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DE OFFICIELLA ANLEDNINGARNA TILL DEN" AF KONGL. 
MAJ:T ENLIGT GENERAL-Oll.DRES AF DEN 6 MARS TILL

FÖRORDNADE UNDERSÖKNINGS-KO.\UIISSION *). 

Den af Kong!. Maj:l tillförordnalle under söl•nings-lwmmis
sion, som den 8 n~s!lwmmande ~!aj sammanträder fö1· aft 
al'cifYa yttrande om "flottans samtlie-a sogelslwpps och fregat .. 
le rs till st5nd och anv;imlbarll r, t", anldllel' jar.: m~tte få gifva 
miv, anl edni nr;-, att för en kort stund upptaga K. Ö. S. upp
märlisamhot. Det är vål bnl;ant, att våra segelskepp ännu 
utgöra, hvad l<anon-antal och lwstnad beträffar, den väsendt
licastc dolon af vårt sjöförsvar, och di\ det i följd htiraf ar 
för fäderr. es!ant.l et och flottan högst vigti at, att erhål la en sanrt 
framställnina af dessa sl;epps militära vårdc, p,rundad på on 
noggra nn sald;finnedom om den sjökricsmatcriel som använ
des i andra länder, så var det icke mer än hvad man lwnde 
förvf111ta, att do! Koncl. förordnandet simlie hos hvar och en 
som älskar sjöv.Jpnet, viiclia det litligasto intresse. Den ifrå
gavarande regr.rinesäteflrd en har docl<, lil;asom hvarje annan 
mera betydelsefull tilldracelse rörar1de 1\onp, l. Maj:t.s flotta, 
framilallat lif1nslor af en mycket oliliartRd besliaffenlict. Nu 
s5som litiförene hafva sldljalitir,a åsigtcr föranl~tdt ett olika 
bedömancle, sf1 olilia, att der den ena gliid flr sig, likasom 5t 
de första strålarna af en erycnde moreonsol, ser den andra 
ej annat ån mortl-eneelns hotande svärd. För min del skall 
jae ej störa [{. Ö. s. hvarken med alt siljula glädje-salfvor 

eller sjunua ldagovisor, ej heller upptav,a liden med betrak
telser öfver h vad som dr eller h vad som miUtc hlifva l ~ 
utan har jag endast rör afsir,t, att i liOrthet framlägga några 

*) Anförande af Föredragande för i:sta Vetenskap~-klu~sen i Kong!. 
Örlogsmanna-SällskapeL den 29 April 1861. 
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till !lmnet bill'aiHlo olfentlit:a falita, för att t:if\·a bva1· och en 
tillfåll~, att ~jclf bedöma anledninr,an1a till den ifrå3avarande 
kommissionen. En redogörelse (!l' U n d ad på officiella hand
lingar, bör utan tvifvel r,ifva den bästa helysnint:, samt i och 
med dct,amma, åfven hlifva af ett ~·;ileörande inflytande, der 
sådant är behöfliut, ly obenägenheten emot hvad som befaras 
vara i annalkande, upprör ej sällan känslorna, Yilselede1· om
dömet, och locluu· till sidosprånr, och onyttiga angr"PP emot 
hiomstfmdi~:IJ•; ter eller föregifna formfel - hvilket undan
skymmer sj11lfva hnfvudsaken, och mora invecl!lar ån utveck
lar hvad man önskade få tydlit;t och Iiiart fJdar:l:q~dt. 

Med Llrhit:åendo nf de under sednare åren mer eller 
mindre offonlliet uttalade tvilien omot våra linieskepps ma
teriella sundhebtillstånd, samt fmnu llH'I' emot deras t.idscn
liga varde i teck11iskt h~nseendo, ins~rånlier ja3 mir, till do 
narmasto, ornedelbart verl,ande orsal;er som föranleJ, :e 1\onel. 
i\luj:t alt nu anbefalla den föreslående undersökniJJf:en. 

Tillhörun1!e de Riliets Stunders Revisorer, hvillia förliclon 
höst voro snmlatle, för att öfverse och Granska Stals-V1~rkets 

tillstånd, styrelse och förvaltnir1g, har jaij mig f111lkomli:;t vill 
bekant, liVad som inom rtJvisionen föregick rörande det. ifrå
gavanmdo ämnet. Enliet upp()ifter er!Jållne ifrån Hongl. För
valtningen af Sjö-irendena, ep,do !lollan vid den tid Reviso
rerna voro samlade, inalles 8 (htta) segelsliepp, af hvillia 
lihäl .endast 2 (två) voro upplar,ne al.l vara uti tjenstgörings
stå!ld, och i (ett) i användbart stdnd. De 2:no förstnämnde 
voro linieslioppon Prins Oscm· och Dristigheten, hvaraf dock 
Prins Osca1' erfordratio nytt boespröt, 2:ne master samt å t
skilliga svårare och mindre rundhult, till en beråknad lwst- · 
nad uf 13000 rdr - och Dristigheten, inredt till sjukskepp,, 
saknade näer·a smärre rundhult berf1knade till 2000 rdr. Det 
i mwändbart sldnd upptagna skeppet var linieskeppet Carl 
XIII, men delta sliepp erfortirade reparation jomte nya ma

.(ller, bogspröt och rundhult, till en beräknad kostnad tlf 
~ 45000 rdr. Af de öfriga 5 slwppon v oro 4 (fyra) anlrck-

ha do 
vi en, 
Ii u l t. 
Maj:ls 

alt vara w· tJetlstgöring$-s/Jrul och dot 5:io, Seandina
i tloclia under reparation, samt erfordrade nya rund" 
llöslen var således h~r· lån gt framskriden- och [{ongl. 
flottas slridbai•IJel uti ett ganslin betänldigt tillstånd. 

Revisorerna togo salwn under öfverlilggning, förbisägo 
ej linieslieppens ålder, ej hell er llut.tans månea öfriga bri.o 
stor, samt försölile att af rälwn sliaperna få atminstone en 
sannolilihets-herålining öfvnr den kostnad som årligen ned.:. 
lades på underhållet af förutnåmndll skepp. Flottans råken"" 
sliaper gåfvo lik väl ink e do förv:intade upplysningarna, livar
ken i afseende på d:Jesverlislwsln~den ollor malerialier an
viinda för det ifrReavarande underhålls-nrbetet. Hevisorema 
funno blott; alt det af 1\ikols Ständer beviljade årsanslaget 
till flottans underhd/l var 581,000 rdr, förutom spanmäl, och 
till flottans nybyqgnad 162,000 rdr; men huru dessasummor 
vidare hade blil'v1t använda på de olil1a fartygen kunde af rå
lienslwperna icke utforsl;as. Ehuru Hevisorerna således icke 
orhöllo de åstundade upplj'sningarna, ansåga de sig likvål hafva 
anledning ifrågasätta, huruvida det kundo med god hushållning 
vara öfverensståmrnande, alt numera nedlf1gga J,ostnad på skepp, 
konstruerade enligt åsieterna för mer än 50 5r sedan och till 
stor del redan liemfallne under tidens frätande land, -- eller 
om det för flottan ej \'OI'e gaeneligare, att föt•salia underhållet 
af hvad som ännu återstod af dessa öfveråriga modeller, oclt 
af segelfartygen vidmakthålla endast de mindre certerna liimp· 
liga för exercise, men för öfrigt vidtaga alla möjliga bespa
ringar mod anslaget till flottans underhllll, för att dermed 
bidraga till nybyggnad af mera tidsenliga fartyg. Icke heller 
kunde Revisorerna finna det vara andamålsenligt, att Rikets 
Slånder fi:ireskrifva en skarp bearänsad fördelning af do bo ... 
viijade årsanslagen till flottans materiel, så att flottans styrelse 
får använda blott den ena delen till nybyggnad, och den an
dra till underhdlls-arbeten . 

Med öfvenägande af hvad enligt det föreeående bade 
blifvit inhemtadt ar de officiella uppgifterna, samt otillfreds-
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sl idide mrd rodoYisnines-sfltlet för anslanen till fiollans ma
t oriel, flfv onsom med den nyssniimnde uf llil;ets Slånder före
skrirna fördelnint;"n af samma anslarr, funno sirr f\evi sorerna 
för pli t; li r, ad e, ;dl i en lielwt. med dera s in slrul,tion åfl' ensom af 
ldirl eli och 11il fö r fi1d e rn es land •~ ls och llollans sanna bf1sta, 

h:iriifvol' utl ii ta sir; i den heni!lel sr-J SOIJI öfvcr revisions-för

rättnin ge n sh ullc förfallas . Eft e r att hafva fram slfildl etr. sam

mandra r, :1f lloltans farty r,s antal och beskaffenhet, t:rundadt 
p!\ o~ h ordagrann! eft e r, de utaf !\ on3!. FönalininGen af Sjö

Ärondena erhflllna upp gifter, yttrad e li evisororna följande; 

§ 2. 

Beträffande Ho ngl. Flolians rä!renslrnper, fw{va Reviso

rerna ansett sig höra fä sta Riliels Slänrlers uppmärlfsamh et 

d det iclw fullt tifl{r erlssläl/ande bolr{öringssäll, sorn tilläm

p as -vid reduvisnin.IJen for onslo.IJen till flottans moteriel. !mar-

f följd en oclrså är, att dessa räkenskaper, vid förelogen 

gr anslining, icke lemnn de upplysningar, som drsomma /runde 

och borde erbjuda . llälrenslwperna visa nemfigen endost huru 

de beviljade anslagen, såväl de e.Ttra som de ordinarie, dels 

ha(va blifvit använde till uppliöp of malcrinlier m . m .', hvillw 

ingått u ti förrädel .i en gemensam masssa och dels n/gått i 
utbetalningar {ör daqsverlren ; men att vidare spåra dem uti 

specifilrntiuner för lwmje verlrs iälldt ar/;ete, finnes ingen 

möjlighet . Redovisnin_q en {ör anslagen till F l o t t n n s u n

d e r h ä l l och F l o t f a n s n y h y q g n a d omfattar iclie 

t1tlgon fördelning eller lwstnadsberälming öfver utgifterna för 

dagsverken och ät,qdngne malerialier, som underhållet af 

hvnrje särslfildt {m tyg erfordrat. lclw heller finnes någon 

redogörelse {ör de nybyl]gnader, livartill nybygqnadsanslagen 

bli{vil onvände. Nuvarande redovisningssätt hindrar stUedes 

icire, all ju iclre anslagen till filottan s nybyggnad användas 

till Flottans underluut och tvärtom. Denn(!, ofullständighet i 
t·äkenslwpen och elen föga upplysning, som af denna Toan er

hd/las, anse sig Revisorerna icke !runna undgd all anmäla. 

6\) 

Enligt l?evisorernas risigt bör hvarje farfY.!f !wfva sitt 

stirsliilda lwnto, upptagande dels lwstnaden for {m'fygets sdväl 

nybyg')nad som underhtl/1, medelst en noJ.r; rann specijilfnti on 

öfver de {ör rletsa:n m'l under li rets lopp uft; i{n e bu/upp för 

dngs1,erllen, dels uppgift å qoa nlil el en af ('ör h7u/ul({ ;; mnler i 

alier, upptagne i värde eft er medelpris , äfv enso;/1 den slut

liga W.IJi{tssunwwn balanserad {rti n det ena ilr et itll del li Tl

dra året ; börandes den sålunda balanserade ulgifts sum mon, 

enligt Revisorernas åsigt, iclr e inflyta i stalionernns hufvud

rerlogörelse {ör året, i rmnrrn mån, än alt der-i intaq11 s en

dast utgifterna for hvarje fnrty,r; unrler samma llr Stl be

sfw(fade upplysnin yar lemnar icli e nuvarande 1'1ilrenslwp, oc/i 

Re1Yisorerne hunna sitledes ick e, så önsfifiql det vore, inför 

Rilrets Sländer {r omlägga nä_l]on beräkning öfv er den rl rliga 

lwslrwd, stals-verket {år vid/rännas for und1~rhålld of t. ex. 

Flottans ännu åt erslående segel/inieskepp. En dylift liostnads

berälfning siwile docl> vara af vigt, enär densamma ob estr·id· 

liqen underläftnr bedömandet, huruvida dessa till modefler 

{ördldrade .sege/slt cp11 förljenn att ytterli_!Jnre underlu!llns, el

ler om det för fäderneslandet och flottlan icke vore gaqnoli

gnre, att dyli/w qvnrle{vor af en i andra län der redan u t

dömd lirigsmnleriel finge oslord gä fö rgängelsen till mötes, 

kvarigenom belydliga hcsparinyar prl Flottans w ulerhilll sh·ulle 

upplwrnma och sdm edelsl ökade lrrnfter vinnnas till nybygg

nad a( mera tidsenliga örlogs{ar!y_IJ. 

Med sdlurula fastallt afseende ej mindre på viglen derrr{; 

att hvmje {arly9 får sill sårsiriida lwntv {1ir d PSS ny f,ygg

nads- och unde rfu1ffslw stnad, än ocli pd den billiga {01·dran, 

Staten med . sfrä[ syn f' S ä.qn, att de betydliga belopp, S0/11 år /i 

gen användas till sjnförsvrrret, r edovisas med noggrannhet i 
förening med en upplysande och lätt{nlllig uppställning nf 

derö{ver {önla rah- enslraper, ho(va Revisor ern e lrolt sig äga 

giltig anledning att erinra -om nödvän digheten dero(, alt en 

förändrad rälfen slwps{ö ring {ör r edOI)isning n{ andagen till 

Flottans mater iel anbefalles. Till delta yrlwnde anse si:7 
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llevisorerne sti mycket mera befogade, som det af dem m• 
förordade boli{öri,ngssdtt icke innebär sddan vidlyftighet, all 
dera( föranledda görom/U ej slwlle hunna ~11edhinnas; ty ]le
visorerne ha{va sig belwnt, all dylili b·otr(öring begagnas in
om de största mariner, kvarest antalet {11rtyg är mllngdub
belt större än det Svenska marinen sannolilil kommer att 
uppnd. Deremot bör medgifvas , a(t ett ej sd obetydligt {ör
beredande arbete mlls.te fö1·egd, innrrn det blir möjligt att 
frdn det gam}a redoDisningssqttet öfDergll till det nya; men 
Revisorerne föreställa sig att, om detta arbete ö{verlemnadet;. 
dl en kommille af saklwnnige män och ej hänsirjutes till em
betsverk, som {ärut äro öfverhopnde med andra göromål, ej 
nllenas.t ett s.lidant arbete s_lrulle (wnna temligen lätt och utan 
$ynnerlig fidsufdräqt verlrstäl!as, utan ocli andra svårigheter, 
$Om möjligen äro {örlmipprule med införandel af en forän
drad bok{öringsmelhod, gans}w snart undanrödjas. lntilldes$ 
TJ.ilrels Ständer härnäst åter sammanträd"~ synas vederbö.ran
de myndigheter h11 {va lillr(iclrfig tid att titta utarbeta fult-. 
ständigt förslag till ifrå,_qnvarande, n{ Rilrets St(inders Revi
sorer nu fö r ordnade r·älwnskapssä/1. 

§. 3. 

.Ä{ve11 anse sig Revisorerna bära fästa Riluts Ständt>rs 
uppmärksamhel pil den nuvarande icke väl b.erälrnade fördel..,. 
ningen af ansfagtl till Flottans. mali!riel, hvilkel anslag sedan 
18.50 lirs rilrsdn,q utgdlt i 2:ne skiljda delar, den ene under 
(ile!: "Flotrans underhåll", ock den andra: "FTottans nyby,qg
"!lad"; den sednare näm en fjr~rdedel af den förra. Om t;JC~ 

en sådan fördelning hittills varit ändranålsen.lig, synes del 
lif>·väl Revisorerne som vore densamma mindre tillämplig i 
nqrvarande tid, dit sjökrigsmaterielen med stora steg ulveclilar 
sig till förut okända formet". Mdjfigheten att hitl/a Flol/ans. 
materiel i slridbm·t skick beror åtminstone (ör del närva.,. 
rande företrädesvis ptl nybyggnad ula{ tidsenliga fartyg, men 
c!en ifr<lgat'arande fördelning en af anslogen till denna mate-

t"iel nästan omöjliggör all uybyggnnd och lemnar endast ö[~ , 
rigt all fortsätta repa1·erandet och förbygqandet af den gamla 
materielrm, som Sljlirli:;en lärer 1.-unna sällas i fullt hru1rbart 
ständ eller· sd, att densamrna molsvarar nutidens fordringar. 

Revisorn·na tillslyrfra de1-{öre Rilrets Ständer, alt !äta 
de nu s.'ri!jd11 anslagen till fl ottans materiel hädanefler, lal;a
som före 1850 ars rihsdag , utga under titel : "t i Il u n
d e 1· h Il l l o c h n y b y g g n a d." Uvarigenom lemnos Flot
tans styrelse friare händer att faretaga de mest ändamal.Y
enliga arbeten, och Rikels Ständer frunde da {örvä'lta, alf, i 
förhallande till tillgångarne, få Flottans materiel försa lt i ett 
srldant sffi< 1;, att densamma, bä/fr e än hittills, komme all öf
verenstämma med nutidens fordringar. 

Hrad Hrvisorerna hål' h:, de )'tirat liunde do ek iclie blifva 
förem51 för Hiliets SLinders hehandline förr:in vid 1862 års 
riksda~ ; och s~ledPs i h~sla [;.dl ej fruldb:irando på flero år. 
Var frårran af vit;!, hvilkel väl måste mcdgifva s, så var ochså 
ert dyli11t uppsl10f en alliför dyrhart förspilld tid . En a.f 1\c· 
\'isionens ledamöler som lillilia val' rilmlagsman, llerr Bruks
patron J. Wahlström, heslöt derföre alt genom en Pnskild 
motion, crundad på ofl1ciolla uppcifl e r, försölia under det på
r,fle nde rili,;miilel framhal la bt~s lut om elen i revisions-berfil
telsen antydda behöflip,heiPn af ulrR clnint~, huruvida !lollans 
ännu återsli\en11e scgcllinieslirpp numera förljena ni1[;on vidare 
underhällsliostnad; samt att lillil,a fönnf1 1\ikets stunder IPmna 

Kong!. Maj:t r:illiuhot, atl. till nybyggnader anvflnda hva,I som 
kan besparas af anslaget !iii flottalls unde1·hdll. Denna mo~ 
Jjon, som stödde sig på och åberopade do undor revi sions
arbolet erhållna officiella uppgifterna, va•· af följande onlaly-

delse: 

Vördsamt memorial. 

Ehuru rifrsrlagen nalka.~ sitt slut och trdgtw arbetetl til' 

{ordras {ör att behandla de återstilende frligot•ntr, utan att 
dess1s antal beliö{ver lillölwin!J, har jag lilwa l funnit mig (6r-
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anldten utan allt uppslwf delgi(va högtärade stdndet de oför

väntade upplysninr,ar jag, såsom stats-revisor, lwmmit i till

fälle att ur officiella liällor inltemta, rörande örlogsflottans 

tillstllnd och de högst betydliga arbeten, som inom densamma 

komma att utföras, utan att ändamälet, som skulle vara att 

få en flotta i tjensthart slticf;, vinnes. Jng hor erfarit att 

vdr örlogsflotta icke allenast bes'llr nästan uteslutande af 

föga tidsenliga segelfartyg, utan att ä{ven dessa befinna sir; 

i ett ofullständigt tillständ sålunda, att utaf åtta segelslwpp 

endast tvenne äro i fjcnstgöringsstånrl, hvaraf dock det ena 

är ett sjulislrepp, som mistat sin bestyckning. Vi ega sålunda 

i sjel(va verket blott l'lt linieslrepp i tjenstbart sliic!r, vidare 

är ännu ett i användbart stånd, men de ö{riga fem ur tjenst

göringssttind. Detta är som det vill synas bedröfligt nog i 

och {ör sig, men det lwn iclre genom något rilwts sländers 

tillgörande {ör/lindras, au slwpp med tiden ruttna och blifva 

odugli,qa. 

Hvad jag deremot anser vara {örtjent af den slörsta 

uppmärksamhet och !tvad som me kunde f'örelwmmas ,qenom 

ins ältande af vidare reparaiion, vore ett onödigt bortsiösande 

af' statens medel titt underlu1/lande af en flotta, som icfre (ör

fjenar U11derhdltas. Om det {ör ett tio 'al af' dr sedan an

sdgs tvi{velakiigt, huruvida ifrågavande skepp borde konse1·

veras, under {öru.!sättning att de möjligen !runde till lrrigs

brul> användas, sa synes de sednare årens erfarenfzet nog

samt ådagalagt, att det numer·a icfoe lwn i{rägasättas a: t sända 

d!Jlilta fartyg !il! sjös emot en fiende. Då detta är gi{cet, 

liters/dr till hrgrundande den rent efwnomislw {ragan, huru

vidrt man fortfarande slra!l borrkr.sta penningar pa ett (ull

komligt ändamtifs!öst säll. För art emedlerlid iclw (t·amlwlla 

något beslut, det ansvaret utes/ulande sTrul/e hvi!a pä ri/iets 

ständer, inslfränlrer jag mig till all (örrsllt, att i undereldnig . 

skri{velse fäs ta f(ongl. ;llaj:ls uppmär!rsamhet på fwad jag nu 

angi{vil, och jag hemställer der{öre, det ri!oets s änder m!iue 
besluta ho~ Kong!. !rfaj;t annalla: 
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det täclaes Hongf. Jlfaj:t låta anställa noggrann 

utredning, huruvida samlige segellinieslreppen äro 

till krigsbruk numera onvändbara samt i motsall 

fall, huruvida del ej vore med god hushdl!ning för

enligt, att dessa fartyg ut1·angerades, och möjligen 

uppkommande besparingar, på anslo,qel till under

håll of flottans materiel, i stället må !runna anvtin

das till fullbordande af nya fartygshyggnader. 

Brukspatron Wahlström var riksdagsman i 13oq;ar-sl5ntlet, 

livarföre det alltså va1· uli delta tillstånd som bans motion 

löpte af stapeln. Upprnf11ksamt betralilad biide ilf v~nliea och 

missliinl;samma Llicllar, an,5es den lilltl sep,laren snart gå för

lorad ibland rilisdaecns stritlieare elementer, docli förnämligast 

af det sl;äl, alt ril;sdagens nära förestående slut sl;ulle omöj

lir,p,öra ·behandlingen af en så sent lilllwmmen motion. Ifrån 

Borgarst5ndl'l blef den· docli genast och med \'älvillig ursl;ilj

ninr,, remitterad till El;onomie-Utslwttet, hvilket väsenclllip,en 

bidrog till dess lycliliga fortkomst. Elwnomio-UisliQitet var nu, 

lil;asom t!e Mrico ulslwtlen, iifverhop.od med giiromitl ~ men 

r,od vilja förmur mjcliel. Till m5nr,ens öfvPrrasl;ning liom 

den lilla barlien, om del Iiiiåtes mig forts:Hia lil;nelsen, ned

lånsande i rilisslilnden don 22:dra Olitoher, och nu dolllimen

terad mtHl Elwnomie-Utsl;oltets förord och li llslyrl;an, jemta 

nåera dess 1\raftir;a till:'1r,g i motiveringen -- af livill1a dock 

en del t. ex. procenlhorälillingen, urvensom det fiiregifna in

flytandet ar nutidens sjöartilleri, synbarlir;en bära brfidslians 

pr<i[iel och doriuenom i viss molin öfverdriltens. Elwnomie

Utslioltets hHlånf,ande Val' ar följande ordalydelse : 

"Vällofliga Borgerst5ndet har till Allmänna Besvårs-, och 

"Eiwnomie-[Jtslwltet remitterat ett memorial, deruti Hefl' 

"Wahlström, J., anfört, att lian sf1som stalsrevisor ur officiella 

"liällor erfarit, att viir Urlogsflolla icliO allenast bestode nä

"s tan uteslutande af !ör,a tidsonlir;a sreolfart.yr,, ulan Mvon 

"alt dessc befunne sir; i ett ofullsUindiGt lill slånd, så alt utaf 
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"åtta segelliniesliepp endest två vore i l.jenstgöringsstånd, deraf 
"dock det ena vore ett sjuksl1epp, som salwade bestyclwing. 
"Vi egde sålunda i sjelfva verl;et endast ett linieslwpp i tjonst
nhart skick; vidare vore än n n ett i anvfindbart stånd, men 
"de öfrip,a fem ur ljenstgöringsstånd. Delta vore bedröfligt 
"nog, mon det kunde icke genom n~eot riliels slitndet's till
"görande hindras, alt slwpp med tiden ruttnade och hle[ve 
~~odugliga. Hvad som deremot nu kuntle förekommas genom 
"inställande af vidare reparilion, vore ett onödip,t horlsl!isande 
11af statens medel till underhållandet nf on fJolla, som iclw 
11förtjente alt underhållas. Om det för ett tiotal af år sedan 
"ansågs lvifvelal.tigl, huru\'ida ifr5gavarande skepp möjligen 
"kunde till krigsbruli anv:indas och derföre borde lwnserve
"ras, så syntes de sednare årens erfarenhet hafva nogsamt 
".1dagalagdt, all det numera ic!w kunde ifrågas;itlas att sända 
11dylilw fartyg till sjös emot en fiendo. Då detta vore gifvet, 
nåterstode till begrundande den rent ekonomiska fritp,an, Itu ... 
11 ruvida man forlrar'arHle slilllle borll;asta penningar· på ett 
"fullkon)lip,t ändamålslöst sf1lt. För att emedlertid icke fram.,. 
11 kalla något beslut, eller ansvaret slittlle uleslul.ande hvila på 
,.,rikets ständer, vore l:impli:;a>t alt i underdånip, sl;rifvelse 
"fästa Kong!. l\laj:ts uppmårl;samhet på fö~-hållandet, lt\.<Hföre 
11 hemstfilles att rikets ständer måtte besinta alt hos 1\ongl. 
111\'laj:t anhålla, det tåcl<tes f\ongl. Maj:t låta anstflll.t nor,r,rann 
11 utredning, huruvida samtlip,e segolliniesl<eppen vore tilllir·igs
~'hruk numera användbara samt i motsalt fall, huruvida det 
11ej vore med god hushållning förenli:;t att dessa far'lyg ut
...,rangerades och möjliga upplwmmJIHiH besparingar på ansla
nget till underhåll af Hotlans materiel, i slåilet kunde använ
npas till fullbordande ·af nya fartygsbyggnader. 

11 Utslwttet har inhemtat, att de nu befintliga segellinie~ 
31skeppeP. bli fvit bygp,da: 

"Fäderneslandet 

"Manligheten } 
''Dristigheten 

. , - -1785 . 
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'lll'iirsigtighr.tcn , - - -4799, 
"Carl XIII . . . . , 1805-1819. 
"Prins Oscar. • • , 1819-1830. 
"Gustaf den Slore . ,, 18'25 -1832. 
"Scandinavian . . . , 1825-1960. 

,.,Då det räkensk3psröringssält, som blifl'it vid Kong!. flot
ntan begagnad!, ej har den uppslitilning alt lrvarjo fartyg på
"föres alla å detsamma nedlagda kostnader, är det omöjligt att 
11 lill siffran upp;;ifva hvill;a summor, som utgått för att hålla 
nhvart och ett ar dessa slwpp flytande. Men om man ej kan 
"komma till fln absolut och nor:arann sifforuppp,ift, så torde 
11man just genom kännedom om de mångfaldiga reparatio
linorna liomma till insir,t om den relativa koslnaden. Man vet 
"att vid rarlyp,s reparationer kallas det l'förbyp,gnad", då kost
)'naden uppgår till 7i:i procent ar primoliva byr,cnadsliOstnaden, 
"samt "svär reparation" då samrna liOstnad uppr,'ir till 50 
"procent af Il) bycgnaden. Nu ha I' t. ex. linieslieppct F :i d o r
" n o s l a n d 11 t, som 111 byggdes 1782- i 783, erhåll,it svåra 
"reparat ioner år 1797 och år 1820 samt blirvit förbygdt ar 
" ·1830. På detta skepp har, oberftl;nadt alla mindre repara-
111ioner, blifvit nedlagda kostnader, motsvarande 175 procent 
nar hvad nyhyggnat]en utejorde, Utan a~t ifrågasfttta når delta 
"liniesliepp var till lirir,sbruk användbart, vill det syn4s, som 
"om det hade yarit båltre att under den lån[:q tidrymden 
"~arva egt &tminstone 2 om ej :3 nybygda linjeskepp efte1' 
)'hvar:mdra, i stället för delta enda, di1 kostnaden torde barvq 
') hlifvit unger;ir dens:nnma. Genom ett ihärdigt reparorande 
~ ar gamla skepp vinnes egentligen ingenting annat ån att man 
"bevarar de föråldrade formerna ar sjelfva fart.ygets slu·oL 
"Ostridigt vor o de Chapmanska lionstrulilione rna lån r, t för o sin 
"tid. Men "skeppet år fiir kanoner~as sl-rrll", och då sjöar.., 
"tilleriet genom användande ;;f svfiraro kanoner och hombfi3,. 
"noner urHlereålt on så ofantlig for~ndring, så ftr det allde ... 
,les påtagligt alt dylilia skopp ej kunna motsvnra nulide11s 
ll fprdrinear. Af ofl'an upptur;ne ~k o pp äro nu mora M a ni i g-
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11] 1 e t e n och F ä d e r n e s l a n d e t förlilarado ej vidare för

ntjena någon reparation. D r i s t i g h e t e n har allemnat. silt 

nartilleri och blifvit apterad! till sl;jul;skepp. F ö r s i g t i p,-

nh e t e n och C a r l XIII omllrinr, 60 fl r gamla, samt P r i n s 

no s c a r, G u s t a f d e n s t o r e och S c a n d i n a v i e n 

"åro mindre och lriinp,re än når,ut nutidens slagfartyg. \'id 

"sådant förhållande torde det oj bdinnas öfverenssfiimmanJe 
11med god hush5llning att vidare underhf1lla dtJssa föga tidson-

11Jiga segellinioslwpp, hvaremot utan tvil'vel gansila mycl;et af 

"dessa farlj'gs inredninr,, kopparförhydninr: och inventarier 

"kunde användas till fullbordande af !ör handon varande el

"lel' Llifvande nyhyr:gnader. 

"På dessa sl;äl har utslwllet funnit si:: föranlåtet att, till 
11 nogerannt utrönande af hvill;a åtgärder, som lmnna lflnda 
11 tilt vinnande af en efter tillgå nearna och lidens fordrinem· 
11 låmpad örlogsilotta, i enlighet med motionärens förslag 

"tillstyrka: 

"att rikets sltindcr målte i un<lerdånig slnifvclse 
11anhålla, det täcliles flonr:l. Maj:t låta anställa noe

"grann utrednine, huruvida samtliea flottans sep,el

"linieslwpp nu mera äro tilll;l'iGsbruli användbara, 

''samt om de dertill ej anses ilugtiea, huruvida det 

"iclw må vara mod god liL~>hilllning förenligt, alt 

"dessa fartyg utran[;Bras och möjligen npplwm

"mande besparinger på anslaget till underhåll af 

"flottans materiel i sUIIet användas iill nya fartyas 

"bl'IWöiHie . Stodholm den 20 Ortober ·1860. 

"Den 22 Ol;tober nedlwm detta butiinl<ande i ril<sståndeil 

och don 30 sarmua månad skulle rilisdasen afbl5sas. Allt 

berodde således på ett raskt boh<Jndlande, - och raslit gick 

det åfven . l Preste-, 13orgare- och 13onde-stånden skedde 

föredraget på en och samma dag, den 23, och i dessa tre 

s!ånd blef motionen enhällit;t antacon och i och med det 

samma rikets sUnders beslut. Inkommen n5r:ot seLIIl' 
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riddarhuset syntes väl ovi1dorsbf.dande moln, men iclw me t' ar 

nåcon betydenhet, ty, som sagdt år, erundlagens mäktica hand 

sl1yddade nu för hvarje holande fara. l Expedilions-"Utskot

let hlef bel<inl;andet omstiliserad till en Hilwts ständers under

då niga sk r if ve l se, h varvid m oliver i nr, en a fl; o riades och erhöll 

en något hosynnerlig uppsLillning. Bilwts Sländors skrif
velse lyddo som röljer : 

Stormäliligsle, Allernådigste l[onun:; ! 

Enär, enligt !mad hos Rikets Ständer bli{vit anfördt ock 

Rilwts Siänder af offentliga handlingar jemväl inhemtat, ör

logsflollans linieslwpp näsJan uteslutrrnde bestått af föga tids

enliga segelfartyg, af hvi!lra ålsliil/iga icke vidare kunna an

ses tjenstbara, få Rilrets Ständer, dd det ej torde befinnas 

varn med god hushä!lning öfverenssrämmande att underhålla 

krigs{arryg, hvilka, e{ler det sjöartilleriet genom användande 

af svårare lwnoner och bombkanoner bli(vit i grund förän

drad!, ej vidare motsvara lidens fordringar, hos Eders /(onql. 

lJ'Ioj:t i underddnighet anhdl!a, det täcktes Eders /(ongl. J!Iaj:t 

låta anställa noggrann ut7·edning, huruvida flottans samtliga 

segellinislrepp numera äro till lrrigsbrulr användbara samt, 

om de dertill ej anses dugliga, huruvida det iclw må vara 

med god hushdllning förenligt, att dessa fartyg utrangeras 

och mö j !igen uppkommande besparingar på anslaget till un

derhåll af flotians materiel i stället användas till nya fat·

tygs byggande. 

Rilrets Sländer framhärda med djupasic vördnad, trohet och nit. 

Storpligrigsle, Allernådigste fl-cnunq f Eders /(ongl. Maj:ts 

Underdånigs! e, tropligtigsle tjenarc och wuler.~åler : 

På Ridd. o. Adelns Fä Prest.-Strlnd:s På Borg' -Stånd:s På Bonde-St:s 

!'ägnar nl,gnar n'ignar väg n m· 

G. A. Sparre, B. R_euterdahl, G. F. As/ier, Nils Pehrson, 
n. 1'. Landtmm·skalk. Talman, 1l. v. Talman. n. v. Tabnan. 

Till /(ongl. llfaj:t l!nderdänigsl, angående undersökning 

af nu befint!iga segellinieskepps användbarhet för krigsbruk. 

(N:r 204). (A/lm. Besv:s- och Elwn.-Utslro:ts Bet.·de N:r 202). 
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Jag har nu fullejort hvad jae åsyftade neml. alt deleit\•a 

K. ö. s. de officiella anledninearna till den ar Konel. l\laj:t 

anbefallde undersökninGen rörande flottans seeellinieskepp och 

fregatter. K. ö. S. kan nu bäst bedöma, om de ifrån Stats• 

Revisionen och Ril1ets Stiinder uteångne slirifvelser innebära 

någon misstro emot officiella uppgifter, eller om de iclie tvärt'" 

om åberopa och stödja si[! på desamma. Likaså är det nu 

lått att afgöra, i hvad mohn nfunnde slirifvelser utvisa fiendt-" 

lighet och förstörelsebegär emot Kong!. Maj:ts flotta, . eller om 

icke ilfven härvidlag det motsatta förhållandet är det verkliga. 

Hvad åsigterna betriilfa, åi' det visst möjligt att de e~ åro da 

råtta ; men den goda afsigten finnes det iclio något sl1ål att 

betvilla, och den synes uppenbarligen hafva varit, att inajuta 

friskhet och kraft uti en ar ålder och öfverspiinda dimensioner 

förslappad samhällshopp - att med tydliga ord påminna olll 

nödvändighetens fordringar, all hylla den tidsenliga duglig .. 

beten, och förnelia den sorts yrkeslifll'lek som fröjdas af det 

större antalet på striubarhotens beliOsinad - eller i m ord, 

att medelst en utskärning, ett borttagande af hvad icke kan 

vidmakthållas, försöka bringa det derhiin, att svenska flottan måtte 

blifva hvad en örlogsflotta alltid borde och kunde vara neml. 

ett vapen som genom sin duglighet och tidsenliga hållning 

utgjorde fädernesland11ts ädlaste prydnad och gagn! 

En annorlunda beskatrad uttJ•dning vore emot Lade san ... 

ning och rått. 

NÅGRA ORD O~I SÄTTET ATT BEREDA TILLFÄLLE FÖR 
FLOTTANs MANSKAP, ATT PÅ STATIONEN KUNNA SYS

SELSÄTTA SIG l\1ED LÄSNING PÅ LEDIGA STUNDER. 

1\er,l~mentet för Stj'l'elsen och Elwnomien vid statio

n~rne af r<gl. Maj:ts !lolla talar redan uti 2 § om "h ä l! f ö r 

t J o n s t e n'\ och den, som lyclias att i någon mån bibringa 

den till individen, har ej illa anviindt sin tid; för alt hårvid 

draga "ett strå till slaclwn'\ äro nedanslående rader skrifne. 

Kastar man en blick uti liasernnrne, nödgas man bekänna, 

alt mycket återstå1· att önsl•a, för att desse skulle kunna få 

namn af lretliea hem för det manskap, som der bar sina 
Lostädei'. 

Ganstia m:irkbara olikheter sliönjas visserligen uti kaser

norne för de olil1a l•årerne; olild16te1·, som tydligt lägga i 

dagen, hvad nit och omlanlia förmått uträtta, jl!lllförelsevis 

med der desse m:igtiaa drifkrafler saknats. Men äfvon med 

bästa vilja år det svårt all, med våra tarlliaa tillgångar, g5ra 

nåeot som förslår, för att tillvägabringa trefnad för vårt folk 
l 

då undorhållet :ir så afmätt, att det fordras talang att lå det 

r:icka till för tlet nödvändigasto för "lifvets uppehälle." 

Mon docil liC!ll!l' ej altid hinthet fiia· uppn5endet af ett 

mrai, sådant som ifrågavarande, uti brist pä penningar, ty med 

ganska små tillgflngar lian man ibland uträtta myclwt till tref

nad för si!~ och andra. 

Hvad nu de inkasernerarlo af ifr~gavarando manskap vid

kommer, så tro vi att, om Je hado lillgåne alt läsa passande 

böcker och tidskrifter, mänuen stund ar trefnad skulle kunna 

beredas dem. 

De, som i synnerhet harva hehof af vederbörandes om

lanka i det! a fall, ä ro båtsmännen. Af d esse lwmma mänga 

att för ett helt å'r byta ut sine hem mot l1asemon, der uppe

hållet för dem borde göras så trollir,t som möjligt, hvilket är 

angeläget, på det all lynn et hos folkot mft hållas upne och . ' 
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på det att deil innehoentlo intelligensen m?1 V<iclias till l~f och 

• 1 bbl 1 •11 "llll'lrs råa, f~sisl1a IHarten. Med hvarJe an-man[jl u a (c , " • · 

k de I
JOst förliunna tidningarne, huru det ena socllen-omman 

bibliothel;et tilllwmmit efter det andra, och snart lwmma de 
" l Tidsoolmar al.t stå som undantae, der ett sadant sa 111as. 

sllriftr.n "Lnsning för follwt'\ har eenom stateris försorg oeh 
pfl dess beliOsinad blil\•it spridd mnn(:BIIsLidcs inom "landet: 
borde vi då iclw lillilna hafv a skid utt hoppas, alt naera )'l
terlieare exempla1· deraf sl•nlle liomma v~rt inl1assemerado 
manskap till eoclo. Utom numncle tidslirift finnes åtski lli t: an
nan Jäsning, som sliulle lfunpa sig för det ifr-f1gavarande än
tlamålct, och eenom att år efter år samla sådana böcker, tid
skrifter och tidnin ear, skulle man lmnna tillfredsstalla bellof
vet af Jäsnine hos dem af flottans mansliap, som liinstade 
derefter. 

nvad vi så lunda slilllln önslw i delta afseende vore, 
att åtminstone o t t r u m u t i h v a r j e !1 a s e r n f u n
n e s s o m v o l' e f ö r· s e d t 111 e d p a s s a n d e l ii s v ä r-

' da böcker och, om aflnarne den ::>:~örl<a åi·s-
t i d c n , t i Il r fl c )( l i z t u p p l y s t. Uti ett sådant rum 
kunde på vissa tider läsas höet unde1· en eller annal~ timme, 
och för öfriet simlie l!arlarne ostörde m sys~elsatta sir:, hvar 
och en med sin bol<. 

Månne ej pf1 detta sfttt mången, som nu tillbringar si
ne aftnar pf1 liror;en, såsom varando dot rolieasl.e slitilet han 
nu liånnel·, slittlle liunna ryclias ifrån denna vana, föl' :1tt i 
dess ställe förV<irfva en bflll.l'O? Månne man oj, genqm att 
arbeta i denna och till samma mi\1 ledande rildninr:ar, skulle 
kunna minsila molviljan hos bf1tsmannen för uppfonlrin~:arne, 
och sålunda genom att, så väl föl' stationen som ombord, sö
ka bereda liarlons trefnad, vinna hans hflg ej för landbacken, 
men 11 för Ijonsten ?'' 

En och annan torde anse delta förslas såsom outför
bart och vill kanslie göra sig lustig åt ideen att inrätta 
nläscirklar rÖr båtsmän !'' Men <)en, som så tänl1er eller gör, 
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har aldrig gjort sig reda för beskaffenheten af den kraft flot
tan ,äger uti båtsmanshållet, dock kraftig endast med vilkor, 
att ändamålsenlisa åtgärder, till bibrinsande af håg för yrket 
oeh kännedom om tjensten i enlighet med tidens fordringar, 
äro vidtaene. R. 

BERXTTELSE 0~1 RlDDNINGSVÄSENDET FÖR SKEPPS
BRUTNE Å RIKETS KUSTER ÅR 1860. 

Under året 1860, så rilit på stormar och sjöolyckor, har, 
märkligt nos, räddningsväsendets verksamiJet jemförelsovis 
obetydligt tagits uti anspråk. Sålunda har t. ex, å Sandham
mar, der vanlieen en mängd strandningar arlisen inträffa, 
endast en sådan förelwmmit under hela det förflutna året. 
Tverton; är forhållandet å Sveriges vestra kust1 der, isynner- · 
het n n der den svåra stormen den 3, .\. oc.h 5 Oktober, skepps
brottens antal varit ganska stort. Orsakerna till dessa för
hiiiianden torde vnra r:anslia svåra att utreda i dock torde 
med tflmlig visshet lwnna antar:as, att ovanligt ihärdigt blå
sande vestliga vindar haf1•a ganska betydliet inflytande derpli. 
Det åt dock ogenlligen endast dii en på-lands-vind ar bård, 
som don 1\nn anses farlig i mon dorernot år det oftast öfver
iands-vind som pfi vissa kuster, t. ex. Skånska kusten i ÖI·e
snnd och östra lwsterna af Öland och Gottland, mest föror
saliar strandninear. Detta tyckes vara besynnerligt, men sa
ken 1\r lått förklarad sonom den olyckliga ben;igenbet större 
delen befiilhafvare å handelsfartyg hafva att, med risk ar strand
ning, lwipa tätt upp under land för att vinna on, oftast tve
tydis, förde: ar vind och smull sjögång. Felet ligger s~lunda. 
endast indirekt uti öfver-lands-vinden men doromot, vid do 
flesta tillfällen, uti oförsigtighet och slarf, eller kanske något 
ännu värre, hos fartygsbefalhafvaren i och har jag ansett- da:t 

6-
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· 1· • att omnämna dessa förh1lllanden på det att, vara mm p •e• · 

.. "l" t bestämmelserna i afseende på undersökning ar om moJ 1g , · , . 

k . 1·111 skedd strandnirw s:.unt gra~ s~mng af sliepparen~ orsa ern,• " 
sjöförklaring må erhålla en högst behöflig skärpning. 

pe, för stationerna Gräsr;iird å Öland samt Fahluducn 

och Ekevil1en å GoLtland, bustämda och, ä 1\ongl. Skeppsvarf

vet i Carl~krona, bnmda lifbätat· blefvo, jemte öfriga rädd

ningsapparater, uti början af Maj månad, med ångfartmet 

Balder öfverförda till sina vederbörliga stationer och, sedan 

t. f. Inspektören samtidigt antagit manskap till deras belja

nande och anställt öfnings-forsök med dem, voro dessa sta

tloner, omkring medio af Maj månad, färdiga att tråda uti 

verl\samhet. Da. nya båtarne bYGBdtls till fullkomlig likhet 

med de redan, vid stationema Mälar!lhusen och Viken, be

fintlige, mlln försågos med luft-täta lådor af koppa•·, i stället 

för af galvaniserad jernplflt, som anvflndtos vid de först bygg

da båtarne, men som visat sig högst opålitlig och, i följd dPrar, 

otjenlig fö.r så mallipåliggande bes l ämmelse. Med undantag 

af raketer och ant!indningsrör, hvillia, likasom förut, inför

skrifvits från England, hafva alla andra apparater· och effekter 

blifvit tillverliade uti Carlsl<rona och, till störr~J delen, på 

Konel. Skeppsvarfvet de.rstädcs. 
Vid · stationerna Grå>gård och Fahludden, der riiddnings

bharnes transport, landvågen långs kusten, ej kan komma 

ifråga och någon särskild transportvar,n således ej behöfves, 

hnfva, under loppet af sommaren, slåpinrättningar förfärdi

g~ts, med livilkas hjolp båtarne med lätthet kunna sättas i 

sjOn och ~lldermer\1 återföras uti sina skjul. Dessa slflpin

l.'~llning~r voro högst nödvändiga, emedan båtarne, å håda 

slållen\1, mhto släpas öfver ett tjockt lage1· af sjötång, liVar

vid va.nliga rullar ej s~ulle kunnat vara till det ringaste gagn. 

/IU ~ort röj<! tånglln sk\llle h&fva vari~ ändamålslöst, ty, vid 

förstil st~m med sjövind, lwda <len ånyo s;~mlat sig och kar. .. 

ske förorsakat sv~rt hinder för båtens \llställniog, vid tillfälle 

411l den verkligen behöfdes. 
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Det dröjde ej länge, innan tillfållen orbjödo sig att, vi\1 
de nj"a stationerna, använda lifbåtarne till räddning vid skepps

brott i men, som väderleken vid de inträffade strandningarna 

ej tycklos pål;alla användandet af andm än de vanliga kust.,. 

b5tarne, vid hvill;as handterande räddningsmanskapet vor('l 

fulllwmligt vana, och mansl1apf't dessutom ej då ännu varit j 

tillfälle att erfara båtarnas förträfflighet, hvadan förtroende 

till dem fattades, så blof ingen sådan båt använd vid något 

af dessa räddninr,sföretag. Detta hade emedlertid kunnat för

ors[lka ganska olyckliga följder vid Holländsila koffen, Aaltea 

Prank's, strandning den 7 Maj å grundet flytaren, i närhete[J 

af stationen fahluddon, i dHt att, sedan stationens uppsynings

man, jemttl 5 man af räddningsmanskapet, uti en vanlig ku~t
bät begifvit sie ut till det strandade fartyget, uppväxte hastigt 

storm, hvarvid fartyget fylldes med vatten och måste öfver

. gifvas af såväl räddningsmanskapet som besättningen, hvilka 

endast med den yttersta ansträngning och lifsfara lyckades 

komma i land med den tillgänr:liga, dåliga båten. Nu, sedan 

vid öfningsförsiilwn i sistlidne Olitober lifbåtarne blif\•it pröf

vade uti storm och svfi r sjögång, hvarvid manskapet erfarit 

deras utmärkta egensl;aper och, till följd deraf, fattat fullt 

förtroende till dem, f.ot·de ej mera någon tvekan uppstå att 

använda dflru vid behof; och har jag dessutom strångt för

bjudit. att vid slwppsbror.t, med uteslutande af lifrfi(Jdningsbåten, 

anvfmda vardia litistbåt utom vid de tillfallen då vindens och 

luftens besfullfon hot med sälwrhet ät· sådan, att dylik båt utan 
fara kan användas. 

Till stationen Elwviken hnfva 6 st. nya lifbälten bllfvit 

anskall'ade, så att hol a antalet såda no nu utgör f 6 st. för 

denna station. Derigenom har hvarjo man sitt lifbälto bvil-, 
kot vid denna station är af vir,t, emedan båtbesättningen all-

tid måste vara stor, föt• att kunna l)lhfird<J ro ut till de Vl!n,. 

ligtvis ganslia lång~ aflägsua strandningsstållllll;J. 

Vid, i början :1f årflt, \Inställd Qndersökning af lufHåd~r.,. 

na uti ~tationeo Målar'ehusons råddniocsbåt befunnos dfttS\1 



84 

n l l l 'l r rOI st 3 tt Je l) j vida !'O k u n do repareras. Nya 
sa sialate, '· 

l ftl
" 1 .1r kon1nr' hlofvo liedöre fö1·färdigade uti !stad 

u al or, c. r \._ ' . 

. 1 sedan de undeq:ått noggrann pröfninr, och besigtning, 
s,nn ., . 
in satta ut~ de odtl[;li[!aS ställe. Vid sednare skedda örnings-

försöll har bf1ten \'isat sia vara uti särdeles godt skicli, och 

manskapet bar åter till densamma fall.at fullt förtroende, som 

blifvit rubbad! genom den osäkerhet, de gamla opålitliga jern

b!ecl;slådorna förorsaliade. 1\ostnaden för denna förnndrinr, 

nppgick till 9t3 Hdr 81 öre Hmt, hval'il'rån likvål böl' llfdra

gas ·Ii Bd r 1 ~ ö~e, som erhållits vid försäljnint: af jernblec

liet till de r,amla lådorn a. 

Rädd ni nashåten vid stationen Vilien, som den 4. mtober, 

uti orlianlill storm, utr,icli till räddnin({ af besältningen å norr

~ka brir;r;en Eidswo.ld, som strandat vid Ilittarp, måste derstfl

des qvarlemnas till den 6 Oktobe1·, då den återhemtades till 

stationen, och har sedan dess untloq;5tt drifnin{! och miil

ni'ng, emedan den, vid det jfrärravarande tillfället, visatle sig 

laclia betydliGt. 

Under sednaste inspol;tionsresn, uti Olitober mf1nad, till 

de skånska räddnings-statio11erna tilldelades åt hvardera af 

dem 6 st. nya Dennit's 9-pund. ral;eter, så att 1 O a 11 ra

keter för nårvarande finnas 5 hvarje station, som <il' försedd 

med ral;etapp,arat. Vid hittills gjorda fÖI'söll hafva äfven äl

dl'e rakeler visat sig fullGoda och i allmimhet utrört linan til! 

400 a 600 alnars af~tånd, samt, vid flera tillfällen, betydlir:t 

)angro. Vid ett tillfftllo utgick en såtlan raket till den betyd

liga distansen af 2,130 alnar, eJler 3:ne gånger större lwst

vidd in som förut erl:nllits afven då, såsom nu var fallet, 

linan sprungit, då . 2 a 300 alnar af densamma utlupit. 

llåtskjulen, l1Vill1a · alla ligga fritt och sålunda blottslålida 

för vindens och vaderlekens åverl1an, till följe hvaraf de tern

Iigen t>fta tarfva reparationer å tak och !lire rappning, hafva 

för öfri~t visat sig starkt och tillförlillir;t byggda samt full 

komligt änuamålsenliea. All materiel är uti fullgodt stånd. 
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Under 5rels lopp hafva, 1·id i) raddnings-stationo1·, bl\f- . 

vit raddade tillsammans 22 personer, så att hela ~ntalet nid-' 

t!ade, ifrån det alt räddningsvf1sendet började sin verksamhet 

uu upp~åi- till 127 mennislior. (Se tabellen .) 

Vid stationerna l!"rc~ntevill och Arildsli1~o har ännu ej 

föreliommit niit:ot l'äddningsföretag; doc!; f5r h:'irvid nnm:ir

lias, att den försln iimnde stationens. Vl~ rl;samhet hehöft och 

hor<lt p311allas \'id en, i närheten uf fisldär,et Basi, emölle, in

tr<Hfad strandning men, genom tantdöshet af do vid strand

ningen närvarande, blef ej bud afsfllidt till station en, de 1~ 

man var i okunnighet om tilldragelsen. l närhoten <•f Arilds

låj!e slwdde en strandning don 4 Olit.ober detta år men, eo
nom en tillfällighet, på ett sådant ställe <~ll bosättningen å 

fartyget kunde r,i\ i land med egen håt, h vilket ej varit möj

lir,t, om fartn;et stadnat blott en liabullangd mera åt ena eller 

andra sidan (lel'om, då raketapparaten ovilkorligt hade erfor

drats för deras rädthdng. 

En olägenhet, som vidlåder räddningsväsenJet uti dess 

närvarande organis<Jtion, är, att tillräcldigt och vandt rädd

ningsmanskap, uti !Jehofvets stund, ej med säkerhet lwn på

räknas vid n5gon af båtstationerna. Mans~ap, som ena dagen 

blif.v:it antar,et och deltanit uti öfningsförsöl;, liUnna andra dagen 

af en nycl1 eller utan rinr,asle rimlig anledning upp s:iga ellor 

neka sin tjensl, och stationens tjenstbnrhot lirler dervid be

tydliGt. Så t. ex., vid min anlwmsl till El;eviken si stlidne Ok

t.ober månad, hade större delen af det på v5ren antagna rådd

ningsmansllapet, och som di1 delto t:o nti öfnint:sfii rsö!ie t, skrift

ligen afsar;t. sig sina befaltnin::ar, blott ar det sliäl att de till

fälligt rål•at i tvist med hålstyraren uti on sali, som var all

deles friimmande för deras tjenstbefattninr:ar vid stationen . 

Lyckligtvis kund11 annat folk erh511as, men na!nrlip,tvis iir osä

kerheten med dem lika stor. Ett sådant förhållande hiir 

ej få fortrara, och sliall j:1g derföre, så snart öfrig e r,öromi\1 

så tillåta, inkomrna ml'd n)'tt fiirsla(: till fullstiindi[; ort;<Jnisa

tion af råddninesväsendets personal, genom bv ars antä~ando· 

\ 
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· · d t"llr ·· ·.,t hoppas att nämnde ofördelaktiga förhåi-
Jae me 1 ors1.., ' _ . . 

!ande skulle komma att upphöra, samt raddmngsstatwnernas 

tjenstbarhet och dugliahet \'åsencltligen höjas. 

Carlsl;rona den 2 Januari ·1861. 

Carl Ii. l <'In a n., 

:: 

t. C. Inspeli tör för Räddnings-Väsendet. 

· ~ 
o 
g. 
o. 
"' c 
3 

AF SEDNAST FÖRSA~ILADE RIKETS STÄNDER FAST

STÄLLD REGLERING AF 5:rE HUFVUllTITELN. 

Aflöningsstater. 

Departements-Cl1efen. 4 5000: 

Departementets Kansli-Expedi-

tion • 

Ot>partementets Kommando-Ex

pedition . 

Förvaltningen af Sjö-arendena 

Allöningsstaterna vid flottars 

stationer i Carlsl;rona och 

StocldJOim samt Depot i Gö

theborg . 

l.lå Is ma ns-1 n de l n ingen 

Tillskott i do båtsmans-indel

ninGen uti Bleliinge Lån an

slagna räntor, förslags-anslag 

~8900: 

4-fOO: 
35200: 

1129802: 5. , 

81050: 

16000: 

Materielen. 

Flottans Underhå Il. 

Flottans Nyhyagnad 

rlåtsmäns förseende med koje r 

och täcken 

Båtsm;innens beklädnad, för

slagsanslag, högst . 

6312~2 : 70. 

462000: 

f35tHl : 

H505: --

f30005:i!: 5. 

Beklädnad åt mariner, kanonie

rer matroser och skeppsgossar i 03~3 .... 39_:_9 ...... ~_. - 984578: 64-. 

Diverse anslng. 
Exercis af flottans bemanning 360.000: 

Gemensliapens vid llottans Corp

ser natura-underhåll, reser-

vations-anslag . 248600: -



88 

Spanmåls-npphandlings- och ba

geri-kostnader . 
Durchmarschkostnader, reserva-

tions-anslag . • 

För sjukvård • • 

För diverse behof . 

Res- och traktaments-pennin

gar, förs!. ansl. . . 

Skrifmaterialicr , och expenser, 

ved, m. m. för Förvaltningen 

af S.-Ä. och Departementets 

kommando-expedition. . • 

Skrifmaterialier och expenser, 

ved, m. m. för departemen

tets kansli-expedition, förs!. 

ansl. . • • . • • • . 

SkrifmateriUtlier och expenser, 

ved, m. m. för flottans sta

tioner och depot, förs!. ansl. 

Extra utgifter • • • • • 

30000: 

30000: 

39000: 

19175: 

5000: 

5000: -· 

~225: 3L 

27000: 

i 5000: 780000: 31. 

För handeln. 

Lotseri- och fyringsstat.erna, re-

servat. anslag • • • , 24-0 ·iGO: -

Summa !~dr Hmt 3305100:- -

Extra statsreglerings-anslag {ör sjö{örsvars

verltet till sjös. 

A. Anslag för dren :1861, 1862 och 1863 att utgå med ~ 

dr/igen , 

Till anläggande af vattenled .. 

ning från Lyckehy till Carl .. 

krona . . • • • • 

Till angelägna byggnadsarbeten 

och anskalfningar vid flottans 

statipncr . • . 

35~000. 

'20000 0. 

Till en fyrinrflltning vid Sand

hammaren å Skånes sydösll·a 

kust . 481000. 

so 

735000. 

B. Anslag {ör liren 1862 och 1863, att utgll med lläl{ten 

hvardera tlret. 

Till pilbörjande nybyggnad af en ångfreeatt 400000. 

C. Anslag för en gdng att dr :186:1 utgll. 

Till änelwrvetten Thors repa

ration och förseende med 

nya pannor • . • • • . 

Till utvidgande af slieppsdocknn 

N:o 2 vid flottans station i 

Carlslirona • . • . 65000. 

Till dito af gamla reparations-

dockan derstådes • • . . ~ 6800., 

Till uppförande ar nytt äneqvarn- och' 

96000. 

81800. 

bageri-verk å stumholmen i Ca riskrona 78500. 

Till ansliaffande ar ett fyrfartyg vid Syd-

05tbrotten • . • • · • . • 70000. 

Till dito af i 2 däckade lotsbåtar . • 24000. 

D. Kreditiv, 

dels (ör alt ej mindre sälta Amiralitets

Krigsmanskassan i stånd att till flot

tans pl'nsionsberättig,ado cmbets- och 

tjenste-män, som söka afsked, genast 

utgirva pensicner enligt de för kassan 

nu gällande pensionsgrunder än ocl. 

hereda tillgång till de för dem före

slagna fyllnadspensioners utbetalande, 

årligen 30000 Rdr eller för 3 år 90000, 

~els Mven till förbättrande ar pensions-

viikoren för flottans gemenskap, år-

lig~n 40000 Hdr eller för 3 år • • 120000. 

349800. 

2f 0000. 

Summa Hdr Hmt ~69i800. 



UNDERRÄTTELsE FÖR SJÖFARANDE. 

Mi<lt uti . Persislw- Viken år ett farligt grund upptäckt; 

beståonde af skarpa klippor och benåmt "Shah Allum Shoal". 

Det ligger S. 55° V. U mil från vestra udden af ön "Sheyhk 

Shayb" ocb på lika afstånd från ön "Hnlool". 

Dess utsträcknine-, der djupet är mindre ftn 20 famnar, 

är ondast 2 ~ mil Nord och Syd samt 2 mil Ost och V est. 

Den farlie-aste delen deraf, med ~- mil tvärt öfver, är på 

norra ändan; djupet varriera1· der emellan 4 och 5 famnar, 

men på ett ställe uppsticl!a klippspots:Jr ända till 2 famnar 

under wattenytan, vid Jäe-t vatten, springtid. Grundet år 

hinbrant ' rundt omkrine-, med 37 famnar nära söder om och 

1}.0 å 50 famnar une-efilr 1 mil norr om detsamma. 

Det ar desto ~arligare, emedan det icke förorsal1ar någon 

förändrine- i vattnets färe och kan ej från toppen upptäckas, 

förr .än man år det helt nära. Botten sl1önjes på 7 famnar 

och synes tydliet på mindre djup. 

Flockar af små hvita foglar uppehålla sig vid grundet, 

och en svag krusning märkes på vattenytan, förorsakad! af 

strömmen. 

l klart väder synes derifrån persiska kusten emellan 

Taurie och Nalrholoo. Det grundaste stället är på Latitud 

26° 25' 20" N. och l 0 40' 13" O. om Residentels llae:~stång 

i BNshire. 

Quelpart, China. Ent!P.lska Consuln i Nagasalry har rap

porterat, att ångaren Remi unde1· resa fl'ån IJa.~odadi, i Japan, 

till Pe-chili-bugten, förlorade unde1· tjocka på en ö som liti

ger circa 30 mil nordvart om Quelpart, men som icke är 

utmärkt i sjölwrten. Dess l;ige llppgifvtis till Lat. :Jao 58' 

N. och Long. 126° 22' O. Oiil Greenwich. 

' Varning: Sjöfarande, som fran IJakoiltldi skola till Pe

chili•bttgten, böta för·etrådesvis gå söder tnil Quelpart, emellan 

sundet norr öm denna ö icke är tillräckligt undersökt, och 
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milnga · farlir:hetet• lorde der linnas, som icke åi'O utmål' lite 

sjölwrten. 

Allantisiw Oceen, Euqvalom. 1\yslia l;orveUen ''Passa-

drul•, och Engelsl;a skeppet "Sea S e,·pent", 2 'l fot djupgående, 

hafva sistledne år, på re"' till China, lörn~t på ett under

vattensgrund, som icl;e år utm~irlit i sjiilwrten, men ligger 

ungefär i Lat. 0° 351 N. och Lonfj. 28° 1 0' V. 

Viclot·ia Patches, N. V. kust of /J orne o. Engelska higs

ångfartyr,et "Victaria11 passe radB i Atrp,usli 1860 öfver ett 

korallgrt)nd, der djupet endast var 17 fot. Det ligger unge

fär S.V. ~ S. circa 7 ~ mil från vestligasto delen af "Bruni 

Patsch~, hvars låge är Lat. 3° 45.' N. och Long. 112° 42' O. 

Basses-Re{, vid S.O.Twsten af Ceylon. "Great Basses'~~ 

är ett farliGt ldippref uti vatten)'tan, G mil friin Ceylons södra 

kust, ar une-efär l mils l ~ingd, i N.O. ~ O. och S.V. ~ V., oc,h 

~ mils bredd. Det ät· farligt fö1· alla de fartyr,, som skola 

dubblera södra udden af nämde ö, på resa till eller ifrån 

Bengaliska vilwn. 

Nordöstra och grundaste delen deraf, lrvilkon år utmärkt 

med en mast, är i Lat. 6° 9' 53" , N. och 81 o 321 5011 O. 

om Greenwich, eller (ö 15' 30" O. om "Galle" fyrtorn. 

Livorn'1a hamn. 

Följande, rörande gamla och nya hamnen, har blifvit till

kånnagifvit för sjöfarande: 

Gamla hamnen: Att förekomma den sl;ada som ofta in

trflffat vintertiden derstftdes (eller i Porto lllediceo), synner

ligast då fartm inseglat under S;V. och V.S.V.-vindar, ha1· 

marin-ministern förordnat att, under det denna vind blåser 

och under hvarje annan tvingande omst:indighet, skola fart.yg 

hindras från att inlöpa i nämnde hamn, eftersom de med 

såkerhet kunna ankra i den hyll hamnen. 

I sammanhang härmed öt· ,vidare töt·eskrifvot att, ft5n, 

lien i Öktobet -t 860 ot h när helst tv ingande ömstfindi~heter 

uppsta, skall varning gifva s åt tor!y~ utt icke inlöpa uti earula 
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hamnen, och såsom tecken tiorför hissas en blå flagg på yttre 

jordvallen vid ändan af hamndammen. 

Nya hamnen: Att förelwmma den olägonhet och skada, 

som icke sällan inll•älfat derstädes, till följe ar att f<Htyg vid 

ankomston ankrat för ett ankare, hvillwt tillåtit dem att fritt 

svaja för vinden och stundom förorsaliat kollision med andra 

fartyg, som redan legat till ankars, har marin-ministern för

ordnat att i öfverensstämmelse med 63 artikeln i gällande 
' 

förordning af den 13 Oct. 1859, föl' Toskanas hamnar, skola 

alla fartyg, som hädanefter inlöpa i Livorn'kos nya hamn, ankra 

för båda bog-ankarne ; och all alla fartygsbefälhafvare, som 

icke åtlyda denna order, slwla godtgöra all den skada, s om 

derigenom föi'Orsakas andra fa1·tyg, i enlighet mod 30 artikeln 

af nämnde förordning. 

(Naut. Magazine.) 

SUIMANDRAG AF ÅTSKILLIGA KONGL. BREF' FöRORDNIN

GAR, GENEHAL-ORDER !IL 1\l., UTGÅNGNJ<~ FH1N SJÖ1!'ÖR

SVARS-DEPARTEIIIENTET. 

(Kong!. Bref). 

Februari den 9. En ny roddkanonbål, i hufvudsaldig öfver

ensslåmmelse med den sist byegda, må, för återstoden af 

det utaf Rikets 1856-58 församlade StändHr beviljade an

slag, vid Stockholms station byggas. 

Den 12. Kaplen-Löjtnanten vid Constructions-Corpsen m. m. 

J. Ringheim har erhållit 8 månad.ers tjenstledighet till före

tagande af en resa till utländska magters, .förHtrådesvis 

Frankrikes och Englands, marin-etablissementer samt får 

under denna lid bibehålla sina tjenstgörings-penningar. 

Den 19. Reglemente faststäldt f()r undervisning sk o! o nia 

för underofficersgradoroa vid llottaiJ, 
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S. d. Tv ä ångbåtar, l iimplig!l för sjö målningar, en större af 

omkring 15, och en mindre vid pass 8 nominella hästkraf

ter må - för en beriiimad lwstnad af, för begge fartygen, 

54000 Rdr Rmt anslialfas. 

(General-Order). 

Mars H. Premier-Löjtnantorne C. W. B. J. Forsell och H. R. 

7\nkarcrona samt Sekund-Löjtnanten F. S. 1\'lalmberg hafva 

erhållit tillåtelse att under deras instundande semester idka 

in- och utriRes sjöfart såsom befälhafvare å svenska ångfartyg. 

Den ~ 5. Skrullinieskeppet Stockholm ocb fregatten Eugenie 

slwla, med uppharvande af N. Gen.-Order den 8 sistl. Febr. 

vara klara alt kunna eå till sjös i slutet af nåsllwmm. Juni. 

Den 16. Premier-Löjtnant C. G. Lindinark har erhållit tillå

telse att under hans instundande semester idl1a in- och ut

rikes sjöfart såsom beffllhafvare å svenskt ångfartyg. 

Don 19. Besättningslistor utfärdade för nedanstående fartyg, 

upplagande: för sl;rullinieskeppet Stockholm: Chef, Kom

mendören m. m. E. A. Printzensköld; Sekond, Kapten-Löjt

nanten m. m. Friherre Skogman; kommenderade officerare 

4 2, ' Officerare, Under-Officerare och Mrig besättning 721, 

summa 735. - För fregatten Eugenie: Chef, Komm.-Kapt. 

m. m. C. B. Lilliehööl1 ; Selwnd, 1\apten-Löjtn. Grefve A. 

Taube; kommend. Offleerare 8, Undor-Offir.erare ocb öfrig 

besättning 330, summa 340. - För korvetlen af Chapman: 

Chef, Komm.-Kapt. m. m. N. Hallström ; Sekond, KaptHn

Löjtn. W. B. Söder\Jjelm; kommend. OfHcerare 5, Officerare 

från K. Kl'insakademien 3, Kudet.ter 40, Under-Officerare och 

öfrig besättning 200, summa 250. - För korvetten Svalan, 

Chef, 1\aplen F. F. Thomson; kommcnd. Officerare 4, Und.

Officorare och lHrig bes;ittning 61, summa 66. - Föl' äng

korvetten Orfidd, Chef, Kapten J. C. Dancl1vardt; Sekond, 

Kapten-Löjtn. F. E. Gjerling; kommend. Officerare 3, Und.

orficerare och öfrirr besättning 125, summa 130. - För 

skonerter. l' Aicle, Chef: [\aplen-Löjtn. A. W. O. Boy, kom

m end. Officerare 2, Und er- Officerare och ö frie besättning 
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35, summa 3K - Föl' En Bataljon Kanonjoltar och ett 

Chefsf~rtyg, Chef ; 1\aptenen m. m, A. G. R. von FPilitzen, 
Officerare 7, Under-Ofllcerare och öfrig besfiltning 292, 

summa 300. - För En Division Ranonslupat·: Officerare, 

hvaraf 1 Divisions-Chef, 4; Undor-Oificerare och öfrig be

siit!nine 241, summa 24-5; samt för lwnonånr,slupen Sve!]sk

sund Chef, Oftlcer 1, lwmrmmd. Oflicor 1 ; Under-Officerare 

och öfrig besfiltning 38, sUiuma 40. 

S. d. l{adettfa rtreet af Chapman s l• all inmönstras den 8 nä>t

l!Ommande Juni, dess utrustning ej börja före den 8 Maj 

på det Kadetterna deri må liUnna deltaga, samt qvarter i 

kronans hus under vistelsen i Carlskrona för Kadetterna 

beredas. 

S. d. Sl;eppsgossebrit;game Snappopp, Virsen och Glornmen 

skola inrH~\·arande år anvnndas till exercis med Sl•epps

r.ossar. llef. Amiralen i Carlslil·ona ev,er· utr.irda besättnings

listor och instruldion för Chefen; till Chef ft en af brig

came 1\ommenderas 1\aptenen m. m. A. G. A. Hrnl;epe, un

der hvars hef:il de 2:ne andre brim;arne ställas, l1vars Chefer 

af llef. Amiralen l•ommenderas. 

S. d. SlmlOiniDslieppet Stocliholm och fregatten f;ugenie skola 

inmönstras den 'l nfistlwmmanrle Juli och korvetten Svalan 

den 8 n:is!l;ommantle Juni. 

S. d. 1\ommBndören m. m. C. J. von Diederichs skall uuder 

1\Hmmendörnn m. m. E. A. Printzenskölds sjölwrnmendering 

bestrida V:.rfschefshe[al.tningen i Carlskrona; Varfscheftlll i 

Stockholm Kornmendör-l(aptenen m. m. P. E. Ahlgren skall 

V<Jra ledarnot i. l{ongl. Förvallningen af Sjö-Ärendena under 

Kommendör-Raptenen m. m. C. B. Lilliehöölis sjökommen

derinG; Eqnipagtllll<istaren vid Stocld10lms station, l\omm.

Kqptenerl m. m. C. C. '\'Varberg slioll bestrida Varfschefs

hefattningen och [(apten-Liijtnant C. H. Kreuger Equipage

m<istare- och Styrmanschefs-befattningarna vid Stockholms 

,sta tion. 
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s .. d. Skonerten l' Aigle skall inmönstras den 8 nästkommando 

Juni, en division kanonslupa1· den ·l nästlwmmande Juni 

och en bataljon kanonjollar den 8 nästliOmmande Juli. -

f(anonångslupen Svensksund skall ställas till Chefens för 

kanonslups-divisionens fiir·fogande under de sista 2 veclwrna 

af divisionens expeditionstid och till Chefens föl· kanonjolls

bataljonens föt•fogande under de 4 sista veckorna af batal

jonens expeditionstid. 

S. d. Om tillgång skulle finnas, ecer Stationsbef<ilhafvaren 

för flottan i Stoelibolm öka det uti besättningslistan för 

lwnonjollsbataljonen uppförde antal Officerare till ·12, eller 

f ror hvar·je kanonjoll, 

S. d. Ynglingarna. V. Carlsson, C. A. O. Molin och C. A. von 

Dardel hafva ttllålil.s att silsom extraliadetter på egen kost 

åtfölja skru!linieskeppet Stockholm under dess förestående 

expedition. 
S. d. Det vid Göteborgs Depot upplagda sjömätningsfartyget, 

jaliten flow, må utrustas och becat;nas till innevarande års 

sjiimätningnr å bohuslänslia lwsten. 

S. d. 1\onstrul;tions-Departements-Chefsbefattningen i Carls

krona skall tillsvidare och unde1· ledigheten bestridas af 

Kapten-Löjtnanten vid Constructions-Corpsen m. m. A. G. 

A. L ju ngstedt, 

Den 22. Till ledamötet· af Flottan, i don lwmite som bör 

undersöl;a huruyida oj nf1:;on jeml;ninc mil göras i den 

primitiva bestyckningsplanen för de till försvnr för Carls

lirona redd under· uppförande varande befästningar och 

sersldldt angående hestydandet af to·rnet N:o l äro utsedde: 

l{ommendör-Kapter.wn m. m. C. Il. Lilliehöök och Kaptenen 

m. m. A. G. fl. von Feilitzon samt af armeon Öfversten m. 

m. C. Stål och Öfversten m. m. O. Nordonsvan ; komilen 

skall sammant1iida i Stockholm så snart lämpligen ske lian. 

s. d. Ångfartyget Balder må, efter hemtransport af Öster

götiiiands Båtsmanslwmpani, f:-iin debarlierinv,sorten afgå till 

Waxholm för att de ri från till Carlskrona öfverföra det 
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manskap ur Kronoarbetscorpsen som åt' amnadt att komplet

tera i Carlsl<rona förlagda 5 komp. af nämda corps. 

Den 26. Ynglingen C. Wennerström har erLallit t.illåtolse att 

såsom extrakadett på . egen kost alfölja skruflinieskeppet 

Stockholm under dess förestaende expedition. 

FÖRÄNDRINGAR INOM KONGL. MAJ:TS FLOTT A. 

Befordringar 

Den 9 April. Till Kommendör-Kapten : Kaptenen O. G. 
L . Trolie; till Kapten; 1\apten-U\jtnanten C. H. /(reuger; till 
Kaplen-Löjtnant ; Premier-Löjtnanten C. G. Frie/'; till Pre
mior-Löjtnant; Selw nd-Löjtnanten C. E. of Troll e. Vid Flottans 
Marin-Ilegomente till Majo1· och Andre Bataljonschef; [{apte
nen B. E. Fornell; till Löjtnanter; Under-Löjtnantorne J. G. 
Sclwwllz och A. F. Danclwnrdt. 

Den 16 April. Till Först~-> Bataljons-Läkare vid Carls-
krona station; Andre Bataljonsläkaren iU . E. Forssberg. 

Den 23 April. Till Compastor vid Amiralitets-l'iirsarnlin
gen i Carlskrona; Pastors-Adjuniilen F. A. Bergelin. 

A{sked ; 

Den 4 April. Premier-Löjtnanten Frih. C. A. Fafkenberg. 
Den 9 April. [{apten-Löjtnanten på Flottans Heservstat, 

Hidd. af K. Svf1rds-Orden J. P. Scharff, med ptmsion. ' 
Den 16 April. Lotskapt-enen or.h Chefen för Stockholms 

Fördelning af' Norra Lotsdistriktet, llidd. af K. Svärds-Orden 
C. A. P. Schwartz. 

Den 23 April. Premier-Löjtnanten C. F. R. Tenger. 

Dödsfall. 

Selmnd-Löjtnanten S . F. E. Schmiterlöw, den 1 F1Jbr. ~ 861. 
f{apten-Löjtnanten, Hidd. af 1(. Svärds-Orueu C. Th. Thor

mark, den 29 April. 

mc ä t t e 1 s e. 
Å 75:e sidan, 5;e raden uppifrån, står : Scandinavie11 år 

4825-4960; men bör vara 182ö·-1860. 




