl
Skiil för ajgömnde
::; i
liinrrp,lrrin
ddiniliv
nf
nde
uppsl;jul.a
es
e
nru
·
_
t·id ""pågåen de
~;lwlle Jr,da lill ol;ignnhd för slafen
endas!.
allmanhrJL
• ksdag.
11
och Iii! en ori?iB' ocl1 ohi!lit: sLWning för dess rjenS~flm{ln, '.'.ar, pa •~rt omf:illande oeh klart s:ilf., af Ci 1efen fii-r hna~1s- UPparrcmerilflt l iii Stalsriid .<-profol.ollet
All [{.
af den 1 Novemhflr f 859 hlil\il. anförd!.
M:s oeh Il. Sl:lltders afgör<Jnde öfver oq;anisali onen
~l och alliinin~:sslal.en iiir Conslr.-CorpsPn l'j hPiler
lwmmPr all fl'iln nu pfip,l\r•nde ril.sdii[! framillfias Iii!
en annan, l~>t'tle iifvpn n:n•d fullt sl.iil l;nnna ~molses,
och detla sa myd..t lliPra, som af förhhiLHldl'l. inom
sagde Corps torde följa, . alt ttpp>d•.iulande af friigan
~or;111de dPnsamma pala:-:It ·~e n skulle nwdliira ofvan
ol:ip,enheter· i lil;a hög r,rad mol hv;1d ) inom
aberopade
.
ancl ra IJenslema nna-corps er, p,enom ,;i\ dant lian iniråda
Ar.lledninr,en till dnnna uppsals iifvM elt, vi-sflr~
.
l·tr,en t Jemfilrnlso med en hel del friicor, und•·rordnadt, doek lånr,lifri\n o\'it:lir,t fltntw, har varit öfvertyp,Bisen, att dt'l rnfihiinda skulle gifvas on eller ann:w, som, doltaeande fö.'' vi\rt lands hnfvudl'rår,urs afr,orande, skulle vara böjd all. [!öra sip, hel.ant lllPd ;ifVfln sftdana, hvilka, ulan alt ineripa i landets viii Pile r
ve, docli inom den huf'vud-rlel, deraf rle nigöra hidefar, knnna vara af iclw omaldpiilif;gandr• beslia{fenhet
Om det måste erl;:innas, alt lwlianfskap nwd ett
ämne lwfnimjas, alt siikerhPt i omdiimet hlit' sliirTfl
Pill lillfftlle gifves att sl.fmkåda oliiHt uppfartnin ear öf
dfllta ämne, setlt från olika ,ri\nrlptlnl.ler, så torde
ärvfln denna uppsats, i nåp,on mån miih:inda kunna
bidr'at:a till beltsning öfver don rrå~a den behandlat.

BERÄT TELSE ,

bm Riiddningsvasendets t)crksamhet i(rttn den l Maj 1858
till den l Januar·i 1860.
Serlan miri, i Maj mån :id år "858, afgifna berättelse "Oni
lliiddningsvåsendet i Sveri::;e, dess npplwnist, oreanisal.ion och
verlisanjhet intill Mnj månad år 1858", har · denna nylliea in.:.
hittning förlgrtlt till vidarti utveelding samt fortfarande lemnat do vaCkraste bevis på sin verl;samhet. Det första l'äddhinesförelag, som intdilfade sedan förr omnflninda beh\thilse
hedslirefs, vat' vitl stationen Mälarehttsen, den 4 Maj 1858,
då besättninv,en å SliOncrlen Allrora fråri Hendsburg, rätidaties med lilil ljelp af ral\ef..:.apparalot1. Detta v:Jr första gån(ieh i SVcrlco, som rlylili apparat anvandes vid räddnihl;s företag OCh det'liiJ var in an pil Sfllt öch Vis tvungen, emedan
stationens !il'tädJninr:sbut, för tillfii.llet, vat· under reparation .
Slöra svii rir,heter mötte vid detta riiddninasföret.a::;, till följ o
af fai·tyr:sbes:itlnin[:ens olittnnichet om förfarinr,ssättot, vid
r~ddning modeist raketappa rat; men; genom ihflrdighet hos
Slationctis Uppsyninesman och seelan ralwtlinan fyra serskilta
gärleer hlifvit uiSänd till det strandade fartyget, lyckades tlat
slutlla<m .att i'ädda alla ombord varandeL
Df1 det, vid detta tillfiille, visade sig huru angeläget det
äi: alt kC1nnedom om räddnings apparatorn es begaenande sprid'Hes ibland sjöfarande ; så blef, pfi för slag ar t. f. inspel!töi'en,
utfärdad en lillng örel so om "Bäddning sanstaltern e för skeppsbrutne i\ Svcrices lmster"; livaruti noga beskters föftiringsSättet vid räddninr: medelst ralwtappat·at.ei'; samt hvad de
sliepp sb rutno dervid Ilade att ial1tia[:a. Denna lwri::;örelse
blef sersliilt trydit på Svenska, Engelsl<a, Fransila och Tyska
si) rillwn samt [()rdelad tlll friiii1Wancle maklers Konsuler, Sjöi1
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manshusen, Slwppsldaroraro m. 11. för att, {!enom dom, utdolas till sjöfarande.
Undor loppet af sommaren är 1858, inträffade intet nnmfH·I•nin:::svärdt vid stalioneme, uneluntaz-ande undersölinin{!
och roparation af lifriiddninr;sbåten vid stat.ionen Mälarehusnn.
Vid undersökning af lultlådom e, hvill1a äro af galvaniserad
jernplåt, befunnos de illa sliadacle af rost, och uppfrätte på
alla punkter, der de hafvit berörin{! med liOpparspik eller
naglar, i botten på båten. De IH111de eme llertid repareras,
och vid det öfninp,sförsö li som anstältles vid stationen, i början . af September månad, befanns båten i fullgod! skiclc Det
dröjdo ej länge innan bilLens d11glighet ytterligare skulle silttas på prof, ty redan den 19 Olitoher samma år intriiffado
ej mindro ån 3:ne strandningar vid stationen och, dagen derpå, ännu en sådan.
De strandado fartygen vo1·o: No1'slw
Slionertel•l Elisa från Sliien i Slupen Carl från Figeholm i
SliOnerten Emelie från lVJönsteräs, samt Siwnerten Argo från
Ystad. Besä ttningarne å alia dessa fartyg, tillsarnma·1s 23
man, blefvo alla räddade, livarar liln·iil blott 14 man medelst
lifbåten och de iifrige 9, till större delen från SliOnerten
Elisa, räddade sig sjelfva uti egna båtar. Alla fartyp,en blefvo vral1,
Dft, vid detta tillfällo, det ovanlip,a förhållande inlrälfado
att flera särsl;ilta riiddning sfllr etag l'öreliommo samma dag,
men hestämmelsorna i afseo ndo p[t räddninr,smansliapels liqvid ej voro nog tydli~a, i oell för ifrå~al'alHill fall, sii hosliit
L(onr;l. förvaltningen af Sjöärendena, på hemställan af t. f.
Jnspelitören, att full liqvid slil!l le uterl s;!rsl;ildt för hvarje
räddningsföretag, såsom om do intrii!fat på olilia dagar.
sedan !(ongl. Maj:t, på hem>tilllan af Kongl. förvaltningen af Sjöärendena, uti Nåd igt bref af den 24 Augusti 1858
bifallit, att t. f. lnspektörBn fi nge företaga en resa till Gottland och Ölan d fö.r att nndtlrsöka vissa, å dossa öar befintliga
ställen, hvilka ansetts vara i behof af räddningsanstalter; äfvensom att resa till Fals terbo och Morups Tånge, för enahan-

183
da <indamål, finge ske i sammanhang med blifvande inspektionsresa till de 5 Skänska kusten redan befintlige räddningsstatione•·, så företogs resan till Gottland och Öland uti sednare hälften af Olitober månad samma år, hvaremot resan
till Falsterbo och Morups Tånge måste uppskjutas till påföljande vår, emedan årets sista inspelll.ionsresa redan var verkstäld. Till följe af de företagne undersölmingarne, föreslog
t. f. Inspektören till upprättande, följande nya räddnin{!s-staner, nemlir:en :
Å Gottlaud.
Fahludden, såsom fullständig station.
Ekeviken 5 Flirö, såsom båtstation, samt

Å Öhnn•l.
Grftsgård, såsom båtstation.
Deremot ansågs bf1de Falsterbo or,h Morups Tånge olämpliga såsom räddningsstationer, såväl till följe af det, på dessa
ställen, ytterst sällan förolwmmando behofvet ar särskilla räddningsapparat.er, som äfven svårigheten ·- till och med omöjligheten att verl;samt anv<inda dessa, då de verkligen vore
behöfliee.
Genom [{on[:l. Maj:ts Nådiga bref af den 15 februari
1859 blef anbefaldt, att de sålunda föreslauna _nya räddningsstationerna slmlle, så fort sig göra lät, ordnas och att kostnaden derföre, förslagsvis herälmad till 15,500 Hdr Rm t, åfvensom utgifter för deras framtida underhäll sl1ulle, i likhet
med livad förut egt rum för de redan befintlige räddningsstationerne, ut.gi\ af flandels- och Sjöfa rtsfondon.
J följd hilraf utfärdad e Kong!. Förvallningen af Sjöärendona befallnin{! till t. f. ln spelit.ören, att afr·esa till Gottland
och Öland för att utse platser för båtskjulen vid de blifvande nya räddnings-stationerno , samt upp[!öra öfverenskommolse med jordegarne, om dera s öfvel'låt.ande till Kong!.
Maj:t och f(ronan, för nf11unde ändamål; hvarefter entreprenadauktioner skulle anstflllas, i Wishy och Calrnar, å de blifvando båtsl•julshygf:nadorne. IJo nya h~llarn!l silll llo aila by{!-

185

184
gas 5 T<ongl. S!ieppsvarfvet i Carlsl;rona efter den, irdl'!l
Skeppsbyge-miistare Bonnosen i Köpenhamn, erhållna ritning
och således i likhet med dc, vid stationorne ~~;-darehusen och
Wil;en, redan befintlir,c. b:lla1'. Den enri;J för:mdrinr; som anbefalldes, var att lnfll~i domo slitille :.;ör;1s af koppar i .. stlillof.
för af rralva niserad jernplåt, hvilken seclnare er.farenheten,
såväl i Danmar k som hos oss, visat vara llö!jst ovaralilie: och
opålit.lie för detta ändamål. Do enda effe'litor som behöfde
anskalfas ifrån England voro Donnet's 9-pund. raketer jemte
antindninr, srör; och biefvo dessa införslirifne cenom I\onal.
Förvaltnine ens af sjöärenden a försore, under det att anshalfningen af ailt öfl' irrt i\ låa t. f. Inspektören, som lik vfll erhöll
rättighet att reqvirera fdin f(on::: l. Slicppsvarfvet i Carlskrona
~ådane elfel;ter, som J;u nde tillverlias derst;ldes.
Bygeariclet af li·frilddninesfJil!arne' och de, lifl deras in-'
rymmande hestillnda slijnl vid do s:n·sliilta stalionernr, iifvensom ansl;alfninaen af alla öfrir,e för stalionerne' nödige
elfel1ter bedrafs nu med den sli)'IHlsamllet alt, redan i· Oktober måna·ds slut, alllinr, br1f:1nns fiirdir;t och filorslod enelast
apparaterno s transport till si11a vederhörlie-a stationer. Olyckligtvis uppstod ett sv5rt hinder emot denna . transport.~ verkståilande vid de·n ti·den, derir,enom att det Kranans ungfartyg
som varit påräkHadt dedör, genom större slw€!a i machinerit't,
då ej var i ljrmstbart sldck. Då hvarlien nnr;ot annat f(rdno-ollet' onsliildt fmr; fart ya r.unde erhållas utan högst betydile
kosinad och, l.illföljo af donna son:t f1rstitlen, ;utdra svflrir; heter dessutom nppstoda, si\ beslöt l(on:;l. Föna ltnin p,·en af Sjö.ärendena att, med ifräeavarande transport och s51edes äfvon
med de nya · sta~ionornas ~lulliga ordnande, fine-e ans tå till
näsllwmmande vår.
Under loppet af år 1859 hafva ·12 s., ifrån En gilmd in- ·
försl!rifno, riicldnin::;sral;ctor ulifvit fiirdolado på stationeme r.
Skånsl!a lmsten silsom ersattnin::; för de konsumerade, så att
hvardera af dessa stationer för niirvarando äger 6 raketer.
Genom do öfvet· ral!et-liasten vid öfningsförsöl1en förda an-

..

iocJtning;H'1 uefillnOS lllCt!lll!iaStViddOll hafva varit 507 alnar.
20° elevation har gifvit don största medelkastvidd, eller 522
<linar. !Jlaf 33 lia s!. kunna e11da;;t 5 anses halva förfelat inål
af ett v:inljgt fartn;s Gtorle l;, sil framt afs-t.i\ndet derWI öfver- ·
llflrvid måste lil;väl <Hln:i\l'lias aH, vid de
stir;it 300 alnar.
flesta öfninesförsolwn, viiderlolwn varit vaclier och med fö ria
hli\st. Då verldir:;t r;hldnines försöli förekommer, äro förhållanderna vanlir;on annorlunda och följalitliaen lian man ej
vänta så tillfredställande resullater. En ocl1 annan ralwt har
Mven vis~t sia hafva liten, eller föea öfver 300 alnars lwstvidd, hvarieen om lwstet måste förfelas dn, si'lsom vanli:::t, afstå'ldet till fart yget ;ir· betydliearo. Så va1· förhållandet vid
räddninr;sf öretaaet vid stationen Mälarehusen den 2 Decem.J
be1· 1859, då l.venno · ralwler liaslades men inuendera uppIlileide fartyget, som li\t: på unr:eliir 4lSO alnars afstånd från
stranden.
Genom Kgl, För\'altnineens af Sjij:irendonas slirifvelse af
<len 7 Juni 1Sts9, har tiden för Inspektören s årlir;a redor;ö- ·
roises nfaifvand e, blifvit förändrad ifrån den l Maj til! den
1 Januari, hvarigenom den fördel vinnes, att penni.ngrnedel
ej behöfva i räl;enslwperna balanceras ifrfin det ena året till

...
l

det andra.
;\rvensi\ bnr, genom shifvclso ifrån samma e1uhetsverk,
;~f den 4 November 1859, blifvit stadaadl aU. lnspolitören skall
llrligen, inom Oktober månads uta5nc, inlwmma med approximatift · fÖrslag öfver lwstn~derna för underh ållandet af "Bäddnin:::svåsendet fö1· skeppsbrutn e å Rikets ku ster", för påföljande året; börandes till e-rund för berillmincarne lägaas dem
undel' sednare åren, vnnna erfarenhet i afseende på undrnhålllwstnaden, för de redan få rdirre räddnina s-stationem a.
Utom förr omniimnde räddnina sförotat: l1afva, som synes
af medföljande bilaaa, åtsliilli:;a andra förekommit, synnerligast vid stationon l\1älarhusen, li varvid 63 mcnnislwr blifvit
räddade, hvil11a, tillsammans med förut riicldado 42 personet·,
utgör det betydlie-a antalet af 105 mennislwt' som blifvit räd-
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dade på den korta tid som förflutit, sedan riiddningsYåsondet,
hos oss, först började sin väleörande verksamhet. Siirsidldt
förtjonar att anmärkas att vid stationen Målarhusen, der fiirut
årligen, man ga menniskor funnit en förtidig graf i böljorna,
bar sedan räddnings apparatern e ditkommo, intet enda menniskolir gått förlorat, vid sl1eppshrott derstädes.
Flera af do verkställde rflddningsföretagen hafva slwlt
under svåra omständigheter, hvarvid rädddningsmanskapet utmärllt sig för nit och rasldJet. för raddningen af besättningen å Skonerten Aurora, som strandade vid stationen MälarhuseR, den 3 Maj 1858, erhöll uppsyningsman och manskap
derstädes, särsl;ildta gratifikationer, iifvensom p,ratitll1ationer
tilldelades båtstyraren M. Anderson och roddaren Christian·
Pettersson, vid samma station, för deras v:ilförhflllande vid
räddningen af besättningen från Slwnertf'n Eric, som strandade på samma ställe, den 25 April 18'19. Sednast, vid räddningsföretaget den 2 December l 859, då bes:irtningen å den,
vid stationen Målarhusen, strandade Engelska SlwnPrten Brothicl{ rådeinefes från, efter allt utseende, Ollncfvildig uöd, utmärkte sig stationens räddningsmanskap eenom sflrdeles mod
och ihärdighet, hvndan det ock blifvit, af t. f. lnspolilören,
anmält till ytterligare belönings erhåll<lllde.
Carlskror:a den 3 Januari 1860.
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En annan olildJ ct uppstå r ge nom propellerns rörelse,
!lerigo non1 att dess blad sitta snedt mot fart yge ts medellinie,
så alt livarel era bl[ldet drifvet' al;torslwppe t, ieko blött framåt

MANÖVER MED PROPELLERFARTYG.
(So Arlizan Nov. 1859.)

Skoflarnas oc!J skrufven& egen~l1npor såso m f\amdrifnings "l
me(lel iiro helt s~iljalili[:a, e ft er de ras lwnstr'uktion och lf1go.
l få ord m ~ dessa sl1iljak li [;heter nrunn <Js, på det vi ,lera f
mfttto Iwnna h:irleda hvardera sortens ecenhete\' och sålundq
ut~nna bästa sä!tet att becasna dem..
Slwfveln verlwr i yta n af rattnot och d rifvor dnt \ san~-:
ma riMning som l1öl en, så al.t den ström, som derigenon~
up ~kOI\llllOr, icke ve rl1ar på rodret, emedan den endast bo..,
rörer dess öfro del, hvilk en i,0l1e ha r någon stor yr.a. Ä}vef\
bör det miirlws att b~ulen icke inyorka p.å fartn;els. kurs, s ~
Vi(li\ iclw de\ cn,a ligger djnp:u:e iin de t andra, och s&l edes
)Uölcr me ra motstånd. Ett undan\ac härifrån <ir det, när
ena hjulet går. frar.n ät och det andra bacl!, (h vi lk e t på yissa
ångbåtar kan utföras), emeda n (artn;et dcraf vändes. '
Slir'ufv en åte rigen ve rka r mo.t vattne t i Qll vriden yta.)
h~ilken, i stiillet att drifva vattnel lillb.al1a i liölens rilil.nin a
gifver det on hinglöpand l;l rörelso nl<terJfvcr i form af e.f\
con,, och dl;lt uppliOmmer \Hl strörr~ å~ sa(n(\la 11511 som från
skoflat'; men som Jcn licr;er djupat:o unde\' va\(cnytan, OQh
p rop ellern gftr liitt l'öro1n ro.dret,, sQ f~ t·. detta l;änning af Jen,
artificie.la st riirnmo.n, innan ftn nu fartme t börjat röra si.t;, omouan skeppshoppe ns tröghetsliran qfl,ffl'a m\nuter JJ,JOtsl&r fJ.l'O "':
pell orns fram drifvande fö.nni\ga.
'

~~

Dera f 11 <-lrlede s dun r,r und suts , al.t ],jul fart yget lq n i.elitl
styra ulan fratnfart, men dcromol skr·\1(\ilrt,yc ct st)l'a ~nnan de.
eå fraa,li'l~, och detta lian fortfa ra liii)[:Q ettor d e t prope ll crr~
hlil'vit satt i
til l framfart.

t: å nc, om

nftGot föi,' V.Il\~1 l,l\lld~ar do ss inxo~ka.n

oll or tillhalia, utan fl[ven fil. sid an, ~i'1 att, 0!\1 vattnet t:åfve
lilw mot.st.f1nd nära ytqn sem djupare r11~ d, slinl!o båda bladens
vorl1an motvfl(!a hvarnntl ra till en jcllll l rörel se nnder pro-,
pellorqs omlopp. Me n 1lelta iii' ic!;o h:irdelsen, uran som
va t.tn et (!Öl' större li10iständ alltsom djupe t öl;as, så mäler det
lä gre blade t merq svårit:het att röras f1n il et öfre, och akt.erslwppet 1:1ringas åt sidan ~~enom denna motståndets ulildlet;
farty ee t går icl\e ral;t. fram och, 0111 icke rodret motvorliar
oet, kastnr det t<i~ alltid &t samma sida
Denni) verli<111 [11\r Ila turligtvis större eller mindre alltefler prop e llern~ neclsimlming och stir:n in e, ty om axeln vore
i yaltenytaq och stigningen oändliff, d. v. s. bladet paraleJt
mecl axeln, så hrinp,ades akterskeppet endas t åt sidan och als
\clw frilm fl t.
Följa iiiigen fu· i verldigheten skrufvens sidoverlian på aktern en samm qnsii tt ni ng af liraflen att framdrifva
och den ;1ll dr ifv a åt sidan. Detta lian ic!;e undvil;as blott
mins!i<IS (!OilQID propellerns djupare lä{;e eller minskade stig~in g. Afviimill[:l~ n tJoror på sl; rufyens art, så att om den ar
högercflnt;ad (;f1r f;q·tyget åt babord vid framfart or.h åt stHI)ord under backning, hvare ;u ot en vonstersl<ruf verl1ar motsatt.
M deltil vill f)e t syn~s, sOIU skofvelhjul simli e vor·ka myc.,.
lwt biit\re än propellern till ett f<Hty gs välstyrning, samt aH
(lon set\nar~ siwlie q1edföra n5gr<1 svåricheter vid manö vre .,
rande. Men tvär tom kunna dessa skrufvens egenskaper begacnas p,& ett sätt, att Ulan l1an utf(ira rörelser, SO)II iirQ omöj-:
liaa

me~

slwfvelfartnr.
Om ~· ex. ett fartyg behöfvor vända tvärt vid liittning,
sft erfordras sprinc för en hjulb5t, el ler åtmi nstone seeel,
j (all vinpen derti ll ~f passande, emedan slioflamo enelast
kunna aqvändas att hlWa fartyget på ett st.ä llo i !<ölens direktion. Slipt fvon i1an c]eromot i stillt viiuer göra att fartmet
väudor pu · stället., ty

om

don sällos i gånc, medan ;mkaret
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ännu hftller fast och !tindrar framfarf. 1 så vorkar det vallen
som af bladet kastas på rodret, att fartn:et styr som om det
vore under fart. Detta är en v;il l!iind och begagnad egenslwp, och månget fartyg hanteras sålunda, samt n~ r det vändt
till den erforderliga riktningen, lättas anliaret och framfarten
börjar.
Ett slm.1lfartyg lwn fifven Villtdas utan al.t vara till anliars, nemligel'l på det sfttt, att det, niiJ' slirnfven r:år sakta
bacli, börjar vånda försk eppet fi t styrbord, och då det gått så
on half sl;eppslnnr;d, orokaslas masliinNt med hastigare rörelse
och rodret om babord, då fartyget hörjar gå framåt unde1·
tlet vändningen åt styrbord fortfar. Genom upprepande af
detta förfarande nflr,ra gfmger v:inder sig fartyget mycket fortare iin man skulle väntat och pä litet utrymme.
Om det är nfleon vind, kan man använda seglen att påskynda rörelsen, anlineen genom för- och alllerseglens verl;an åt sidan, eller för att genom vindens motstånd motverka
propellerns vorlian till framfart och göra dess sidoverkan hastigare. Sålunda med vinelen förifr ån och stormärsseglet på
stång, bringas en starl<are ström från propellern :not rodret,
och då vinden lwmrner al;terin och ryller samma segel, kan
propellern hackas hiirdare för alt fii dess sidoverkan starkare
och göra alt farty:;et vflnder rortaro. l mellanli:;ganJe l:i!:en
mot vinden, hör stonnflrsser,lot brassas sfi , att det alltid vorliar mot propellern. Sfidant ma növrera nde med skrufsl;epp
hal' månr;en r,5nr, blifvit anvfmclt för att hrinea dem genom
en trånc redd eller ett liroldgt inlopp, livarigenom de annars
ic'lio sku ll e kunnat pa ssera.
Svnrig hetcn alt hålla ett fartyg på samma ställe, utan
<Jtl. anlo·a, hvill<et st undom erfordras, samt att taga andra
sliepp på sliip, utan att blluilfva anl;ra medan hogsertår:en
utföras, l;an ocliså utföras genom skrufvens egenskaper. Antae t. ex. att man sliall taga ett ankradt fartyg på släp ; krysso~.:lot och kryssbramseglet s<Htas dil och man lägeer sia tält
fiirom det :mkrade, med masliinen sakta i gång.
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Genom att ' !ftta seglens och propellerns );raft motv:tga
hvarandra, lian man fä fartyget att sty1·a sa väl som om det
gjorde framfart, medelst den fön tt omn:tmnda arlificiela strömmen, så att man lian antigen förändra eller bibehå lla fartygets ställe eller rild.nin{;, så länge dl'l behar:as. Detta har
hlifvit utfurdt vid flera tillf;ill en, ol'i1 Jet har händt att ett
rartyg sålunda hålllits 20 minular pii niira samma ställe.
Den förenämnda verlwn af ser,IPn och sl;rufven l1an åfven bogagnas att hålla fartyget elt par streck frftn vinden,
t. ex. genom att behörigen hr·assa l< rysseglet.
I många fall är det ganska n ~ lfigt att lmnna bacl1a under styrning åt lrvad håll som helst, och ett fartyg med denna
egenslwp kan tagas genom många svi.ir·a farvatton. För ett
hjulfartyg kan detta lyckas ett litet stycl1e med tillhjelp aT
seglen, men med sl\rufven ensam kan det icke utföras, genom,
den n<imnda sidorörelsen. Sålunda lem ett silruffartyg i stiltj{:}
iclw hrin[!as att styt·a akterö fv er lil1asom föriifver, utan måste
hafva rum att vfrnda. Men om man önsliar hålla fartyget på
samma slftlle nwd vinden akte rlig, s:Hies rörmarsseglet under
det masldn en backas och genom pfrs läppningsventilen rerr leras,
till alt jemnt motväga seglen. Som >kru!ven derunder bringar förslwi 'P"' styrbord hän, kan detta motvågas mod alt hala
babords förbrassar. Man har exempel att en fregatt sftlunda
håHits balaneorad en half timme, utan att afvika' mera an 'l ~
streck och flytta sig mera än ett par famnar. Om man vill
liOIDJ11a al1teröfver år detta ganslw lftlt, blott ::enom alt öka
masliinens gång och brassa förråma slwrpare. På detta sätt
har man verliställt en backning mrd 3 knops fart och ulott
1 strecl!S arvilining på en half timme,
Som en naturlig följd böt· det stora jernslwppet ulifva.
aansl1a lått att manövrera, om man begagnar både hjulen och
skrufven. Såluhdil om det skall vändas hastigt, så böra hjulen backas och skrulven sftltas framåt under det de afpassas
att motvetga h varand ra, df1 dc n arlillciolla strömmens verkan
mot rodret kan erhilllas ut~n nftGllll framfart, hvarigenom,
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skeppet skall vända gansl;a lätt. Donna rörelse kan oftor uo.
lJag påsl1yndas genom att låta de blilla olil>a maskinerna arbeta med mera eller mindre luaft, men dock alltid lil;a, livilhet lätt k;m slw genom att taga mäl'ke på nfi got föremål i
land, pch derefter påsläppa änga, Mon detta är iclw norr ;
JUan l1an få detta slwpp alt styra under backning, hvilket vore
omöjligt för hvarje annat, som iclw hade vinden till l1jelp
dervid.
Det simile vara in~ressant att anställa försök i detta afseende på "Great Eastem", emedan detta slwpp är det mä 1·11...
värdigaste resultatet af nutidens slwppsbmgeri, dervid ici;H
blott ingår berälmine af hastiehet, afstånd och kostnad vid
h·aosporter, utan äfveo sii.ttet att lätt och sälwrt manövrOI"a
denna ofantlirra byggnad, SOill är den största ru.enniskOI' nå,.
gonsjn hopsatt för att Töras på hafvet,

OM SVENSKA LOTSVÄSE~DET,
l!l art.

Åberopande en förerrående uppsatts i detta ämne, intilgen
i denna tidskrifts 6:te häfte för sistförflutne år sl1all jag i
korthet yttra mig om upprättandet af polis-ordniorrar inom
farleder och hamnar, äfvensom rörande nödvändigheten att
förändra våra domstol3rs sammansättning då sjömäl slwla be~
handlas. Jag utgår bär ifrån samma iisigt, 'som i en föregå,.
ende del af denna afhandling eifvit mig anledning föreslå
förändring af lotsförordningens 4.5 §: eller att dessa saller
höra Jotsverl;et underordnas, eller åtminstone med detsamma
nära förbindas, bvilliet sednare företrädesvis torde böra slw
Q1ed de s. le sjödomstolarne.
Då jag ej varit i tillfälle att lwnna förslwffa mig fullstä 11 ..,
qjg kännedom om alla de författningar som i denna vä{:f,

lios oss, redan finnas ; lilwlitet som det varit ttlöjligt, att ur
• mtrr
· t"ll
utförde lmappa källor som statt
1 l)LHl s v"tnna nåo:on
u
lig upplysning hurn dessa salwr äro ordnade hos våra grannar oeh de stora sjöma\il.erne; så kan här ej blifva fråga om
att söila uppställa något system~tlsl<t ordnacH förslarr.
Jag föreslf1llet mig också att närron nöjal;tig lillnskap såviii om de författninear, hvarpå den förträf!lirra ord niAg grundar sig, som är rådande i flera a,f de mest navigerade utländska hamnar och farleder, som ocl< om dessas handhafvande,
ej );an ernås med mindre ärt att man beredes tillfälle, alt
pa stället, få taga kännedom icke allenast om författningarna
utan ock om deras praktiska tillämpande.
Till följe af hvad som redan blifvit anfördt, skall jag för
nånaraode insl;rfmlla mig till att endast försöl•a framställa
några allmännare !J f U ndsatsor i detta ämne.
Af den, i fötsta artiiialn af denna uppsats, föreslagna
förändrineen af lotsförordningens 2 §, eller att: halfva lotspenningar böra af inomsl;ärsfurten erlägrras, äfvon då fartygen
segla utan lots, torde blifva en följd, att endast befälharvore
som äro fnlll;omligt kånnare af farlederna skulle underlåta
att taga lots. Och som Iotsarne böra vara skyldige tillse det
fai'Lyg under deras ledning, anl<ra så alt de ej hindra rörelsen, slmllo den föresiaena förändrinr;en af denna paragraf äfven medföra den fördel, att ordningen inom farledorne lätta1·e
och båttre lwnde vidmalllhållas. Och för att ännu sälu·are
vinna · detta sednare ändamål, borde ett lämpligt vite stadrras
för fartyg som ankrar så nl.t det ligger i vär;en för andra,
hvilket vite skulle eritierras af lotsen, då sådan beearrnats, men
i annat fall af beflilhafvaren. På det detta lättare och fullständigt må !;unna lwntroiiHras, anser jag äfven nödigt förordna
att icke allenast lotsofficrrarne utan flfven cheforne å örlorrsfartyp,en samt den seglande tullbeval;ninr;en böra vara skyldiga
val<a häröfver, äfvensom att åtala förbrytelse deremot, hvarje
enski ld man dock obetaget atti omedelbarligen, vid vederbörlig domstol boifra fel emot ordninrren häri.
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llvarjo l'art l'{: borde, vid högt vite, vara förbundet: att
mod ~lora bolistäfver, af sådan färg att de på afstånd kunde
nrsldljas, såväl för-ut som akterut, hafva måladt namn och hemort. Ent;elska sjölagen föreslirifver: at t innan något Engelskt
fartyg er håller sina sjödolnnnenter sliall såväl dess namn som
ortens der det ål' l:emrna, målas, pi\ ett synbart slitlle, å dB ss
aliterspegol, ii mörli grund, med livila eller gula hokstäfv er
af minst fyra tums längd, och hvill;a icke få utplånas el ler
förflndras annal [ln i ändamål att. vilseleda en fiende eller lör
att und::n uppbrineninr,; allt vid ett vite iclw öfverstigand.•J
ert hundrade L. sterlinr,. Denna lag är s5 1ed t~s häri ganska
slning; också är ti ll ordninuens vidm;ddh fl ll ando p5 hafvel,
ett sådant miirl;ande bi\de nyttigt och nödv:indigt; ty om ett
fartn: - , å hvi lket intet namn finnes utm ;i rli!, eller som oj
fll' pä annat sf1tt klinhart -- sl'gla:· på ett 11nnat eller beuår
någon annan sorls fHI eller oordentliulwt, sliall detsamma mängen säng hlllna undkomma ullt ansvar, genom att. hlol.t helt
enke lt segla sin r:"1g. Vore d•~ rnmot fart ygets namn ocl1 hemort mfllade a dl'l.sumnJn, sliillle sådant., iilminsl.one vid dagsljus, svårligen Ii unna · inträlfa, och om det iindoeli skedde
slin!le don deraf lidande, i det nnmiirkla namnet., hafva en'
god ledtr äd för <~If !inna hvart han -;l;ulle vända sig för alt
~>rhiilla upprätlel w . llocl1 ans er jag Engelslia sjö l ag•~ns föresl;rift härom ofullständig, i så måtto, att den endast bestämmer det namn ocil hemort sliOia målas akterut, och håller
före: alt andamålet mera fullt skulle vinnas om desamma afven för·-ut uppmillades; och dnlla af orsa li at.t man mängen
gång ej iir i tillf;i lle se ett fartyg ai1Lerut. Om fartygen deremot, såväl i bog~;n som al<Ler, vore märlile, sku ll e det noppeligen inträiLJ all man ej skulle kunna se doss namn. En än
ytl.erlieare förd el som Jenna m:i rl•ning liOmme al.t medföra vore,
ntt luigsfartye, som orn dagen, på tillräckli gt nå1'a bftll passerade ett annat, lwnde se hvad det hette och hvart det tillhörde, h vilket befälharvaren borde vara skyldig upptaga i logr,boken och vid ankomsten till första hamn t;ifva tillkänna på
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hörs och tullkammarll ; hvariconom vidare ocl< iHrigo intresserade personer oftare skulle få underr:itte lse från sina fartyg, hvilket, fö1· dBm, utan tvlfvel vo1·e biide lugnand e och
vietigt.
Utöfvar saknaden af passande polisordningar, redan i farlederna, ett på sjöfarten menliet inflytande, så ät;er dock
detta rum i ännu högre erad inom hamnarne och serdcles
i de mest besökta. Det är visst sannt att hvarje hamn har
en serskilld, fasst:illd, hamnförordning, iifvensom att flera af
dessa förordningar äro ganstia förtjenstfulla och praktiska; men
om också författningen är god, är deremot ordningen i hamnen icke alltid den bästa, och detta torde m5neen gång härröra från de otillrftcktiga och ofulllwmliga medel till dess
uppehållande som, i detta fall, vanligen stå vederböranJa till
buds. Utom att dessa hjelpmedel böra förb[lltras och öllas
serdeles i de mest besöl;ta hamnarn e, eller Stocld10lms och
Götheborgs, anser jag det åfven vara skäl förordna : att intet
rartyg i dessa hamnar, rar flytta sig utan biträde af hamnkaptenen eller dennes underordnade; för hvilliet biträde fartygen skull e l>elala on bestämd billig afgift. Hamnkaptenorne
borde äfven tiiiiJ.ållas, alt fara oml;ring i hamnen, något mera
än nu är fallet, för att tillse dot fartygen ligr,a behörigen förtöjde eller fMankrade så att sego ll ed•m lem nus fri. Men huru
sket' detta? Uvar o~h en som l;änner förhålland erna inom v5ra
lifligare hamnar måste bel<:"lnna att 01d11i nr,en hitr utinnan svå rligen .kan vara sämre [Hi den är. J starlit tralikerade hamnar trOI' j;~g det docli för hamnknptenHrne vara omöjli~ L att
till erforderlig llO(;p, ranh et vidmakthålla hamnpolisen, om ej
till stöd för deru s myndi1:het finnes förlagde i hamnarne örlogsfartyg, hvilkas chefer vore skyldir,a att på bogäran lemna
nödig handr<h'.lilling. En siidan handrficlininr, skulle desse, so m
ombord hafva godt om folii och båtar, utan S\'årighet sa1ut
hastir,t och kraftigt lwnna lemna. Det är derföre önsldigt att
i Stockholms och Göt heborgs hamna1' lämplige örlogsfartyg
sta tionera s såsom vaidske pp. Sf1kerligen skall häremot likv;il
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giiras mflnp,a iriVfHlrlninP,ar, hådo på {i rllntl ·af lidsinader oci\
milhända f1fvon derför·o att mången anser· en sådan åtgärd
ulltieles öfverflödig i och skall man li anske s01n stöd för den
sednare fisiglen vilja påstå: att harnnkaptenerne redan ega•
tillräciili[lt underslöd för sin myndighet, i hamnförordningar.:.
ne och de i dessa för iHvertriidclsor deraf stad;;adb viten, M-'
vensom att, om bef;ill1afvare tredslias, dB egn hitli;;hd att pil
han s bclwstnntl luta utföra sina order, snmt att de dessutom,
för· ohörsamhet, liunna <in ytterligare inför dornsiol åtala för!.
sumliee eller felande bcffllhafvare. Jag lian dock ej medgifva
riktighet af dessa skftl. De t f1r Iiiart : att farl.yt;, vid anlwni..!
sten, ona lilrnna b!ifva nödsaliadö art af ori eller· annan orsali
anlira i secelleden, samt äfvcn alt alltsomoftast UJI·ha la i eller
tvftrs öfver densarurna; och om det vid ott såda nt fartres
anlwrn st blåser lltll'llt, elit)!' ortr det under förhalning hlliser'
upp, och bråd sfia ej iir förhand en å fartygets sida, sli<lll dess
beffllhafvJre mii ngen gånc- försölw afvnl<ta fogligare viider· irin;Jh
han flyttar sig. Fni;lyget lian s~ lP-d os ii n lfme i·e, f1n lwrtar'e lid litrr:a
qvar, oeh om oclisi\ hamnliaplenen blir deroli1 underr~llatl ocli
ger ord er om förflyttning, sbll befälhafvaren ofta sii l<a und.:.
vika cetta , under förobärancle all det. f1r föl' slai'li vind m. m.
Innan hamnkaptenen l1inner anslinfra foll< för att hala fat·lyget
ur v~gen, förlöper lf1ng lid och trafik en är deruntler för elind
med större eller mindre sti\righet. Funnes deremot ett v;ilit ~
sliopp i hamn en, visste hamnl<aptcn en ailtid hvarest han öeon-'
bliclilieen simlie ni hjelp, hvarjomte mången oordninc- som
han med sina mfinearta<lo eörom}l i land icl;o siw lie lmnn:1
varseblifva, dock ailtid borde marlias rt örlogsfartteet, hvars
chef då omedelbarli cen skulle !;unna ställa sa lwn till r:illa,
samt sedan blott underrätta hamnli:Jptenen om förhållandet.
Ett örlogsfartygs stiinrl ir;a närvaro i hamnen slwllo dessutom
hafva ell stort ot.:h nytti,:t inOyt;lllde i handol skapte nerno lwn ~
de af detsamma pr1r<ilina mycl;et biträde; smiirre oordningar·
ombord 5 handcisfarlyeen siwile lnmna rätl.as oeh äfven till
en del förekommas af iirloesliuplenen i vid svftrare tillseeefs.::
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gåenden, förhalninga1· m. m. skulle liandelssl!epp få hjelp från
örloesfartyget m. m. l-Ivad åter angår hufvudsliälet som häremot torde komma att förobCiras, eller lwstnuden, så lian det
ej förnekas att denna simlie blifva gnnslia betydlig, isynnerhet som dot iclw ftr lämpligt att till valdskepp i dessa hamnar anvant.la mindre fartyg rm lwrvelter och helst ångfartyg.
Till uppehållande af ortiniogen inom sjelfva hamnen vore
visserlir,en ett segelfartyg lilia passande, men df1 val!tslieppet
iclie uteslutande borde afses för detta äntbmål, utan derjemte
föi· andra, iclie mintlre victiga, skulle det beroende af väder
och ''ind som ett sådant vore underkastadt, lägga stora om icke
oöfvervinne\iga hinder för att af vaktfartyget hafva all den
nytta delta skulle kunna p,öra. Vulitslwppet borde nemligen
icl1e alltid ligea stilla, ulan sliUIIe ofta cöra turer utåt skäreårdarne för att lwntro\lera ordningen derinom; och om ett
f<rrtyg stannade på erund eller led hafveri i närheten af dess
station, skulle vederbörande alltid, i första hand, kunna pårälma hjelp från detsamma. Det nnderstörl, som en ängkorvett t. ex. vid ett handelsfartres grundsättnine kunde lemna,
simlie vara särdeles l!raftict ocl~ vida öfvertriitla det som kan
erhållas af de små boeserfartyg som finnas i Stockholm och
Götheborg i ty dels är lwrvettens maehin sta r·kare och kan
således I:Htaro draga af grundet, och fömämligast år dess besättnine mångdubbelt större, hvilket sednare vid flera tillfällen
är af oberälmelig nytta: såsom då stor skyndsamhet är nödig
för aU kunna rädda last och inventarier m. m. Det torde
derföre lmnna med sliftl påstas, att Stoclilwlms och Göthebores sjöfart af de s. !1. vaktskeppen simlie hafva mycken
hjelp och bistand , hvarfiire det liansl;e ocl<så iclw vore orimligt antaga det skeppsrederie rna derstädts simlie finnas villige
betala åtminstone en del af expedit.ionslwstnaden. En så
verksam och nyttig tjenstgöring siwile vara särdeles lämplie
för Ilatlans befäl och manskap, i synnerhet om mansl<apet
och dot lägre befälet ofta aflöstes, t. ex. hvarje år, hvaremot
cheforne och uppbördsmännen å dessa fartyg bonle unqer en
15

199

198
länuro tid åtminstone trenne år bibehållas. Dessa chefers
o
'
befattning komme således att blifva ganska ansvarsfull och
tle•·as tjenstoutöfning skulle mången gång försf1tta dem i ganska ömtåliga och granlar,a förhållanden; deras myndighet borde derföre genom lag vara begränsad och erkänd; dock möter här, som i de flesta fall inom detta område, en nåslan
fullkomlig brist på förordningar, bestämmande örlogsmarinens
förhållande till handelsflottan, . en brist som vid tilltagande
handel och sjöfart blifvit alltmera känbar.
Utfärdandet af nya ellel' förbättrade lagar rörande sjöfarten älvensom sträng kontrell öfver dessas efterlefnad är
' ensamt till•·äckligt för att vinna erforderliG ordning
dock icke
och sällerhet till sjös. Lagarne må skrifvas huru tydliga som
helst så är det docil klart att fall kunna inträffa, då de kom' olil1a uppfattas ; samt att brott emot dessa laga•· kunma att
na begås åfven om lwntrollen handh;~fves alldrig sf1 strängt.
Detta förhållande är;er lilla sf1kert rum på sjön som på ten;~
firma· och för att så vidt möjlir;t afhjelpa olägenhetorne häraf,
'
har man
V3rit nödsalwd inrf1tta domstolar, som i tvisf.ir;a fall
afgöra huru förfaltninr;arne skola tillämpas samt adöma straff
för lagbrott.
1 det som rör rätten tili lands, utöfva våra svenska domstolar, så vidt jag vet, sitt liall nitiskt och sliicldigt; i detta
afseende läror deras organisation ocliSfl vara god. Men Letral1ta vi åter domstolarnos sammansåltninr; med afseende på
rättsfö 1·hfillanderne till ~jös, ä r utsieten lånr;t ifrf111 liiHI tillfredsstiillande, och detta hänör icl\0 allenast ar vår röråldrade och olämpliga sjölag, utan förnämligast af sjelfva domstolarnos sammansf1ttning. Denna är nemligen, för ~jömål alldeles densamma son'l rör öfriga mfll, och om sjölagen vore
alldrig så förträ!Tiir;, skulle docil våra nuvarande 1\ådstufvuoch Mvenälter vara lika oförmör;na att IIIart uppfatta större
delen sjömål, enär dertill nödvändigt fordras ganska mycken
bekantsl1ap med sjön, hvillwn återir;en omöjligen kan förvårfvas med mindre än alt on längre tid hafva egnat sig åt sjö-
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mansyrket Man skall också, 0m man gransliar utslagen i åtsl•illigoJ af dessa mål, finna stor och betånldig okunnighet i
ämnen hvars litinnedom dock ål' oeflergiflig för att lmnila
döma säkert och rätt. För att bevisa detta, är det lil!väl ej
lämpligt att hät• nu beröra når;ra af dessa domar, enär en
dylik liritik icl1e lieger inom denrw afhandlings gränsor. Hvad
hflt• ofvan, fastrm endast i största lwrthot och i allmfmna or•
dalag, blifvit an'fördt, må vara nog för att angifva behofvet
<~f förändring håri, ett behof hvars kraf jag är säker skall
af hvarje sjöman erkännas. Men då det sillille vara alltför
kostsamt iHvensom ffirenadt med åtsliilliga andra olägenheter,
<~Il hafva domstolar som endast behandlade sjömål, samt då
mängden och vidden af dessa mål iclle r;ör sfHlant erforderligt, anser jag alt ändamålet skulle fullkomligt vinnas, genom
alt i de vanliga domstolame, då sjörättsmål _skulle förekomma, adjungera sjökunnige personer, hvillia med sin sakkännedom si>Nlle upplysa nitten i de delar det· sjömansskap gjordes behöfligt. Sjiilagslwmiteen· af ä r 1817 el'11änner också
denna grundsats i det den föreslfu·: "alt öfverrätt i förså'krings- och haverimål skall utgöras af en lagfaren ordfö•
rande och tolf ledamöter, hvillm alla af Konungen förordnas.n
Dessa ledamöter skulle utgöras af : "tvenne Officerare af K.
\\1. Flotta, tvenne ledamiHer af Svea Hofrätt, tvenne af ·Komers-Koller;ium, tvenne af hufvudstadon s lVLlgistrat j och af
dess borgerskap tvenne Slwppsre<~ re och tvonno Handelskaptener som under en l<ingre tid idlwt utrikes sjöfart." Det är
dock endast i öfverrätt som korniteon lemnar plats åt s. k.
sjölmnnige personer, hvad åter angår und errätteme, så har
komiteen iclie ansett dessa böra undergå någon förändring .
Ehurnviil jag f1r af fulllwmligt samma åsigt. som korniteon deri
att ~jömän böra sitta i öfverriitten, tror jag dock ej att den
af komiteen föreslagna sammansättningen af densamma är
den bästa ; lika litet som jarr kan gilla alt ieko äfven i undenätterne inrymts pla ts åt sakkunnige personer j och jag
J,an 'så myclwt mindre biträda uppfattn ingen af denna sodnare
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del i kornitebetånl~andet, som det hufvudsaldigen är i de lägrc
instansorne som de s. k. snl>kunnige skulle [;Öra största nytta.
l sjömål, sf1väl som i öfrige rättsfrågor, är det underra tten
som ransakar, som börer vittnena personligen och som, på
erund af sjöförl\laringar och rö1·hör med de handlande personorne sjelfva, uppställer sina protolwller och fällor dom;
uå öfvenät.Lon deremot, till stöd lör sin uppfattninrr af sal;en,
endast iiger urderrii ltens protolwllel'. Det synes mig derlöro
klart att första ransalminr;en bör upptaga allt som kan tjena
till sakens fullstäntliga belysning och till ledninr; för öfverrättens omdöme. Or.h huru är en så besl<affad fullständig
utrednin g möjlig, om icl;e ptHsoner, 5gande erforderlir;e speciallwnslwper, tillse alt int.et anmiirl;ningsvärdt lemnas oldart
eller ofullst.ändigt undersö kt? Jag v5gar derföre besliimdt påstå att våra domstolar, med deras nuvarande organisation,
icke rimligtvis lwnna förväntas hafva den detaljluinnedom som
till en sådan utredning är behöflia. Lika nödvändigt som att
om icl;e :innu
j öfverrät.ten ingå sjöerfar ne persone r, lika
vid sjötlerno
underrä
i
att.
sfiledes
det
mera erforder ligt är
mål adjungeras passande sjömän.
Å orter der Lotsfördelnin:::schef finnes, föreställer jaa mig
att denne sl;all vara härtill särdeles passand e; hvarföro dessa
Officerare borde vara sl;yldige att noga l<iinna de lagar och
förordninr;ar som angå handel och sjöfart., samt vid ansvar
förbund ne fästa domstolon uppmflrl(samhet på dessa föresl<rifters sjömansmossiga pn samma gåntr som lagliga t.illåmpande. Utom Lotsfördelningschefornfl borde, i dessa mål, äfven en af ortens äldre och ansedde llandelslwptener, som
tagit första liiassr,ns skeppar e-exam en, adjungeras domstolen.
llegge simlie äga rösträtt, ehuruväl endast. de egentlige juristerne borde vara ansvarige för prosossens laeliga gf111g'.
Der Lotsfördelningschef återigen icl(e finnes, simile antingen tvenne l-landelsliaptener, så qvalifiserado som förut omnfuunts e11PI' 1 der omständigheterna ej medgifva detta, tvenne
Officerare af f.' lotlaii stationflrade i lanrisorten taga sflte och
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stämma i rf1Hon; ellei· också skulle on Ollicor och on 1-landelskapten, från anno1· ort, kunna boordras att, emot åtnjutande af tral;tamonte, afrtJSJ till stad der sjiinittsmål vore
anhäneiet, och inom hvillwn ej vore bosatta sådana persone r
som här ofvan nämnts, för alt acljunzeras domstolen d er~ t.ädes.
Håradsrätt sliulle deremo t alldrig fil utgöra forum för
dessa mål, alla sådane borde ovilkorlip,en förvisas till niirmaste sjöstads Rådstufvnrält.
l öfverenst.ämmelse med sjlilaeslwmitenn, anser jaa att
endast tvenne instanser böra i sjörflttsmål finna s, men i motsatts mot berörde lwmites förslag om inr:Htande af en särsl;ild domstol för -sjöförsäl;rings- och hafverimäl Liestilende af
ordförande och tolf ledamöter, håller jag före: att Svea Hofrätt bör vara högsta in stansen ; börandes dock vid dessa måls
handläggning densamma adjungeras tvenne med sjön bel•ante
persone r, hvill<a trenne jae l'iirestflllel' mia liunc.le vara Lotsdistrililschoferi i norra lotsdistril<tet och en af försia klassens
Sjökapt ener; livarförutan flfven tvonne slwppsredande Handlande borde j öfvorrätten upptagas. Do trenne sistnämnde
ledamöterne hvilkas Ilefattnine som öfverdomare är af största
betydenhet och särdeles ansvarsfull, borde af [{onuneen tillsättas, på förslag af Skeppa re- och Grosshanc.lels-societeterno
i St.oclil10lm.
Det är, efter min uppfattning, af don alldra största vigt
för sjöfarten att dessa sal<e~ snart ändamålsenligt ordnas; och det är i hög arad önsldigt att en särsl;ild lwmite
blir tillsatt att häröfver uppgöra fö1·slag. Det af 1847 flrs
sjölaeslwmite uppgjorda förstarr är, så vidt ja1: kan bedömma,
i månca afseenelen aansl<a förtjonstfullt och sliUIIH iifven lwnna tjena till en eod hjelpreda, men utom det att detta förslag redan torde hafva råkat i glömska eller åtminstone iclw
vunnit stadfästelse, iii' det i mån~J,a delar ofull st:mdi gl neli
upptager på lånet när icl<e allt det on sj'ölar< bör innohiilla '
"
livaribland här endast mf1 omn:imnas alt detsam.na icl<e med
ett enda ord vidrör örloes- och handelsmarinen s förb fdlande
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till hvarandra -- on brist som, onliut hvad jag ofvan sölit
visa, är gansl;a stor och känbar och som derföre ocliså snart
bör afhjelpas.
Jag anser det derföre nödiGt att den föreslagna homitcon
erhåller vidsträckt och tydlig instrulllion att öfverso och ordna alla författningar som, rörande sjöfarten, redan finnas och
tiOffi kunna anses förtjonia att bibehållas, äfvensom alt uppgöra och inkomma med fullsländiet motiverade förslaG till
sådane nya stadganden som kunna anses erforderlir,e, hvarjemte i denna instru~tion särsldldt bör intr.ea~, att föslag skall
uppgöras till lag föl' örlogs- och handelsflottans inhördes förhållande. För att. docli denna komile skall lwnna lwmma till
ett praktiskt resultat, är det alldeles oefteq;iflir,t alt i dess
sammansältning ingå erfarne och sldcklige sjömän, hvillia med
sin sakkännedom kunna biträda de deruti befintliGe sakkunnige.
l sammanhang härmed kan jag ej afhfilla miG från att
uttala den . tanken : huru nyttigt - ja nödvändigt det är alt
Flottans Officerare, mera allmänt, än nu lord o vara. forhål landet, göra sig bekante med de lagar och fiirfattninGar som
röra bandel och sjöfart, äfvensom med handelsconlumen till
sjös. Det är också nödigt förordna att i Sjöofficersexamen
må inr,å fordring på kunskap i dessa ämnen.
Om de hår föreslagna åtgärderne vinna bifall och lwmma till verl<slållighet, skall örlogs- och handelsflottans befiil
och besätlningar, genom den ökade beröringen sinseme llan,
lära att bättre känna och vårdera hvarandra, hvarigenom en
verklig och ömsesidig aktning och tillgifvenhel hör uppstå,
och att en sådan l<änsla, dessa mariner emellan, verksamt
sk ulle bidraga till begges utveckling och fram steg frr min !ifliga och innerliga öfvertmelse.

c.

J<'.

SP ANSKA FLOTTAN.
Enligt uppGifter i nMoniteur de la flotte" består spanslia
flottan af 359 större och mindre fartm, dels med dels utan
ånga, förande tillsammans 1093 lwnoner och drifna al' ångmaskiner om ·11 ,230 hästkrafter·. Af liUstbevalillingen anses
65,090 sjömän lmnna erhfillas till dess bemanning. De förnämsta af dessa fartyg äro 2 linieskepp utan iin~:a, i ~:odt
stånd, nemligen Reina Isabella, 86 lianoner, som ' nu ligcer i
navarma och Rey Francisco, 8q. lwnoner·.
4 seglande fregatter: Esperanza, 42, Pet·la 42, Bailen
40 och Cortez 32 kanoner.
5 transportfartyg utan ånga om 2 a 4 lianoner hvar.
5 lwrvetter : Villa de Bilbao 30, Fen·olana 30, Isabella
Il 24, Louisa Fernanda 'H, och Mazzaredo 16 kanoner.
19 briggar 0111 •! o a 20 l!anoner, ~ sliOnerlbriggar· och
'

5 skonertar.
~ si! ruffregalter: Princeasa de Asturias 36 kan. och
400 hästlir. Berenguela 36 kan. och 4.00 hfrstlir., Blanca 32
kan. och 300 hästlil'. samt Petronila 32 lwn. 300 hfrs tlir.
6 hjulfregatter : Francisen de Assis 16 lwn., 500 ld!r.,
Isabel II 16 lian ., 500 hästkr., Dona Isabella la Catolica,
Don Fernando, Velasco och Conde de Regla om 2 lianonor
och 500 håstars liraft för alt begagnas till poslfart.
Dessutom finna s 7 hjullwrvetter om 6 lianoner or.h 350
. hästkraftet• ocir 2:nA om 3 lian. och 300 häsllir.; 3 sliruf-avisos med tillsammans >1:2 kan. och 350 hästlil', och i8 smärre
hjulångbåtar med 47 !;an. och 2,4 30 hfrstluafter ti!lhopa, samt
52 kustnevalmingsfartyg ulan ångmaski ner med tillsamman s
75 kanoner.
Ar 73 mindre farin: äro oJJ:Jiii'ing 60 stalionor;Jde vid Philippernc.
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Nllgot sltrulliniosl;epp liar spansl;a llottan ännu icl;e, mon
ett sådant, vid namn Principe de Asturias om 90 kan. har
blifvit påbörjadt i F'errol.
Vid de LJ'enne örlor;svarfven sysselsättas nllra 4.000 arbetare och ett betydligt förräd med virile är der upp :aedt.
l Forroi har man börjat reparera bäddarna, hvaraf 24
hafva funnits, men lmappt ·l ·J filerstå i· brukbart skicl1, och
att föröka dockomas dimf'n ioner så alt do största ånr,fartyg der slwla !;unna intagas. Vid den n:ira Cadiz belf1gna
örtossstationen CamJCas fortgå uppmuddrinsar och i earthagena har man byggt skrnlfregatten Petrunila. Det synes derföre, som det siwlie kunna lycl!as att upplijelpa flottan nr det
förfall, hvari den eft.erhanu rålwt, ifall det dertill äskade statsbidraset blifver beviljad!.

Iotlot neddrager hela röret, med blott ena ändan af linan
fast ofvan vattnet Linan utlöpe1' nr rör·et ungefär på samma
sfttt som den tråd hvarmed on spindel fil'ar sig ned frän
'
'
någon höjd, ar honom utsläppes under det han har fäste vid
Jet föremål der tråden ar hflftad. Sålunda undvilws det
motstånd, som en lina röner, då den till hela sin längd skall
dragas senom vattnet, och dess fria utlöpande eger rum i
stllllet, hvarigenom lodet kan hastist oeh jemnt nå botten.

. FÖRÄNDRADE OCH NYTILLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN.
Ryssland,

\VESCHNIAK (2) "-). Båk, bestående af en stympad, trekantig, röd pyramid. 67° 6' 30" N. 41° 26' 20" O.
DANLLOW (2). Båk, bestående af en paralellipiped mod
fyrkantig prisma öfver. 66° U' 30" N. H 0 7' 4.5" O.

Il v a

J'

j e h a n d a.

Den svärasie anlwrl;etting, som man liånner, har nyligen
blifvit tillverlwd hos Brown & Lonnux i London, för att användas till förtöjande af engelslta lironans lwlsl;epp i Malta
hamn. Den är· 40 famnar lång och förl'arcligacl af 4 ~ tums
jern; hvarje l;ink ftr 27 tum lång och viip,er iifver 2 centn.
Dess styrlw be(ålmas tillräclt!ig al.t i alla liidor hi\lla lwlsl\eppet med ett liniesliepp fast på hvardera sidan.

Ett nytt instrument för att loda på stort djtlp har blifvit uppfunnet af Professor TrowbridiJB från Nonlaruerilia, och
beskrifves sålunda: Detta lotlningsinstrurnent. har blifvit uttftnlit,
för att undvilia vattnets frilil ion p~ linan . ;\ndamåle t vinnes
genom att vid lodet ffista ett rör eller fodral , hvan1ti lodlinan är tätt uppslijnton, sil att den li an utliipa !'ritt, medan

lWorge.

fUGLENAES (3). Fyr, pa yttersta pynten härar. Ilelyser
horisonten emellan N. N. V. och O. N. O., S. omliring. Höjd
33 fot; synvidu 10 mil. 70° 40' 15" N. 23° i5' O. Lyser
från 25 Augusti till 20 April.
HEKKINGEN (3). Fyr, stillastående, på N. sidan af ön.
flöjd 68 fot; synvidd 14 mil. 69° 36' N. 47° 50' 30" O.
Lyser från 45 Augusti till 4 Maj.
ANDENAES (3). Fyr, omp,åL•tHie, med blink h\'ar 3m, i
ett nmdt, röclt jerntorn, 411 fot hör:t. llöjd 143 fot; synviud 20 mil. 69o 19' 30" N. 16° ·19' O. Lyser från 15
Augusti till 4 Maj.
•) De inom pareutestccken sUilltla siff1 orna angifva fL hvilka sidor i
1856 nrs upplaga af "B e s k r if n i n g ö f v e r F y r a r, B å k a r
o c h S j b m ä r k e n etc.", förändring <J rn o böra införas,
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VAAGÖ (<i). Fyr, stillaståenda på öns N. O. pynt. Bolyser horisonten emellan N. V. l N. och S. O. ~ O., N. omfiring.
Höjd 4.8 fot; synvidd 12 mil. 67° 26' N. '14° 1' 4(}11 O.
Lyser från 15 Augusti till l Maj.
Fartm som styra in mot fyren kunna löpa längs öns
O. sida och följa land et tills fyren går Hr sigte, hvarest kan
ankras pa 7 a 8 famnar.
VILLA ÖN (6 ). Fyr, förfmdrad till omgående med blini\
l1var 4rn, i gamla tornet, som är rödmåladt. Höjd 128 fot.
SLOTTERÖ C11). Fyr, stillastående, i ett 66 fot högt,
'20 mil. 59°
rödt, jerntorn. Böjd HS fot j synvidd 18
11
O.
5'
5i' 30 N. 5°

a

LILLE FEISTEEN (U). Fyr, stillastående, röd. llöjd 66
fot; synvidd 12 mil. <i8fl 49' 30" N. 5° 30' 45" O.

TORGAUrEN C19). Fyr, på yttra pynten. Belyser horisonten emellan N. O. t. O. och V. t. s, S. omkring. Höj,,J
36 fot; g n vidd 12 mil. 59° 9' 28" N. 10° 50' 20" O.
Sverge.

GOTTSI\A SANDÖN C38 ). 2:no F} rar, stillastående, i S.
5 O. och N. 5° V., 800 fot frän hvarandra, på N. udden af
ön. Belyser horisonten emellan s. 16° V. och S.• 72° o.,
N. omkring. To.men äro röda me~ öfra delen hvit. Böjd
HO fot j synvi·dd 16 mil. 58° 23' 15" N. 190 12' 45" O.
I•yrarne öfverer~s leda 1 mil V. om S. V. pynten af J(oppar11

stenarne.

Fyr, stillastående, i ett ~8 J fot högt
stentorn, på N. O. pynten af ön . Belyser horisonten emellan
N. V. och s. V. t. S., O. omkring. Höjd 90 fot; Synvidd 18
mil. 62° 12' 15'' N. ·17° 43' 30" o.
BREMÖN (46).

BJUI\Ö KLUBB (50). Fyr, stillastående, · i ott tolfkanti1:t,
höat stontorn. Belyser horisonten emellan N. V. och
fot
U.

V. t. V., O. omkring. llöjd f7f fot ; synvidd 13 mil. 640
29 15 11 N. 21° 35' 45 11 o.

s.

1

llär förut varande ~rirbåli å1· horttncen.
Jllyssland.

LÅGSI\ ;\t~ ( 55). Fyr, förändrad j är stillastående i ett
torn af granit och tegel : Belyser hori sonten emellan N. 40°
3 i 1 O. och s 320 30' O., V. omkring. Höjd 100 fot; syn5 9° 50' 50" N. 19° 55' 50" O.
vidd 11 mil.

STENSI<Att (60). 13åli, af pyramidform, 83 fot hög, röd,
'med svart lali. Synvidd fl mil. 59n ~9' 10'' N. 26° 23' O.
SOUHUP (Kap). (Surepudd) (61 ). Fyr, stillastående, uti
ett gult trätorn med röJt tal•, på yt.torsta O. pynten af Jonna
udde. Höjd 48 fot; synvidd f2 ~ mil. 59° 28' 24" N. 24°
26' 13" O. Denna fyr öfvorens med eamla fyren i N. 66°
58 1 r. v. ut,·isar midten af inloppet till Reval V. ifrån.
HEVAL ( 61 ). b· a Hamnf)Tar, hvaraf 2:ne hvita N. om
O. och V. farvattnet, och 2:ne röda S. om farvattnen. Do
h vita fyrarno belysa de yttersta V. och O. hörnen af N. hamnpiren och de röda, inloppen. Vid inloppet till hamnen lemnas de hvita skenen på N. och· de röda på V. sidan.
IJnoJnari~

SVITBINGEN (72) . Båktunna, röd och svartrandi g, vid
s. O. ändan af detta erund, på 6 famnar mod röd stång och
nedhängande qvast, 1O mil från fials haren. Pej. lituddbergs
högsta pynl. N. 740 V.; fials kyrl•a N. 4.6'' V. ; J(narfwer N.

17°

v.
D e igieu.

lli.ljd öfver höp,t
30' S. och
48°
V.
vatten 195 fot j synvidd 20 mil, Cluellan
o. 3o 301 N., N. omkrine. 51° 13' 50" N. 2° 51)' 24.'' O.
oon föha hufvudfyron och llodfyron på O. sidan äro slåclil.a.
OSTENUE (98).

Fyr, ny, stillaslf1ende.
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England.

GULL-STREAM (If 3 ). Fyrslwpp. Fyr· en år förändrad
till omgående.
LONGSHIPS (125). Fyr, förändrad, så att den delen som
lyst emellan Landsend och Rundlesstune ar förmörkad.
GODREVY ( 126 ). Fyr, visar blini• h var 1O".

VILLAJOYOSA. C21 O). Fyr, stillastående, är flyttad och
står O. från staden och 90 fot från stranden. Böjd 53 fot;
synvidd 5 mil. 38° 30' N. 0° 17' V.
DARTUC!-1 (212). Fyr, omeående, med blink bvar 3m,
på detta kap. Höjd 62 fot; synvidd 16 mil. 39° 54' i9"
N. 3° 4-6' 50 11 O.

Irland.

I-lOOK ( 160).
ränder.

ar
l<'raukrik e.

POINT E DE WALOE C172 ). Fyr, omgående, med ·16s
hvitt och 4s ;.ödt sken, O. 39° N. från Calais's fyrton. Höjd
36 fot j synvidd 1O mil. 500 59 1 47' 1 N. 1° 55 1 O.
ETEL ( 190 ). Fyr, stillastående, röd, på högra stranden
af Etel-flodens mynnin{!· Höjd 20 fot j synvidd 3 mil. 4 7°
38' 44'' N. 3° 10' 45" V.
SAUZON ( 190). Fyr, stillastående, röd, på yttersta hörnet af Sauzon's V: hamnpir. Höjd öfver högt vatten 30 fot;
synvidd 6 mil. 47° 22' 2.~' 1 N. 3° 13' V.
PEROTINE (Oieron) C~ 97). Fyr, stillastående, på yttersta hörnet af S. hamnpiren. 1-löjd öfver· högt vatten 20 fot;
synvidd 4 mil. 45° 58' 13 11 N. 1° 13' 50 11 V.
CORDOVAN ('f 98 ). Fyr, visar röd t s lien emellan N. och
O. 9° N. för att anvisa slåilet hvarest. man blir lemna den
af Terre Negre's och Folaise's fyrat· aneifnJ linien och slyra
S. O. l O. Så länge man ser det röda skenet är man klar
de i eransl;apet af Pointe de Grave varande grunden.

,

§nrdlnien .

Fyrtornet har 3:ne röda, ·l O fot breda

Spanien.

TAPIA C204 ). Fyr, omeående med blink hvar 2m på
denna ö. Höjd 96 fot j synvidd 15 mil. 41° 35' 36' 1 N.
5° 31 1 30 11 v.
TINOSO (2 10). Fyr, stillaslå ende, på delta kap, vid . en
tvärbrant emot sjön. llöjd 50 fot j synvidd 20 mil. 37 ° 31 '
f7'' N. 1° 14' 25 11 V.

ASINARA (221 ). Fyr, stillastående på yttersta N. pynten
denna ö. Böjd 262 fot; synvidd 25 mil. 41° 18' N. 8°

18'

o.

Sicilien•

GIWCE (Kap S:t) (226 ). Fyr, stillastftende. Höjd 95 fot;
11
synvidd U mil. 37° 45' 18" N. 17° 25' 50 O.
MAGNISI (227). Fyr, stillastående, t:rön . Höjd 50 fot j
synvidd 1 O mil. 37° 9' 45 11 N. 17° 26' O. Denna fyr öfverens med fyren på fort Avolos utmärker farvattnet till Au-

qusta hamn.
CAP MURI\0 Dl PORCO (227), Fyr, omeående, med förmörkelse hvar 30 8 • Höjd •1 08 fot j synvidd 20 mil. 37° 0'
10 11 N. 15° 19' O.
SCARAMANIA (227) . Fyr, stillastående, på det!a kap.
Höjd 128 fot j synvidd 18 mil. 36° 46' 15" N. 14° 30'
20 11

o.

S:T VITO (22 8). Fy r, omeående hvit med röd blink
hvar 2 111 , på detta l;ap. Böjd 185 fot ; SJ'nvidd 20 mil. 38°
13' ·1 0" N. -14° 56' O.
HOSSELLO (22 8) . Fyr, omgående, med hvitt sken och
röda blink ar hvar 2m, på detta l;ap. HöjJ 330 fot, synvitld 20 mil. 37° ·16' 50" N. 13° 27' O.
MARSALA (22 8 ). Fyr, förändrad till omgående med blink
hvar 3'n.
Malta.

T1GNE POINT (22 8). 2:ne Fyrar, öfver hvat·andt·a, still astående. flöjd 46 och 7 1 fot ; synvilld ~- mil.
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Italien.

FIUME (232). Fyr, stillaståendo, röd . lllijd <;!8 fot;
syovidd 5 mil. 4.5° i 8' 4.5'' N. H 0 25' 30" O.
Grchlnud.

PIHLEUS (237). Fy.-, förändrad och har 2;ne fyrar iifver hvaraodra, af hvillia den öfre [u· hvit och den netlru röd.
Höjd 43 och 33 fot. llvita fyrens synvidd 3 mil.
TASSA (Kap) (238).

Fyr, omeåendo, mod blini; hvar

3m, på N. pynten al ön Andros. Böjd 708 fot; syovidd 30
mil. ~no 57' 30" N. 2~n 4.2' 30" o.

POINT AU FE!l (312). Fyr, har upphört att lysa.
BAHRATARIA BAJ (312). Fyr, har upphört lysa.
ATCHAFALAYA (313). Fyr, stillastående, röd, på .S. V. ref-

vet vid inloppet. Hi:ijd 4 9 fot; synvidd 12 mil.
N. 91° 30 1 V. Fyrskeppet är indraget.

29° 25 1

llruzillen.

MONTEVIDEO (328). Klocl1boj, på O. sidan af Engelska
banl,en, på 3 fnmnars djup, 1 ~ mil från bränninearne. 35e1
16• s. 55° 51' 20" V. Pejl. Montevideo Cerro N. V. ~V.;
Pan de Azuca.r N. O. } N. p. c. Bojen drifves, eenom den
svåra sjögåneen, lätt från sin plats.

'll'url•lct.

KILI (Kap) (239). Fyr, omgående på ! 111 •
fot; synvidd 27 mil, 41° 1 0' N. 2 9'' 38' O.
llllritti~Sut.

lliijd 228

1\'oNI·:\nJ.crilut..

OFFER WADIIAM JSLA\D (254). Fyr, stillaståendo, vid
inloppet till Charles Ilamiltons Sound. Höjd 96 fot; synvidd
12 mit 49° 36' 30'' N. 53° 46' V.
FATIIER POINT {206). Fyr, stillast~ende, röd, Höjd 43
fot; synvidd 10 mil. .18° 3 ·1' 30" N. 68° 30' 4.0'' V.
"'Orll•A.tucri&.anslu~

li<'örcnade §ta·t ernu.

JA ustrtt.l i t~ n.

CAP SCHANCK ( 353). FY!', fu· OID[iåen~1e med blini• h var
2m. På öfver 8 mils afstånd synes den stillast~ende 1m, förmörkall 25S, som blinl1 10 5 och förmllrlwd 25s. Tornet är
rundt och röd t. 38° 30' S. l 44° 5~' O.
"\'ILSON (353). f)'l', är stillastående. Höjd 342 fot;
synvidd 2~ mil. 39° 8' S. 446° 23' O.
WELW\GTON (356). Fyr·, omcfwnde, med förmörkelser
h'ar 2m, pf1 Pencarrow Hel'ld. Höjd öfver höet vatten 420
fot; synvidd 30 mil. 4.1° 2'.2' S. 174° 5 ·1' 15" O.

FENWJC[{ ISLAND (297). Fyr·, omr:äende, med blini; hvar
2m, 2G mil s. från Cap Henlopen. llöjtl 86 fot; synvitld Hi
mil. 38° 27' N. 75° 3' 30•• V.
LOOKOUT CAP (30'2). FJr·, lör;indrad, och f1r i ett rödt
stentorn, med svart lanternin. llöjd 156 fot; synvidd 22 mil.
34° 3i' 20" N. 76° 30' 4.1" V.
i\IORRIS (301 ). 2:ne Fyrar, hafva upphört att lysa.
Bfild"yr, stillastående, pft Mount
CIIABLESTON (30~·).
Plesrmt. Il öj d 57 fot ; synvidd ·l O mil.
GREAT ISAAC l\OC[( (307). Fyr, omcåemle, med blinl1
livar 30 5 pft N. V. hörnet af Bohama-banken. Höjd 158 fot;
synvidd 16 mil. 2G 0 2' N. 7f!O 6' 30" v.
GON KEY (307). Fyr, förändrad till omgående pä 1 ~m.

SA~HlANDRAG AF 1TSKILLlGA [{ONGL. l{REl', FöRORDNINGAR, GENERAL-OnnER 111. 111., UTGÅNG.N.t<; F.nlN SJÖFÖRSVARS-DEPAR'n~m;l'\'J'E'l'.

(Kong!. Ilref.

Den 23 Dec. Att Kamreraren hos ({onel. Förvaltningen af
sjöärendena och 1\iddaren J. F. Kfliberg erhållit )·lterligare
1 års tjenstlediehet från den ·l Januari •1860 och alt [{ammarrörvan<!ten J. F. von Ileidenstam silall bestrida tjensltm
under denna tid.
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Den 30. AU ett undet·stöd af 700 Rdr Rmt må för 1860, i
likhet med hvad föregående år egt rum, af 5:e Hufvudtitelns anslag till _extra utgifter, utbetalas till Gratialskassan
för Matrosers och Timmermåns efterlemnade enkor och
barn.

s.

d. Att, i de fall då nåtsmän slwla sjöledes fortskaffas!
Ronneby 1\öping skall förblifva samlingsplats för ble lllekinge lndelnings-Compani, åfvensom Bo torps hamn för f :a
Södermöre Comp., Bergqvara för nummer 1 t. o. m. 64
af 2:a södermöre Comp. och föt• 3:dje Södermöre, med undantag af de inom Vissefjerda . soclwn förlagda nummer,
hvilka hafva mötesplats i Cal'lsl•rona, samt Ekenfts för de
287.
till 2:a Södormöre hörande Båtsmansnumren 65 t. o

rn.

---·

