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Om lotsa1· och lotsning på Storbritannicns kuster. 

Revue Maritime et Colonial för 'N o vombor m!Lnad 
behandlar i ett intressant sammandrag innehållet af ett 
1871 i England publiceradt arbete "Abstract of rottuns 
rolating to pilots and pilotage in the United Kingdom" 
som lemnar en utförlig redogörelse af de distrikt piL Eng
lands kuster der lotsar äro tillgängliga, samt der lots
ning ägor rum, såväl som af lagförhiLllanden rörande 
lotsväsendet och taxor för all slags lotsning derstädcs. 
Det innehåller vidare en katalog öfver alla authoriscra
de (licenced) engelska lotsar och lotslärlingar, samt ta
blåer öfver inkomsterna oeh utgifterna inom hvRrje lots
distrikt. 

Följande utdrag ur nämnde arbete innehåller endast 
sådana uppgifter, som torde vara af serskildt intresse för 
navigatörer i Engelska farvatten, lwarvid elen i originalet 
iakttagna ordningen i afseende på hamnames indelning 
är för vinnande af tydlighet följd äfven här. 

E n g l a n el och T'V a l e s. 

Artmdel. Lotsar ifrån donna hamn taga fartyg ifrån 
sjön till ankarplatserna vid Little Hampton, Ford och 
Arnndel. 

Boston. Denna hamn har G lotsar. 
Br,istol, Lotsar härifrån taga fartyg till och från 

Lundy, Swansea, Bridgewater, Newport, Kingroad, Ba
sin of Oumberland, Ooombo, Oardiff, 1\Enehead, Holmes 
och Brideford, samt emellan clos~a platser. Kustfarare 
och fartyg med Irländska frakter äro befriade fr!Ln skyl
dighet att taga lots; för fartyg under 80 tons är lots
mugen frivillig. 

19 
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Ccwdiff "The Board of Pilolage" härstädes har ut
färdat ett reglemente berörande lotstjenst och taxa, hvil
ket upphäfver föreg[iende föreskrifter i detta afseende. 
Hvarje in- eller utgående fartyg, som lotsas, skall er
lägga en afgift, som varierar med dess drägtighet emel
lan 5 sh. och 3 L. st.; 5 sh. om detsamma mäter min
dre än 60 tons och 3 L. för i250 tons eller derutöfver. 

För fartyg som lotsas genom Bristol-kanalen till 
Oardiff erlägges afgift enligt såväl drägtighet, som den 
plats, hvarest lotsen ombordtages. Den lägsta af dessa 
afgifter är 15 sh. och den högsta 8 h 10 sh. 

Hvarje fartygsbefälhafvare, som i Bristol kanalen, 
eller inom detta lotsdistrikt med vett och vilja antager 
såsom lots person, hvilken icke är befullmäktigad att 
lotsa, kan åläggas pligt af ända till 50 L. st. 

En artikel bestämmer viikoren af ålder, tjensJ.;e- och 
lärlingstid~ som måste uppfyllas för att kunna va~·a lots i 
detta distrikts farvatten. 

Lotsarne äro indelade i kanallotsar och hamnlotsar. 
H var och en af dessa båda klasser indelas ytterligare i 
två underafdelningar, af hvilka den andra inom hvarje 
klass blott kan lotsa fartyg af mindre än 500 tons. Lot
sarne kunna icke inträda i annan klass, eller afdelning, 
utan föregående tjenstgöring af minst två år i närmast 
under varande klass eller afdelning, samt genomgången, 
tillsfredsställande examen. 

En annan artikel innehåller de föreskrifter efter 
hvilka lots under sin tjensteutöfning äger att förfoga sig. 

Hvarje lots skall inom 24 timmar efter sin åter
komst till hamnen till sekreteraren i "the Pilotage-Board" 
afgifva noggran och fullständig rapport öfver sin ut
förda tjenst. Han skall dessutom till sekreteraren öfver
lemna hvarje penningesumma ban bärunder bekommit 
jemte lotsningsbevis. Brott häremot bestraffas första 
gången med en plikt af 10 L. st. och andra gången med 
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förlusten af all vidare rättighet att lotsa. Samma plikt 
kan äfven påläggas lots, som försökt att förskaffa sig 
lotsning af ett fartyg eller att blifva använd utan till
stånd annorstädes, än på sin båt. 

Hvarje lots, som tager ledningen af ett fartyg, hvil
ket icke är destineradt till den hamn han tillhör, skall 
bemötas i enlighet med reglementet för den hamn, till 
hvilken sagde fartyg begifver sig. 

Vårdslöshet i tjensten, dryckenskap, ohöfl.igt upp
förande emot någon medlem af "The Pilotage-Board" 
eller emot annan tjensteman, förlust eller dåligt; under
håll af båten, bestraffas med pligt af 10 L. st. 

Lots skall rätta sig efter hamnmästarens order i 
hvad som rörer alla ankrings- och förtöjnings-manövrer 
så länge han befinner sig inom gränsen för denna tjen
stemans verkningskrets. 

Om slutligen ett fartyg gör haveri under det det
samma är i lotsens vård, bör "The Pilatage Board" un
derrättas härom och detta kan då återtaga lotsens patent 
till dess dom fallit i frågan. 

En serskild artikel bestämmer programmet för den 
examen en lots skall undergå för att erhålla sin "li
cence". 

Douglas. 16 lotsar äro antagne för denna hamn. 
Gloucester. 21 lotsar och 16 lotslärlingar. Lots

distriktet är begränsadt till Bristolkanalen och Severn
floden, d. v. s. den del af kanalen, som sträcker sig öster 
om öarne Lundy och innesluter Severnfloden ända till 
Gloucester, samt floden \Vye ända till Ohepstow-Bridge. 
Lotsningen är icke obligatorisk. 

Hartlepool har 103 lotsar. 
King's Lynn har 17 lotsar. 
Lancaste~· har 9 lotsar. 
Liverpool. Lotsningen här ombesörjes af 242lotsal' 

och 69 lotslärlingar med 12 båtar. 
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Llanelly har 40 lotsar. 
Portchawl har 5 lotsar. Det för denna hamn utfär_ 

dade, serskilda lotsreg!c:mentet innehåller följande be
s tämmelser: 

Hamnmhstaren för en alfabetisk rulla öfver lotsame 
hvilka tjenstgöra i följd, enligt ordningen i denna. 

Vägrar lots att fullgöm sin skyldighet, kan ban be
läggas med böter, som då icke unelerstiga 5 L. st., men 
kunna efter omständigheterna utstrttckas till tjenstens 
förlust. 

Lots må icke åtaga sig lotsning af mer än ett far
tyg uneler samma flodtid. 

Om ett fartyg nödsakas att gå ur eller in i banmen 
utan lots tillfölje af vårdslösbet ollor vägran att tjenst
göra. å elennos sida, belägges han mod böter af 5 L. st. 

Hvarje lots , som mod sin båt passerar nära ett far
tyg, som är klart att anlöpa hamnen, skall vid vite af 5 
L. st. erbjuda befälhafvaren sin tjon st. 

Gränsarna för Pmthcawls lotsning äro: på ingåen
det, ifrån uddarna vid Sker och N as h till innanför ham
nens bankar och på utgåendet ifrftu bankame ända till 
nämnde uddar. 

Snnclerlcmcl. 171 lotsar tjonstgöra i denna hamn, 
men bland dessa äro 19 berättigade att endast lotsa far
tyg af mindre än 150 tons drägtighet. 

För in- och utlotsning betalas af bvarje fartyg, pr. 
fot och djupgående: emellan elen 31 Mars och don l · 
Oktober l sh. 3 d., samt emellan den 30 September och 
den l April l sh. 6 d. 

Utom detta betalar hvarje fartyg af mer än 500 tons 
en afgift af 1

/ 2 penny för hvarje öfverstigande ton. 
Lotsarne gå aldrig ombord pil ett fartyg inom 6 mil 

till sjös. 
Swansea. Ingen får utöfva tjenst såsom lots i den

na hamn utan att vara fylld 21 lir, utan att hafva tjenst-

gjort till sjös minst 6 år, hvaraf minst 2 år uneler kust
fart och utan att haf1-a gonomgfttt godkänd examen in
för hanmens myndigheter. 

Hvarje lotsbåt skall, i enlighet med föreskrifterna ; 
"The :M:erchant-Shipping-Act, 1854" vara minst 18 tons, 
samt vara försedd mod kort öfvor Bristol-kanalen samt 
tidvattenstabell öfver hmnnen Swansoa uneler det löpan
de året. 

Hvarje lotsbåt skall hafnt bol,stafven S jomte dess 
"licence"-nummer (number of her liconce) målade i hvitt 
på hvardera bogen, såväl som i seglet, 

H varje lotsbåt skall vara bemannad af mi Est 4 lot
sar, hvilkas namn skola i full längd finnas mrllade i svart 
med 2 tum höga bokstäfyor inombords i båtens akter 
(at full length within the stern of the boat.) 

Lotsames ''licence" skall förnyas don första mfLndo,
gen i Juli månad hvarje år. En summa af 2 guineer 
betalas för hvarje "licence", ollor förnyande af sådant. 

En summa af 6 pence innehålles af lotsames afiö
ning för deras pensionskassa. 

Hvarje lots skall vid slutet af månaden till hamn
mästaren öfverlemna en uppgift pit do fartyg som han 
har lotsat nnder månadons lopp, mod r~ikning' på hvad 
han har att fordra. 

Minst tre lotsbåtar gå ut viLl hvarje flodtid, såvida 
några seglare äro i sigte. 

Lotsar få icke, vid lotspeuniHgarnos förlust, erLjuda 
sin tjcnst ilt fartyg., som befinna sig utom distriktets 
gränsar. Dessa gränsar äro : i non , en li.nie genom fy
ren vid Nash och i öster on imagintlr linie, som gftr 4 
mil vester om fyrfar tyget Helwicl~, vid Helwick-shoal 
nära W orms-Heacl i grcfskapet Cbmorgan. 

L otspengarne ä1·o bcstllmcb fö r inftående fartyg af 
mimlro lla 7f) tons tiill lO sh. och för fartyg af öfver 100 

tuns till 5 L . 10 sh. Fur utlot:;uiug betalas ifrån G sh. 
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till 3 L. st. Endast hälften af dessa umgälder erlägges 

af fartyg, som utan att gå in i hamnen anlöpa någon 

annan plats vid Swansea-vi.ken. 

Dessutom betalas extra lotsumgälder: l:o. för far

tyg som befinna sig vestvardt om Pewllcly-uclden och pej

la densamma i NNO., betales 4 sh. för drägtighet af200 

tons och 15 sh. för större drägtighet än 700 tons ; 2:o. 

för fartyg som befinna sig vestvardt om Oxwich-udden 

och pejla denna i NNO, samt sydvm·dt om bojen vid 

Slcer med denna i rigtningen ONO. och VSV. betalas 5 

sh. a 18 sh. 6 d.; 3 o. för sådana som befinna sig vest

vardt om och med TVo1·ms-Heacl i NNO., G sh. a l L. 

10 sh. st. 

Befälhafvare som vilja hafva lots till JJiumbles Roacl 

eller till Green Grouncls derutanför betala en extra af

gift af 4 s h. för fartyg af 100 tons och 11 sh. för fartyg 

af 500 tons, eller derutöfver. 

Om mun vill hafva lots ända till distriktets gränsar 

i ost och Yest, erlägges en afgift af 3 L. st. för fartyg af 

300 till 500 tons; för mera än 900 tons betalas 6 L. st. 

Till hamnlotsar, h vilka bestrida lotsningen i det inre 

af hamnen, tages pensionerade lotsar. Dessa betalas med 

2 sh. för fnrtyg, som äro af mindre än 100 tons drägtig

het och 12 sh. för 500 tons fartyg och derutöfver; 

Befälhafvare som behöfva privata båtar för fartygets 

tjenst (Hobblet·s) betala 2 sh. för en sådan, samt 2 sh. 

6 d. pr bttt för biträde till varpning, bogsering och dy

lika manövrer i det inre af hamnen. 

Tredjedelen af den betalning som en lots bekommit 

för fartyg af mindre än 200 tons och fj erdedelen, om 

fartyget varit större, skall af lotsen betalas till "hobblers" 

och lastpråmarne. 
Hvarje lots skall till båten och till det manskap 

som förrätta fartygs lossning betala en summa, som va-
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nerar med fartygets drägtighet: 2 sh. om under 125 tons 

och 6 sh. om 600 tons eller derutöfver. 

Hamnmästaren har full rättighet att afskeda lots. 

Lots, som från sin tjenst hlifvit afsatt förlorar all 

rättighet till pension. 

Hvarje inblandning i andra yrken vare lots för

bjuden. 

Hamnarne vid Tyne. D etta distrikt har. 252 lotsar. 

Bland dessa äro 53, som kallas flod-lotsar, och endast 

kunna lotsa fartyg på , Tyne-floden upp till Newcastle 

eller taga dem derifrån till dockorna vid Nat·thumbet·land. 

Bland de öfriga 199, som kallas sjö-lotsar, finnas 17 som 

icke kunna föra fartyg af mer än 200 tons och 21 som 

endast hafva rättighet att lotsa till Shielcls. Dessutom äro 

12 befälhafvare på "Home trade passenger ships" berät

tigade att lotsa sina egna fartyg i hamnen eller utanför 

Shields hamn. 

Spalcling har 4 lotsar hvilka tjenstgöra inom följan

de gränser: i floden Wellancl och utanför denne till 

Forclilce- Wash, samt utanför Fordilce- Wash till sjös än

da till High-Horn-Buoy, med passerande af Boston-Deeps 

och i hela farvattnet emellan nämnde boj och Jligh

bt·idge vid Wellancl-floden. 

S c o t l a n d. 

Abercleen I1ar 30 lotsar af hvilka 10 äro biträdande 

lotsar. 
Ayr. Kustfarare betala i denna hamn såväl för in

som utlotsning 3
/ , penny pr ton och faTtyg ifrån aflägs

nare farvatten en penny. Samma pris gäller för bog

serade fartyg. 

n~mclee bar 16 lotsar. 

Glasemu har 32 lotsar, hvilkas tjenstgöring sträcker 

s1g emellan Glascow och Greenock. 
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G1·eenoclu. Donna hamn har tre ~lotsfördelningar : 

den första emellan Cumbrac och Cloclc-lights till Gree
nock eller Glascow; den andra från en lin i e dragon 
emellan Glo ck-Lights och Dun o on-Pi er till Glascow och 
den tredje ifrån Greenock till G cweloch-Ile ad. 

Lotsningen emellan Greenock och Glascow är icke 
obligatorisk. 

Irvine. Lotsafgiftcm hllr bestämmes pfL följande 
sätt: Fartyg som anbnda barlastade, men hafva last vid 
utgåendet, betala 1'/2 penny por ton och fartyg som äro 
lastade vid såväl in- som utgäomlet betala l 3

/ 4 ponny. 
Kirkcoldy har 2 lotsar. Ptt ingåendet betalar hvarjc 

fartyg l sh. per fot af dess djupgftc·nde jemte 2 sh. G d. 
för båt-bitruclo. Vid utgåendet betalas endast l sh. por 
fot af djupgåendet. 

Leitlt. Lotsningen ifrån denna hamn är mycket 
Yidsträckt och dess 102 lotsar utshilclm sin tjenstgöring 
till nustan h varje plats på kusten. Af 2412 lotsade far
tyg, för hvilka lotsningen inbringat 29-17 L. 11 sh. 11 d. 
hafva 2001 blifvit bogserade. 

Maccltrff har 47 lotsar. 

P etM·heacl har 35 tjenstgöranclo lotsar. 

Roseheaty. Hamnarmarne sträcka sig långt ut på 
stort djup, hvarföre inga gränsor äro bestämda för lots
ningen. Fartyg anlända utan lots till hamnens inlopp. 

siyrclsen betalar intet åt lotsarnc, hvilka sjelfva 
förse sig med det som de bchöfva och dela emellan sig 
hela inkomsten af lotsningen. 

Wick. För lwarje fartyg af större drägtighet än 20 
tons betalas vid in- eller utgående 3 el. per ton. 

För bogsering eller förhalning botalas efter 5 sh., 
per ton. 

Då lotsarne tjenstgöra utom hamnens gränser och 
deras tjenst ombord varar utöfver en flodtid betalas dem 
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5 sh.; fiir 12 a 2-± timmars tjenstgöring·, lO sh.; om do
ras tjenst Yarar 36 timmar erhålla de l L. st.; om de 
hållas ombord mera än 2 dagar och mindre än en vecka, 
1 L . 10 sh. och om de nödgas modfölja till nilgon 
grannhamn, hafva de att uppbära 2 L. st. 

Utgångne fartyg, som nödgas återvända i hamnen 
tillfölje af Mrdt väder, behöfva icke betala lotsning vid 
ingåendet. 

Lotsningen begränsas af 011 linie ifrån norra till 
södra udden af viken lYiclc. 

I r l a n el. 

Cork. Denna hamn har 88 lotsar, Llaml hvilka 2 
äro flocllotsar. Dessutom äro 22 ångbåtsbefälhafvare be
rättigade att lotsa. 

Limereclc. Hurstädes bilda lotsame ingen kår, utan 
ombesiirjes alla medel som behöfves för lotsningens un
derhållande af lotsarue sjelf,-a, oberoende af myndigheter 
i land. 

Newr·oy. Lotstjensten i denua hamn indelas i bar
och flodlotsning. Don förstnämnde sysselsätter 14 lot
sar, som lotsa till sjös eller inom baren, ifrån Wcwren 
Point Roaels till utanför Hatdbowline's fyr. Den sed
nare tjon~ten skötes af 16 lotsar som taga fartyg från 
Hcmlbowline till banni Albert vid Newry och tvärtom. 

Om ·Jots tages på on distans icke öfverstigande 5 
milos, i NO. eller KW., från Hattlbotcl·ines fyr till vVar
ren Point Roads, betalas 2 sh. per fot af fartygets djup
gående om det kommer från utländsl{ hamn, 10 d. om 
det är en kustfarare eller ett som enelast beseglar ka
nalen. Om lots tages innanför baren till Warren Point 
Roads botalas i förra händelsen l sh. G d. och i de sed
nare G d. 

I flodon betalas lotsningen mod l ponny per ton 
på ingåendet och ' /2 ponny på utgåendet. 



I1otsningen här är icke obligatorisk för en stor mängd 
fartyg, hvaribland kustfararne, träande ångare m. fl. hvil
kas befälhufvare sjelfva äro berättigade att lotsa. 

1~ralee. Lotstaxan här är följande: alla fartyg, ut
ländska eller icke, mod undantag af kustfarare, betala 
såväl vid in- som utgåendet 2 sh. 6 d. per fot af djup
gående. Kustfararne betala endast 2 sh. 

vVatM-{oYt. Hvarje befälhufvare som behöfver lots 
till utlotsning skall minst 24 timmar på förhand fram 
ställa sin önskan i The Ballast office. 

Lotsarne äro skyleliga att tillkännagifva hvarje för

ändring i djupet som de upptäcka. 
Lots, såväl som det fartyg ombord på hvilket han 

tjenstgör, står s ii länge detta ä r i hamnlotsningens far
vatten under hamnkommissariens myndighet. 

H varje lots betalar sin licence med 3 L. st. och för 
det årliga förnyandet deraf, l L. st. 

Lotsafgifterna i denna hamn. variera med fartygens 
djupgående, årstiderna, in- och utlotsning samt den ort 
hvarest lotsen ombordtages, enligt bestämd taxa. 

Sommaren anses enligt denna taga sin början den 
25 Mars och vintorn elen 19 September. 

Wexforcl har 16 lotsar, hvaraf 12 för baren och
1 

4 
för hamnen In- eller utgående fartyg som hafva lrJst 
betala 5 pence per ton af deras drägtighet. Sådana som 
kommit in med last men gå ut barlastade betala 2 pence 
och ångare endast hälften af detta pris. 

Pansar eller icke Pansar. 
(Ur Times.) (Insändt.) .~ 

De många fördelar och förhoppningar, som förenade 
s1g vid framställandet af vårt första pansarfartyg "vV ar-
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rior", voro så stora, att hvarje betydande sjömakt, från 
och med Ryssen till Turken, grepo sig an mecl all ifvor 
för att åt sig skapa en pansarklädd flotta. 

Häraf uppstod den feberaktiga tätlan hvartill verl
clen uneler de seclnaste tio liren varit vittne, och uneler 
hvilken anfallskraften, representerad af artilleriet samt 
försvarsförm;tgan genom pansaret, har med stora och 
stadiga steg gått framåt, till dess att vi nu hunnit till 
en ståndpunkt, då skeppsbyggeriets mästare stå liksom 
slagna mecl häpnad, och synes tvehågsna hvad som vi
dare är att göra. 

De fordringar, som man uppsttillcle pR ett första 
klassens krigsskepp vorol att jcmte ogenomträngliga si
dor i sig förena stor bärighet och rymlighet; dess fram
fart såväl med segel som ånga, samt manöverfärdighet 
borde vara elen högsta möjliga, och skulle det vara be
styckadt med ett stort antal af de gröfsta och mest ef
fektiva reffiacle kanoner, som för ticlen stod att finna. 
Så länge som artilleriets genomtrlingningskraft var jem· 
förelsevis ringa, så var detta problem icke helt och hållet 
olösligt, men, seelan nu utvecklingen inom cle många 
olika slagen af anfallsmedel framgått på ett ocrhört sätt, 
så framstår detta problem såsqm ett af de mest svåra 
och komplicerande, hvarföre och skeppskonstruktörerna 
såväl här, som i alla andra länder, tillfullo erkänna omöj
ligheten af att bringa till harmoni do många stridiga ele· 
menter, som i denna fråga ingå. 

Detta har emellertid ledt till en kompromiss. 
Förmågan att kunna föra grofva kanoner, på samma 

gång som tjockt pansar, har man ernått genom att fri
göra sig från master och segel och man har återigen på 
pansarets bekostnad förskaffat sig stor hastighet under 
ånga, jemte skarp seglingsförmåga. 

Hos nästan alla nationer har man gått tillväga på 
samma sätt, och hafva VI, genom att noggrannt upp-
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märksamma dessas framsteg vid uppgörandet af planen 
till, (:' ll er byggandet af krigsskepp, sålunda kommit der
hän, att ratt uppskatta och förse oss med hvad som för 
Britiska flottans upprätthållande ansågs nödvändigt, der
vid städse hufvande till syfte, att vår egen flotta, sfiväl till 
antal som stricl suuglighet, skulle vara mor än jemngod mod 
h vad andra nati oner i verkligheten hade att disponera öfver. 

Frågan har tillfölje clerutaf antagit en viss likhot 
med spelet ''gå till grannas" ut förclt i on gigantisk, in
ternationel stil , och synes det, såsom vårt bästa kort 
D evastation , nu blifvit öfvertrumfadt af Peter den store. 

I dessa dagar är det omöjligt att bibehålla fordua 
tidors hemlighetssystem, och står det derföre hva1j o na
ti0n fritt, att såsom sägen lyder, se in i sin grannos hand. 

Vi hafva fullständig kännedom om Tysklanels lm
nonor och skepp och äro de LL sin sida lika väl under
rättade om hvad som vi i den vägen äga. 

Än mor, omöjligheten af att kunna sluta oss helt 
och hållet inom oss sjolfva. bar föranledt våra myndig
heter att vexla några surmulna, interuationola artighets
betygelser, hvarigenom vi, i utbyte mot från vår sida 
gifua upplysningar, erhålla noggranna detaljer angående 
vissa förstörolse-machiner, som vid en annan tidpunkt 
måhända komma att riktas emot oss sjelfva. -Alltså kan 
det ju \'ara ganska sannolikt, att hvarje skepp inom elen 
Ryska flottan, är försedt mod planen öfver alla våra 
olika sorters pansarfartyg jo m te kopior af kapten N oble's 
seclnast uppgjorda kalkyler, utvisande den precisa krut
laddning, initialhastighet etc. etc. som erfordras för att 
på olika distanser sända dom till botten. 

Under elylika omständigheter kunna vi alltså icke 
blifva anklagade hvarken för bristande patriotism eller 
felaktighet i omdöme, om vi företaga oss att påpeka dc 
svaga punktorna i vår bepansring. Det kan t. ex. icke 
vara unclorkastadt det ringaste tvif\·el lJYall resultatet 
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skulle blifva om ett af våra nm-aranclc pansarfartyg bl ef
vo utsatt fö r den fulla effekten af en nyare tiders tor
poclo, vare sig rörlig eller stationär. 

Efter en sådan contact skulle ett af dessa stfttliga 
skepp gå med full fart ned i sin djupa graf. ~ Lika 
litet kunna vi vara i tvifvolsmål om den oerhörda man
spillan , som skulle uppstå under en väl utförd strid emel
lan tvenne af våra ordinärt bepansrade far tyg. som t . ex. 
Ballerophon och K ron-Prinz. 

Motståndskraften bos dessa båda skepp är i det nLir
maste densamma och de äro hrLda armerade med kano
ner, som _ med lätthet kunna genomtränga h varandras si
dor på ett afståncl af GOOO fot.*) 

Detta återigen leder oss att taga i botraktande elen 
relativa kraften af våra egna kanoner och skepp, jam
förda med andra nationers. 

D e kanoner, som för närvarande äro i bruk inom 
nästan hela verldens flottor , torde kunna, huru dc lin må 
skilja sig från hvamndra genom vissa detaljer i tillverk
ningen, 

1
nraktiskt taget, sammanställas i vissa klasser 

allt i förhållande till deras storlek. 

Sålunda må vi antaga att en 10 tums Rysk kanon 
är jemngod i kraft med den Britiska af samma tumtal. 
Hos oss är !) tums kanonen s~m väger 12 tons och med 
50 'iJJ laddning utslungar en kula om 250 'iJJ on repre
sontant af den minsta klassens pansarbrytande kanoner. 
Dernäst kommer 10 tums kanonen om 18 tons, utsän
dande on kula vägande 400 tf med 70 'ii laddning ; åter 
igen 11 tums kanonen om 25 tons med en kula vägande 
530 'iJJ och 85 'ii) laddning, samt slutligen 12 tons kano
nen om 35 tons, 700 u projektil och 110 'fl laddning. 

Ryssland är armeradt med 9 och 11 tums kanoner, 
öfverensshi.mmando i kraft med våra kanoner af Bamma 

'') Här angifna mått och vigter liro Engelska. 
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kaliber. Preassen har äfven 9, 10 och 11 tums kanoner. 

Österrike har D tums kanoner och kommer enligt all 

sannolikhet att snart förse sig med kanoner af gröfro ka

liber; Italien och Spanien äro försedda mod 9 och 10 

tums W oolwich kanone-r af precis samma modell som 

våra egna; Amerika har inga refflade kanoner som äro 

nämnvärda och må derföre här lemnas utan allt afseen

de. Det vill derför synas, som om de flesta nationer vore 

försedda med 9, 10 och 11 tums kanoner, under det vi 

äro något öfverlägsna såsom äfven egande kanoner om 

12 tums kaliber. 
Låt oss nu äfven undersöka dessa kanoners kraft, 

uppskattad efter jemförelsen af deras respektive projek

tilers större eller mindre förmåga att genomtränga parr

sarklädda fartyg af kända typer. Vi få härvid natur

ligtvis icke taga i betraktande sådana fartyg som "\Va

rior, Bellerophon, Minotaur, Repulse, Calcdonia och an

dra af samma klass, ty alla dessa fartyg kunna genom

trängas af vår minsta pansarbrytare, på nästan alla i 

verklig strid förekommande distanser. 
Låt oss derför taga Monarch till ett exempel. Detta 

skepp representerar ett för aflägna farvatten afsedt sjö

gående tornfartyg. Hon antages kunna segla temligen 

väl, att under ånga kunna uppnå en fart af 14 knop samt 

att jemte en besättningsstyrka af 500 man kunna rym

ma 600 ton kol. Hon har sina sidor skyddade med 6 

och 7 tums pansarplåtar ofvanpå 11 tums träbaclming, 

samt sina torn med 8 tums pansar, förutom vid sjelfva 

portarue der den blifvit ökad till 10 tum - allt med en 

trädbackning i likhet med sidornas. 
Hon är bestyckad med 4 st. 15 tons kanoner, hvar 

af tvänne i hvarje torn, och synes öfverhufvud detta far

tyg, mera vara afsedt att kunna tjenstgöra på aflägsnare 

farvatten, än att intaga ev. plats i en flottas slaglinie. ~ 

Sidorna af detta skepp kunna fullkomligt genomträngas 
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af 9 tums kanonerna pit 3000 fots afstånu, tornens 8 

tums pansar genomborras af samma kanoner på ett af

stånd af 1,500 fot, under det att 10 tums pansam ej kan 

utestänga lO tums kanonens projektiler på den betydliga 
distancen af 3000 fot. 

Dessa kända fakta föra oss åter in på flerfaldiga 
och helt allvarliga betraktelser. 

För det första så finna vi att sidorna på detta, ett 

af våra förnämsta sjugående pansarfartyg, äro oerhördt 

svaga, samt dernäst, att hennes tornpansar är otillräck

ligt och att ett par lyckliga skott från en mindre men väl 

armerad fiende, kunna helt och hållet omintetgöra hen
nes förmåga som stridsmachin. 

Om en eller flera svåra bomber banade sig väg ge

nom Monarchs torn, så skulle sannolikt alla de inrätt

ningar, hvarpå kanonernas tillbörliga serverande äro be

roende, blifva ytterligt skadade, och sålunda skeppet för
lora hälften af sin anfallskraft. 

Låt oss nu taga Hercules som ett exempel. Detta 

fartyg har visserligen ett bälte af 9 tums pansar vid 

vattenlinien :rl.1en så äro ock alla delar af skeppet, in

clusive dess batteri, endast skyddade af 6 och 7 tums 

pansar. - Hercules batteri kan alltså fullkomligt genom

trängas och dess kanoner med lavettage demonteras eller 

förstöras af vår minsta pansarbrytare, 9 tums kanonen, 

till och med på ett afstånd af 3000 fot, och efter hvad 

vi kunnat utröna lär ingen främmande makt vara bättre 

utrustad än vi, vis a vis förmågan att motstå pansar
brytande kanoner. 

Den Ryska Hercules kunde ganska lätt bli slagen i 
stycken af 10 tums kanonerna från hennes Brittiska 

namne, de .Franska skeppen sådane ::;om Belier, 1\'Ia

rengo och Flandre kunna ej ens motstå 8 tums kano· 

nernas eld och Tyskarnos König Wilhelm kan på 1000 

fots afstånd genomborras af Ballerophons 9 tums ka-



nonor. - I korthet sngclt, mrd U'1drtntag af Pctor don 
store, den Ryska Horculos, Österrikes Oustoza, Amerikas 
Oalamazoo, och en, ollor tvenne andra, så kunna alla 
nationers främmande pansarfartyg genomträngas af vS.r 
minsta pansarbrytare prt 1000 fots afstRnd. - Rjclfva 
hafva vi vissorligen några få fartyg, som kunna trotsa 
9, till och mod 10 tums kanonerna, men de äro i sanning 
ganslut fiL - Fartygen hafva blifvit pansarklädda i den 
afsigten att de skulle vara ogenomträngliga, mon om 
detta ej kan ernås i en tillbörlig grad genom ett pro
portionerligt befästande mod pansar, slt bidrager den 
otillräckligt tjocka pansarplåten endast t;ll att i hög grad 
öka den förödande effekt, som alltid måste blifva en 
följd af genomträngande projektiler. 

När en regnrock oj vidare uppfyller sitt ändamal 
att skydda för väta, så blir den ju för oss i stället en 
verklig hörda. 

Vi vi lj a visst icke häntyda på att pansarn helt och 
hållet skulle öfvergifvas, men vi tro med m:r Reed, att 
då vi hygga nya skepp så borde vi icke städse hålla 
oss till de gamla , vanliga modellerna. 

Om fartyg utan tackling, ej kunna följa sådana som 
äro riggade , till mera afbgsna trakter, sil, månne icke 
tacklade pansarfartyg kunna hyggas, som jemte stor 
flytbarhet äfven äga ett ogenomträngligt batteri? 

Är det då alldeles nödvändigt att belasta skeppens 
sidor med p an sarplåtar i all t tjockare och t j ockare lag? 

Skulle det icke vara förmånligt, om det kunde in
smyga sig litet mera af ormens fyndighet uti vår natio
nela bulldogskaraktär? eller med andra ord, kunna vi 
icke, genom ett noggrannt beräknande af såväl närva
rande som framtida anfallskrafter, upptänka n&got sätt 
att konstruera sjögående fartyg , lwarå pansaret hufvud
sakligen användes för att skydela de delar, hvarå skep
pets "vara eller icke vara" egentligen berodde ? 
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!35 tons kanonen kan fullkomligt g-onomtl'linga Peter 
den Store och det synes slätt intet hinder för oss att kun
na tillvo·lm en f>O tons 1200 %:ig kanon, som skulle ge
nomborra hvilkcn annan stör re Peter, som i.in kunde 
uppstå. 

På hvilken distance som helst hvarander en sjöstrid 
än komme att utkämpas, så, kan dock ett dii.cl;:, hebgdt 
med 3 tums pansar, afleda alla ·projektiler från så
väl 35 som 50 tons kanonerna. - Ett ~ålunda be
skaffat däck, 6 ~L 7 fot uneler vattonlinicn, och i förening 
med klokt inrLlttadc vattentäta afdelningar, skulle enligt 
all sannolikhet göra det omöjligt att med ho ri sontel-old 
kunna sänka ett fartyg. Huru de öfro delarue deraf ~ln 
blefve sönclerskj utne så skulle det dock bibehålla sin 
flytbarhetsförmfLga, samt hafva sina machinar och durkar 
fullkomligt skyddade. 

P/1 hvad sätt må vi sedan skyelda vårt batteri? 
Vi kunna naturligtvis icke hoppas på ogenomträng

liga sidor eller att föra krig utan blodsutgjutelse, men 
vi kunna dock göra nngot, för att om än i ringa grad 
minska det myckna elände och de storartade olyckor, 
som måste inträffa under fram tida sjöstriJer. 

Det skulle enligt vårt förrnenande vara mycket 
mindre farligt att utkämpa en strid pil öppet däck, bak
om en siJa, tjock nog att utehålla skrEtskott, än inom 
Hercules' bepansrade batteri , ty i förra fallet sk ulle tro
ligen den största skada uppkomma om sjolf1'a kanonerna 
träffades af direkta skott, då i Llet sednare fallet tre fjorde 
delar af de träff.mcle projektilerna skulle genomtränga 
pansarn, samt sända en skur af förödande jornsplint nmclt 
omkring i batteriet. - Vid do skjutförsök som af Ty
skarna företogos förliden Augusti mEmad vid TegPl, emot 
en tafla af 1 O och 12 tums solida plåtar på 18 tums 
timmerbackning och 5

/ 8 tum inre jcrnbekhlclnad, sände 

20 

'l 
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de den ona bomben efter den andra från sina lO ooh 11 

tums lumoner rätt igenom hela taflobyggnaden, från 

hvars baksida massor af spillror och jornsplint utslun

gades på betydligt afståncl; sjelfva bomberna nedföllo 

circa 400 steg bakom taflan. 
Vi kunna alltförväl föreställa oss den förfärligt för

ödande verkan som dylika projektiler skulle bafva vid 

inb·änganclet uti ett af vårn. täckta, lådlika batterier eller 

to rn, då deremot samma projektil er skulle varn. jemfö

relsevis oskadliga mot abcpansrade fartyg. 

Uppträdandet af 35 tons kanonen gör det nödvändigt 

att söka skydd bakom lG tums pansar och säkerligen 

bafva vi inom kort k anoner, som genomskjuta 20 och 24 

tums plåtar. 
Återst8,r sålunda att taga i öfvervägande om och under 

hvilka förhållanden ett första klassens krigsskepp af nå

got så när handterlig storlek , kan uppbära en fullständig 

pansarbeklädnad af ofvannämndo tjocklek 

Om denna fråga besvaras med nej , så blir det vi

dare att taga i öfvervägande om skeppspansar fortfa

rande kan vara af något egentligt värde, eller om det 

icke snarare borde öfvergifvas, såsom endast utgörande 

ett kostsamt piihäng. 
Slutligen böra vi fråga oss sjelfva, huruvida , mod 

antagande af att absolut ogenomtränglighet icke kunde er

nås, tiden änn u har kommit, då det kan vara skäl att helt 

och hållet aflägga pansaret och huruvida vi icke sna

rare böra söka bevara våra skepps flytbarh et genom några 

andra medel än sidobepansring. Denna frågas besvarande 

är i h ögsta grad vigtig, ty dcrpå är viir maritima öfver

lägsenhet beroende. 
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strödda underrättelser från främmande mariner. 

Spanska flottan. 

Kaptenen uti Österrikiska infanteriet herr O. Wi

biral har uti Augusti-häftet af ('Steffie ur's Oesterreichischc 

:Militärisohe Zoitschrift" publicerat en artikel öfvcr Spa

niens militära resurser, h varur vi erhålla följ ande uppgifter 
rörande spanska flottan. 

Spaniens stridskrafter till sjös innefa tta: Flottan, Speeial

kårci·nc och Mal'iu-rcgcmcutct. Det stridbarll manskapet 

kompletteras ibland kustbefolkningen genom samma lag

bestämmelser som dem, hvilka ligga till grund för ar

m 6ens rekrytering. 

Halfön indelas i 3:ne sjö-departcmentcr. Det första 

med Oarthagena såso m hufvuclort, innefattar östra kusten 

och Baleariska öarne; det andra, rned flistningen Oadix, 

södra kusten och Oanarie-öarne , det tredje innefattar 

Biscaya-vikens kust. 

Onba med PGrto Rico och Philippinorna bilda dess

utom 2:ne departement, hvilka, liksom fastlandets, stå 

under befäl af kontreamiralcr. 

Flottans befälhafvare i dessa 2:ne departement 

hafva äfven under namn af Apostaderos, öfvcrbefälet öf

ver de eskadrar, som finnas samlade derstildes. 

Sjöministeriot är marinens högsta militiim auktoritet 

och afgör såsom sådan såväl rent militära frågor, som 

sådana rörande flottans administmtion och ny bygnad. 

Det är, till följe deraf, delaclt i fl era sectioner, och 

bestämmelserna afgifvas under minist~rus presidium, vare 

sig i Amiralitets-råd, i en lcomrnitte f'ör tekniska eller 

1 en kommitte f'ör· administrativa f'nlgor. 
Flottans of/ice.rskåi', Denna delas i 2:ne kategorier 

1 :o. Sjögiiende officerare. 2:o. Pil. land tjenstgijrande of

ficerare. 
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1:sta kategoriens grader äro: amiral, v1co amiral 

oeo ntre-amiral, brigadier ( = kommendör), capitaine de 

vaisseau, capitaino de fr egate, lieut. de vaisseau af 1:sta 

klassen och lieut. de vaisseau af 2:dra klassen. 

2:dra kategorien: stations befälhafvare , chefer för kust

provis er och biträden för cheferna ( = adjutanter). Af 

denna kategori finnas 144 officerara, som tjenstgöra på land. 

Untleroflicet·s- och mab·oskårcrna. Den förstnämnde 

rekryteras från åtskilliga skolor och innefattar en per

soHel af 240 man. Matroserna äre delade i 4:a klasser, 

hvaraf de 2:ne första hafva unelerofficers rang. 

Matrosernas effektiva antal är 9,700 man. 

l!Iarin-artillcl'i- och gcniekårcrna. Artillerikåren består 

af staben, utgörande 52 officerare och ett instruktions

kompani af underofficerare. 

Geniekåren, utgående från en marin-ingeniörskola, har 

i flottan det speciella uppdraget att verkställa alla nybygg

nader. Ingeniörerne hafva officers rang. Deras kadrer ut

göras af: 1 general-ingeniör, 2 "brigaclierer", 3 capitai

nos de vaisseau, 5 capitaines de fr6gate, 13 lieut. de 

vaisseau af l:sta klassen och 18 af 2:ura klassen. 

~Iarin-rcgementct bildar G bataljoner om G kompanier, 

organiserade fullkomligt lika med armeens infanteri. 

Athuinistmtion, rätts1'iisemlc, läkare- och kultur-stat. Flot

tans administration består dels af en serskild komite 

(junta) i JU ad rid, dels af en "direktion för flottans rä

kenskaper", som utöfvar kontrollen. Hela administra

tionspersonalen innefattar 233 embotsmän under befäl af 

en generaldirektör. Rättsväsendet är ordnaclt såsom vid 

armeen; hvarj e sjödepartement har en domstol af 2:dra 

instansen, och högsta domstolen i sjöangelägenheter fin 

nes i :Madrid. Antalot embetsmän i detta fack är 91. 

I afseende pli läkare har flottan 2:ne "vice-direktörer" 

och 88 marinläkare, 

Eccleciastik-kåren består af 62 prester. 
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Ml'omok. Af dylika finnas: 

l :o. Elevskola vid San-Carlos, nära Oadix, med 

80 elever af en antagningsålder emellan 12 och 1-J år 

och med en treårig kurs. Donna inrättning har till 

ändamlil att fö nse flottan mod office rare och sjöka

detter. 
2:o. Sjökadettkåren, som innefattar 3 kompanior 

med en totalstyrka af lGO kadetter. Uti denna kår haf

va sjökrigsskolans elever att genomgå en treårig, praktisk 

kurs innan de erh ålla verklig tjenst pEt fiottm1. 

3:o. Sjömans-skola fö1· att bilda lotsar och sjömän 

såväl för örlogs- som för hand elsflottan. 

4:o. Special-skola för machinister. 

Andt•a int•ättningat•. Dessa innefatta: 

1 :o. Hyorographiska etablissemontet. 

2:o. Astronomiskt observatorium. 

3:o. Flottans museum. 
Ucstyckning. Flottans kanoner delas i 2:ne klasser. 

De äldre, tillverkade vid gjuteriet i Trubia och de nyare, 

till största delen tillverkade i utlandet. 

De förra a l\1 af kalibrarue 7 1/ 2 , _8, 8 1
/ 2 tum; det 

finnes äfven många 32 U:iga samt 80 och 150 u:iga mörsare. 

De nyare äro af kraftigare slag och af grofva dimen

sioner, tillverkade vid tyska, engelska och franska gju

terier. 
Alit manskap har, såsom personlig beväpning, en 

kort sabel, och marinregementet har bakladdningsgevär 

af Remington-modellen. 
Alla fartyg äro dessutom försedda med ett förråd 

af blanka vapen och eldvapen. 
Unifot•m. Sjöofficerarne hafva vanligen en blå uni

form, liknande den som bäres af do fl esta andra länders 

mariner; de kunna äfven bära armeons uniform i mot

svarande grader. Flottans mössa är bHl. med guldgalon. 

Spanska flottans officerares gala-uniform iir en blå frack 
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prydd med oguldgalonor; revoror och ärmuppslag äro röda, 

byxorna b la (om sommaren h vita), h vit väst, svart hals

duk, trekantig hatt mod kokard och guldsnöre. 

:Matroser.na hrrfva en kort blå kappa, en blå kavaj 

mod stor utvikt kmge, vi(1a blå byxor (hvita om som

maren) och halmhatt. 

Marinregementet br helt och hållet blå uniform. 

Dess hufvudbonad är en schakå. 

Fal'tygcns tillsUuuJ. Spanska flothm består af 135 

fartyg med 813 kononor och ångmaskiner om 23,747 

htlstkrafter, samt 48 kanonbåtar med 48 kanoner och 

1 ,D:?O hästkrafter. 

Bland do förstnämnda äro pansarfartygen: 

1 :o. Nttmancia med 25 lm nonor (hvaraf 6 reffiado 

300 'it :iga) och l 000 htistkraftt•r; 2:o. Victo?"ia, 23 ka

noner och 1000 hä8tkrafter; 3:o. Arapiles med 17 lm

nonor och SOO hiistkraftor; 4:o. Tetuan med 40 kanoner 

och 1000 hi-istkrafter; 5:o. Zaragossa med 01 kanoner och 

800 hästkrafter; 6:o. Sagunto 13 kanonor och 500 häst

krafter; 7:o. Mendez-Nu?ies, 6 kanoner och 500 hästkrafter. 

Dc trenne förstnämnda pansarfartygen tillhöra do 

nyasto i England och Frankrike konstruerade typer. De 

öfriga äro träfrrgntter, efteril.t fursedda nwd pansar. 

Des~;utom äro trenne pansarfregatter under byggnad 

på spanska varf. 

Af skruffregattcr af trä finn as : 

l:o. Villa clc lYiaclricl om 40 kanonor och 800 häst

krafter; 2:o. Alamansa, l'olosa , Gerona, hvardera med 40 

kanoner och 600 hästkrafter; 4:o. Concepcion, Blanca, 

Carmen med 25 kanoner; 5:o. Berengnela med 30 ka

noner; 6:o. Lealtad mrd 2G kanoner. Alla de sista om 

350 hästkrafter. 

Af hjulbåtar finnas : 

C1'uclad de Cadix, Fernando el CatoUco Isabella la 

C . ' 
atohca, hvardcra mod lG kauoucr och 500 hästkrafter. 
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Spanska flottans transportfartyg lasta tillsammans 

13000 tonneaux. Kanonbil.tarne, hvaraf 30 äro bepans

rade, hafva hvardera en svår kanon och on 40 h~i s t

krafters propeller-maskin. 

Flottans indelning. Örlogsfartygen indelas, i afseende 

på rangen, i: 24 fartyg af l:sta klassen, förda af en ca

pitaine de vaisseau; 22 af 2.dra klassen förda af en capi

taino de frcgate; 64· fartyg af 3:djo klassen förda af en 

lieutenant de vaisseau af l:sta klassen, och 73 af 4:de 

klassen förda af en lienterrant de vaisseau af 2:dra klassen. 

I afseende på vorkningsfält och taktik indelas far

tygen uti: 
Meclelhafsflottan: Sydamerikanska eskadern; Cuba

eskadern; flottan vid Philippinorna och Atlantiska flottan. 

Det moraliska tillståndet inom armeen kan, så i godt 

som ondt, tjena till att bedöma andan i flottan och hvil

ken räkning man kan göra på henne. Äfven här för

märkes, under ett fortsatt förfall., nationalitetskänslans 

ljusglimtar och de ärorika minnena. 

Det ä~ emedlerticl anmärkningsvärdt1 att manien 

för "pronuncili.,nentos" skonat flottan ända till år 18G8, 

och att marinen med fasthet afslog förslagen om resning 

i massa under September-händelserna. 

Tager man dessutom i betraktande, att det finn os 

en ständig revolution att bekämpa i det inre af landet 

och på Cuba, samt att en starkt beväpnad makt är nöd

vändig för att i de andra kolonierna återhålla sträfvan

det efter oberoende, då ser man hur stort behof elen nu

varande konungen har af hela sin energie, och af års

långt tålamod och arbete, för att kunna S.tergifva de ännu 

goda materialierna den form, som är nödvändig för en 

betydlig och alltid färdig militärmakt. Då är det icke 

tvifvelaktigt att ju den spanska armeen och flottan skola 

en dag ånyo komma att räknas bland de bästa i Europa . 
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'l,yska flo ttans framsteg". 

18G6 års krig öfvcrlemnade åt Prcussen sjöstaden 
Kiel och Nordsjöns hela tyska kust. IMtn denna tid
punkt datera sig dc l;:raftiga bemödanden som rco·erin()'en 

b b 
i Berlin gjort, för att skapa on örlogsflotta - bemödan-
den som blifvit ytterligare stimulerade efter fransk·tyska 
kriget, och tyska rikets r~terupprilttande till fördel för 
Preusscns konungahus. 

Det nya väldet, mäktigt till lands och bchcrslmnde 
on betvd liD: kuststriteka Yid Öster- och .NordsJ'ön från " u ' 
Niemon till Erns, söker i dag, genom skapandet af en 
flotta, medlen at försvara sig emot sjiirnaktcrna och den 
nya makteus \'Crksamhot i afseende på. sjöväsendet är i 
ögonen fallande. 

'l'yska regcrin;j'Oll lmr för iifrigt insett att, för att 
gynna örln g·sfioUans ubcckliHg, dd var nijdvändigt lös
göra henne fr~ n krigsministoriet och gifva henne en 
oberoende styrelse. Detta verksti.ilides genom regerings
beslutet af clou l Januari 1872, hvarigonom "Kejserliga 
A1m:ntldetct:" bildades och erhöll iufantcrigcnoralen Stosch 
till styran(1c. 

lYian kan oj diilja för sig att denna nya chef för 
amiralitetet har utrLittat mycket unrl er de s-ista 6 mfmaderna. 
Den hemlighetsfullhet, hval'lncd preussiska styrelsen sy
nes omgif1'a sig, tillfttcr dock oj bildandet af ett verkligt 
omdöme rörand e dc nybyg·gnadsarbotcn affartyg och kust
befästningar samt dc förberedelser af anfalls- och försvars 
medel, som i sjelfva verket liro i gång; men det är till
räckligt att öppna Das JJ!Iarin Vero1'Clnt~ngs blatt för att so 
huru mycken I'C'rksam het P renssen utvecklar uti sina ma
ritima planer. ILl>tnd dc sedan ftrets början utförda or
g>tnisations-arbotena1 kan man anföra bildandet af Sjö
akademien i Kiel , af marin·ing('niör-kilreu, af divisio-
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nerna. fiit•:besl'tttningarno, samt af un admiuistratiouskftr för 
materielen. "JHarin·akadcmien", som ej bör förvexlas 
med sjökrigs·skolan, är bestämd att för ofiicerame under
hitta förviirfvandct af don nödvändiga kunskap, som er
fordras , för att väl uppfylla de högre gradernas fordrin
gar; för att gifva dem icke allenast specialkunskaper, utan 
äfven att gif,·a dem insigt i sammanfattningen af dc ,-etcn
skaper och konster, hvaraf do kunna vara i l)t.:lw f und r- r 
utöfvamlct af sin verksamhet. 

AkacleTn icn har .en militärisk organisation; elen inne
fattar 2:ne klasser af elever: kommenderade offlcerat·e, 
som genomgå alla dess kurser .. och "som .r;ästc1· emottagna 
officerare", hvilka endast bevista ett visst antal före
läsningar. 

Studierna utsträckas öfver en tid af 2:ne lir. Första 
lirets program innefattar: mathematik, mekanik, fysik, 
kemi, militär-organisation, sjömanöver, taktik, sjömät
nim;, kustbcfästning, grunderna för fältbefästning, milittir
lag, folkrätten till sjös och till lands, helsolära (och isyn
nerhet hclsoviird ombord i olika klimat), administration 
och filosofiens grunder. Andra årets program upptager: 
Nautisk astronomi, geoclosiens elementer, krigs- och sjö
krigshistoria, artilleri, skeppsbyggeri, ångmaskinlära, 
byggandet af örlogshamnar, fysisk geografi, elementär 
geologi, hafvcts organiska lif och den moderna lit
teraturen. 3:clje qvartalot hvarjc lir användes till sjö
mätningar, till artilleri-exercis ombord och till exercis 
inom torpedo-afdelningen. Undervisning i lefvande språk 
cger rum under båda liren. 

Mariningeniörkåren är (enligt regeringsbeslut af den 
7 Maj 1872) likställd med sjöofficersk8.ren. Den inne
fattar 8:ne grader : Öfveringeniöror, af kaptenliijtnants 
rang; ingeniörer, af löjtnants rang och undcringeniörer 
med underlöjtnants. Denna kår rekryteras iblrmd de öf
vormaskinistcr, som hafva 2~1 sj\imånadcr, lwaraf lit-
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minston e G månader om bord på pansarfartyg, eller far

tyg af l:sta, 2:dra, 3:dje eller 4:de klassen. 

Marin-ingeniörerna äro fördelade på besättnings

divisionerna och de fortfara i att öfvervaka sina respek

tiYe fartygs maskiner, vare sig dessa äro utrustade eller ej. 

De hafva under sina order maskinist-personalen och 

eldarne. 'l'ill lands stå de under sin afdelnings-divisions

chefs order, samt under varfvets öfverdirektör och under 

chefen för maskinistkompaniet. Om bord skola de lyda 

chefen och förste officeren. 

Besättnings-divisionerna äro organiserade på följan

dc sätt: 
Det finnes 2:ne stationer: Östersjöns och Nordsjöns. 

Vid bvarje station är en matrosdivision fästad, hvilken 

innefattar en eller flera afdelningar (sektioner). 

l:sta matrosdivisionen och garnisonen i Kiel tillhöra 

Östersjö-stationen. 2:dra divisionen och garnisonen i 

Wilhelmshaven höra till Nordsjö-stationen. 

H varje division består af: stationens stab; afdelnin

garnes stab och officerare; sjökadetter; märsgastar; fyr

verkare och artillerister af l:sta och 2:dra klassen; ma

troser af l:sta och 2:dra klassen, samt af civilstats

elever. 

Läkare, räkenskapsförare och administratörer vid 

hvarje station tillhöra matros -divisionen. 

Icke sjökommenderade officerare äro likaledes fästa

de vid en division. 

Inom hvarje division höra en tredjedel af officerare 

och underofficerare, samt en fjerdedel af manskapet till 

l:sta klassen. 
Matrosdivisionerna rekryteras ibland kustbefolknin

gen, vare sig genom utskrifning eller genom frivilligt 

värfningstagande. 
För att blifva matros af l:sta klassen ekorporals 
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grad,) erfordras godt uppfömude, 48 sjom[mader och 

ett betyg på fullständiga kunskaper såsom örlogsmatros. 

För att blifva underofficer fordras ett godt uppfö

rande, 72 sjömilnader, hYaraf åtminstone 12 såsom ma

tros af l:sta klassen , och ett betyg på de kunskaper, 

som fordras af en kanonkommendör på artillcricxcrcis

fartyget. Styrmännen rekryteras ej bland 8jömiinnen. 

Efter 3:ne års tjcnst och ett års fri1' illi<> vilrfni 1w 
u n 

få rnatrosorna ett lönetillägg af 12 thaler om året. De, 

so m utgå från skcppsgosscskolan, få detta tilltigg efter 

3:no år. 

En divisions-stab innefattar: chefen, dess närmaste 

man, stabens öfverläkare, en räkenskapsförare, musik

kåren, skrifvarc, vapensmeder och fältväblar efter tjon

stens fordringar. 

En afdelnings-stab består af: afdclnings-chefen, en 

"sergeant-major", skrifvare och f~iltväblar efter tjenstens 

fordringar. 

Blottan är fördelad emellan stationerna pfL följande sätt: 

ÖsteJ•sjilstatiollC!l rid Kid: Bepansrade och o bepansra

dc fregatter och korvetter: Bot··ussia (5400 i. h.k.)*); 

Grosser-Ktw{tt1·st, (5400 i. h.k.); König Friedrich der 

Grosse, (5400 i. h. k.); Ar·minins, (1200 i. h. k.); Hansa 

(3000 i. h. k.); Elisabeth (2400 i. h. k.); Gazelle ( 1300 i. h. k.); 

A1·cona (1300 i. b. k.); Medusa (800 i. h.k.); Nymphe 

(800 i. h.k.); Niobe. 

Briggar: JJfusquito, Ronr·, Uncline. 

Avisafartyg: Grille (G50 i . h.k.) ; Albatross GOO i. h. k); 

NMttilns (600 i. h. k.); Pommerania (700 i. b.k.). 

Skrufkanonbiitar af l :sta klassen: Delphin (250 i. b.k.); 

Comet (250 i. h.k.); Cyclop (2.'i0 i.k.h.). 

*') i. h.k. betyder indikerade hiistl-.-rafter, hvartned maskinerna 11u. 

IDP1';1. lH; n Umnas, sedan bcu:i.n111.ingen nominella hiislkrafter blifvit nf

skallitcl. 
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Skrufkanonbåtnr af 2:drn. klassen: Salamande1· (220 

i. h.k.); Spcruer (220 i. h.k.); Scorpion (220 i. h.k.); Wolf" 
{220 i. b.k.). 

För tjensten vid stationen: fregatten Gefion, kanon

brLtarne af l :sta klassen Cameleon och af 2:dra klasson 

Sclncalue. 
Nortlsjöstationen vitl Wilhelmshaven: K öm'g Wilhelm 

(8000 i. b.k.); Kronprh~z ( 4800 i. b.k.) ; Friedrich-Carl 

(3500 i. h.k.); P1·inz Aclalbe1·t (1200 i. b. k.); Vineta 

(1500 i. h.k. ); H e1·tha (1500 i. h.k.); Augusta (1300 i. h.k.) 

Yictm·ia (1 300 i. h. k.); A ·riadne (2100 i. h.k.); Louise 

(2l00 i. h.k. ); Renown (3000 i. h.k.) . 

Aviso-fartyg: Pr. Adler (GÖO i. h.k.); Fallee (1100 

i. h.k.) ; Lon:ley (350 i. h.k.) . 

Kanonbåtar af l:sta klasson: Blitz (320 i. h.k.) ; 

Basilisk (320 i. h.k.); Drache (320 i. h.k.); lJfetcor 

(320 i. h.k.). 
Dito af 2:dra klassen: Fttchs (220 i. h. k.); Ray 

(220 i. h.s. ); Habicht (220 i. h.k.); Hyäne (220 i. h.k.) ; 

NattM· (220 i. h.k.); Tiger (220 i. h.k.). 

För stationens behof: kanonbåtarne af 2:dra klassen. 

Jmger, Wespe och Pfeil. 
Ingen bestiimmelse synes vara utfärdad beträffande 

de båda under byggnad på Samudas varf vid London 

varande pansarfregatterna, som skola hafva on maskin

kraft af 8000 i. h.k. ; oj heller i afseende på de båda 

ångtransportfartygen: E ·iclet· och Rhein, hvaraf den först

nämnde har 120 i. h.k. och den sednare 200 i . h.k. 

Flottans intendentur är delad i 2:ne afclelningar : 

Östersjöstationen med säte i Kiel, och Nordsjustationens 

med säte i Wilhelmshaven. Utskickade embetsmän från 

båda stationerna bilda ett kontroll-departement vid ami

ralitetet för räkenskapernas revision . Den kår, som har 

sig uppdraget materielens administration, bildad genom 

regeringsbeslut af dcu 17 Juli 1872, innefattar 3:ne rang-

ldasser: högre tj unstcmän mod rang af l: sb klassons 

ufficerare; tjenstemiln med. rang af 2:clra klasson och 

u nder-tjenstomän mod. underofficers rang. 

Denna ld\r rekryteras ibland matrosor och arbetare 

af l :sta kbsseu 1 hvilka hafva minst 2:ne års sjötjenste

tid. Kandidaterna IJ ura hafva betyg på studior viJ ett 

gymnasium, eller n?tgon yrkes-skola. 
D e undergå en examen i tyska språket och räkning. 

Do lägre tjonstomännen haf'va att ge nomgå on oxarnon 

fu r att kunn a erMtlla högre tjenstemans grad. 

Flottans administration synes bestå af följande brun

eber: 
Öste1'Sjöstationcn: Stationsbefälhafvare-em Le: te t i Kiel; 

chefskapd för besättnings- och varfsarbetarc-diYisionerua; 

chefskapet för marinbataljonen; afdelningschofskapot för 

marinartilleriet; varfsehefskapet; depOten för hamnens 

fästningsartilleri ; direktionen för hamnbyggnadsarbeten a; 

direktionen för marinakadomien ; beklädnadsfurrådet ; a<.l

ministrationen för gt'trnisonen; kom i ten för flottans sjuk

hus ; elirektionen för fästningsarbetona vid Friedrichsort; 

komiteen fii r flottans sj u k hus der~täcles, samt administra

tionen for Friedriehsorts garnison och Direktionen fur 

varfvet vid D anzig. 
Nonlsjöstationen: Stationsbefälhafvare-embetet i \Vil

helmshaven; chefskapet för besättnings- och varfsarbetare

divisionorna; chefskapet för tnrpedoafclelningen; depoton 

för marinartilleriet; varfschefskapot; Preussiska agent

skapet vid J ad hes docka; chefskapet för lotsverket; 

komiten för ham'narbetena vid J ahdo; di rektionen för 

fästningsarbetona vi el J ah de; administrationen för flottans 

garnison; ko mi ten för flottans sjukhus; arniralitots-com

missariatet i Oldenburg. 
(Ur Revue Mar. et Ool.) 
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U v:u:jcJumda. 

Li{1·äclclningsraketens portee. Följande jomförclse
experimcnter, emellan lifräildningsraketer och Rodgcrs 
lifrtiddningsmörsare h afva nyligen företagits i England 
h varvid de furres öfverlägscnhet ådag-alades: 

Två Boxer-raketer sammanfästades medelst hastigt 
brinnande s tu bi n. 

1:sta experimentet: Raketcrna eleverades 30°. Båda 
raketerna antändes samtidigt och gingo mycket rakt med 
låg och jemn bana, samt togo ut hela linan af omkring 
480 yards. Brinningstid, G, 3 sekunder. 

2:dra experimentet: Tvenne raketer sammanbundna 
på samma sätt, men i stället för raketlina var en göling 
med stjertblock fästad till raketerna, samt uppskjuten på 
stranden. Raketcrna lågo don ena ofvanpå den andra, 
samt affyracles uneler 35° elevation medelst pennrör. De 
antändes icke fullt samtidigt men gingo likväl ganska 
stadigt, samt togo ut hela gölingen, till en längd af 240 
yards, då de sletosig lösa från gölingen, h vilkens landända 
var fast vid en pållare. 

3:dje experimentet: Ett raketpar, liknande de före
gående, med unelantag af att en koppartrådlina begagna
des istället för de vanliga linorna från rakcthufvudet, af
fyrades derpå. Gölingen och stjertblocket, som nu voro 
genomdränkta af vatten, fästados på koppartrådlinan, och 
en raketlina bl e f påstucken gölingens landända. Raketerna 
togout hela gölingen samt 4!l famnar af raketlinan. Brin· 
ningstid 8' 1 sekunder. Gölingen och stj ertblocket, som 
torra vägde 76 lbs., vägde efter detta experiment 128 lbs. 

4:de experimentet, Flera kast med mörsare och 
konblock gjordes. Det bästa kastet med en till blocket 
fästad lina gfl.f endast 152 yards portee. 
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Följande slutsatser drog·os af dessa experimenter: 
l :o. · En raket medförande göling, block och stj ert 

år konblocket och mörsaren öfverlägsen med 240 yards. 
2:o. Två raketer med samma last öfverträffa mör

saren i port6e med 1 G8 yards och detta fastLin den till 
raketerna fästade linan var 52 lbs. tyngre, än den till 
konblocket fästade linan. 

3:o. En raket medförande vanlig raketlina går Hl8 
yards längre än det ifrån mörsaren kastade konblockeL 

4:o. 1'vå raketer taga ut en vanlig raketlina 328 
yards längre än konblocket. 

De ur "Nautical Magazine" hemtade uppgifter om 
dessa försök innehålla vidare nägra fakta rörande ra
keters användande till räddning af skeppsbrutna, hvar
ibland omnämnes att en besättning nyligen blifvit räd
dad med raketapparat, då vraket låg 240 yards från land. 

------- -·-

Nyårsheisning till Nordpolsfararne. 

Ett gammalt år har flytt, ett nytt sin ban beträder, 
Att leka lifvets lek i tidens snabba ström ; 
Att väcka mänget hopp och månget hopp slå neder 
Och uti verklighet förbyta dunkel dröm. 

Hvad stort och öppet skett uti den svunna tiden, 
Det går i häfdens blad till ofödt slägte bort; 
Den tysta sorgens kamp, liksom den tysta friden , 
I minnet gömmes blott och glömmes inom kort. 

Ifrån det fl ydda år vi vilja söka mana 
En bild ur dunklet fram , fast väl af alla känd, 
Bland spetsbergstöcknen må den inre blicken spana, 
Den finner säkert der helt snart en "absent friend". 
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Frl\ u fosterbygden drog af vikiugnr en skara, 

Som skulle flira ut ett strandhugg, ohördt än , 

Den djerfyu tanken var att fram till polen fara , 

FDr att med vi sdom ny få vända hem igen. 

Ej mcnsklig fot Ld rcLdt de isomhöljda trakter, 

Ej mensklig Llick fiirm ft tt att forska tingen ut 

Bakom el en gräns, der is och snö som trogna vakter 

I alla tider stått och stå till tidens slut. 

Men lif ej väntas kan , der lifvets Yilkor fattas, 

Der allt är evig köld , der dag och natt bli ett, 

De1· ande, liksom kropp, af iidsligheten mattas, 

Der döden shindigt styr, clcr lifvet aldrig lett. 

Det är ett sällspordt mod att dock i kampen tåga 

Mot on natur, hvars makt på nära håll man rönt, 

Att lemna hus och hem och ätlT lifvct våga 

Med ovisst hopp att sist mccl framgång bli belönt. 

Och, som vi redan sett, de dj erfve fångar blefvo 

I isens fasta band, som deras skepp omslöt; 

Dock låg det mod och hopp i orden, som do skrofvo, 

"Att allt var goclt och väl och ingenting dom tröt". 

Åt dessa ädle män holt visst vi alla gifvr. 

Ett hjertligt: lycka till) på detta nya år. 

Må dessa enkla ord deraf ett uttryck blifva, 

Som med viir tankes flygt till natthöljd pol framgår. 

VfLr helsning tagen då; må edra drakar bära 

Er alla lyckligt hem. so'n ~T ort mill han nått, 

Son uti polens is J huggit Sveriges Lira, 
Och flaggan gul och ulå på vcrldens axel stått. 

Ji'. v. K. 
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Sammamlrag af Kong!. Bref, Förordningar, Gene
ralorder m. m., utgångna från Iiongl. Sjöförsvars

Departementet. 

(Kongl. Bref. ) 

D en 12 Septe mber. L öjtnanten vid flottan J. Hägg 

förordn as att tillsvidare bestrida lärarebefattningen i gym

nastik vid sjökrigsskolan. 

Don 13. Angåonde förbättrade aflöningsvilkor för 

hancltverkspersonalen vid flottans station i Oarlskrona. 

S . d. Angående ändringar i det fur amiralitets

krigsmanskassan gällande reglemente. 

D en 27. Afskecl Min innehafvando löjtnantsbestllll

ning å stat fur löjtnanten vicl kongl. flottan M. J. La

gervall. 

S. el. Chefen för W esterviks lotsfördelning J . Lund

qvist beviljas ytterligare ett års tjonstledighet räknad 

från den l instundande Oktober. 

S. d. Afsked för chefen fö r norra lotsdistriktet 

f. d. kommendörkaptenen O. E. Engelh art. 

D en 28. Underlöjtnanten vid flottan R Nissen fur

ordnas att tillsvidare bestrida lärarebefattning i naviga

tion m. fl. ämnen vid sjökrigsskolan. 

Den 18 Oktober. Att lotsdistriktehofon friherre O. 

G. von Otter fortfarande skall vara inspektör fur rädd

ningsanstalterna fö r skeppsbrutnas räddning. 

Den 29 November. Att bepansrade styrhus icke 

skola anbringas å de vid MotalfL mekaniska verkstad be

ställda 5 pansarbåtarue Ulf, Björn, Bersork, Sölve och 

Folke, hvaremot anordningar å tornet skola å dem vid 

tagas till skydd emot gevärseld. 
21 

f 
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( Genorulorrlor). 

Don 4. Unucrlöjtnantcn vid skärgårdsartilleriet N . 
G. Sundström skall i höst fortsätta don af honom år 
1860 påbörjade, men sedermera i följd af sjukdom af
brutna kurs vid gymnastiska central-institutet. 

S. d. Underlöjtnanten vid flottan O. G. R. von 
Pcilitzen skall doltaga i undervisningen vid kongl. tek
nologiska institutet i Stockholm för att genomgå dess 
borgskoloafdolning, ogande han att dervid åtnjuta de för
månor som kongl. brefvot af don 31 December 1869 
derför bestämmer. 

S. el. Tillåtelse för kaptenen vid flottan G. G. H. 
Starck att mottaga on silfvermedalj jemte diplom, hvil
ken H. M. konungen af Holland behagat tilldela honom 
såsom belöning för elen hjolp han såsom chef ii kanon
båten "Gunhild" lcmnat åt besättningen på förlista hol
ländska fartyget "Sophia Maria"· 

Don G. Löjtnanten vid flottan A. Dalman beviljas 
ett ftrs tjenstledighet från och med elen L-> dennes, för 
att i enskilda ärenden vistas utrikes. 

Don 10. Löjtnanten vid flottan J. Hägg beviljas 
inrikos tjonstleclighet från och med don l Oktober till 
och mod den 31 December innevarande år. 

Den 11. Korvetten "af Chapman" skall afrustas 
och afmönstras. 

S. d. Undorlöjtnauten vid flottan C. von Dardel 
beviljas G veckors utrikes tjenstledighet från och mecl 
elen 26 dennes. 

Don 17. Sjöförsvars-departementets militäriskt tek
niska byrå skall innevarande höst anställa försökskjutning 
med ~den vid skärgårdsartilleriets statiou befintliga, sjö
vapnet tillhörande, mitraljös. 

,, 

S. d. Löjtnanten i skärgll,rdsartilleriet C. G. \ V. 
Bretzner skall från och mod den 1 nästkommande Ok
tober, och unelerlöjtnant C E. dc Champs' tjonstledig
het, i dennes ställe tjenstgöra såsom adjutant i sjöför
svars-dcpartomen tets k o mm and o ex p e di ti on. 

Den 18. U nderlöjtnanton vid sbirgihdsartillcrict 
E. A. Smith skall såsom special-elev genomgå on knrs 
vid teknologiska institutet i Stockholm, cgande han att 
dm·vicl åtnjuta de förmåner, som kong!. bref\·et af den 
24 Augusti 1872 derför bestämmer. 

Don 25. Friin och med don l näRtkommande Ok
tober skall underlöjtnanten Yid flottan R. Nissen tjcnst
göra silsom extra kadettofficer vid sjökrigsskolan, i stället 
för till lärare vid navigation~skolan i Göteborg förord
nade löjtnanten ,f. Lagervall, och löjtnanten vid flottan 
A. Thunberg såsom kaelettofficer vid samma skolaj i 
stället för underlöjtnant Nissen. 

S. d. Till sjöförsvarsdepartementets militäriskt tok
niska byrå att inkom ma med yttrande öfver ett, pft che
fens af sjöförsvarsdepartementet anmodan, af öfvordirek
tören för mariningeniörstaton uppgjordt förslag till ett 
krigsfartyg, förande en medelstor kanon, pansarskyeldad 
mot fältartilleri. 

Don 2G. Korvetton ":3alders" an befallda sjötåg i 
h[ist skall inställas och korvetten skall afl'ustas och af
mönstras seelan dess nu . prtgåonrl o bcsi~tning blifvit af
slutad. 

S. d. Till sjöförsvarsdepartementets mili hlriskt tek
niska byrå att taga i öfvervägando om uti dc sodnast be
ställda pansarbåtames konstruktion niigra ändringar an
ses böra Yidtagas, och att htlröfver inkomma mod ut
låtande. 

S. d. Till sjöförsvarsdepartementets miliHlriskt tok
niska byr[l att, efter inhcmtamlo af bel1öflis·a npplysni.n -
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gar, yttra sig öfver den hastighet, som för fartyg, hvilka 
sakna all talding och således för sin fortkomst äro ute
slutande beroondo af ångkraften, under vanliga förhål

landen är den ekonomiskt fördelaktigaste. 

Den 12 Oktober. Kommendör-kaptenen af 2:a kl. 
vid kongl. flottan och riddaren O. Lagerberg skall, efter 
t. f. tygm ästaren , kommendörkaptenen af l:a kl. och 
riddaren Kaflo, tillsvidare vara chef för l:a skeppsgosse

kompaniet. 

S. d. Kaptenen vid flottan G. N . af Kloreker be
ordras att tills vidare vant boflllhafvare för artilleri 

exercisskolan i Oarlskrona. 

Don 14. Kommendörkaptonen af 2:a kl. i kongl. 
flottan m. m. friherre F . vV. von Otter skall, i stället 
för kommendörkaptonem m. m. J. Amcen under dennes 
anbefalda rosa till Norge, tj onstgöra såsom militärleda
mot i kongl. förnitningen af sjöärcn,rlena. 

S. d. Förteck ning på parad- och salatdagar att tills

vidare lända till efterrättelse . 

Den 15. Kaptonen vid skärgårdsartilleriet m. m. 
Klintberg skall tj c'lJstgöt·a såsom lärare i engelska språ

ket vid krigsskolan. 
Don 21. KongL Maj:t har i n!lc1er utnämnt kom

mondörkaptenen af 2:a kl. i kongl. f-l ottan m. m. friherre 
F. W. von Ottor att vara adjutant hos H. lVI: t Ko-

n ungen. 
Den 23. En af kanonbfltarne "Ingegerd" eller 

"Gunhild" skall klargöras för att, försedd med fulla för
råd, kunna inmönstras omkring den 20 nästkommande 
Novomber och afg!l. pft expedition till rikets vestkust. 
Till fartygschef bar Kongl. Maj:t i nåder behagat utse 

kaptenen vid flottan G. E. Ulff. 
Den 24. Löjtnanten vid skärgårdsartilleriet friherre 

E. C. A . Barnekow och löjtnanten vid flottan A. O. L. 
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Arehn ställas till förvaltningens af sjöärendena förfogande 
i och för kontroBering och besigtning af för sjövapnets 
räkning skeonde tillverkningar och leveranser af pro
jektiler, kettingar och plåt m. fl. jerneffekter. 

S. d. H. :M:. Konungens stab skall begagna samma 
uniform som H. K. H . Hertigens af Östergötland f. d. 
stab; men mod kunglig i stället för furstlig krona öfver 
namnchiffret. 

Den 30. Kongl. Maj.t har i nåder befallt att di
rektören vid mariningeniörstaten m. m. J. V. Gjerling 
8kall innevarande höst företaga en resa till Köpenhamn, 
för att derstädes söka inhemta närmare kännedom om 
en enligt Farcy's systern, för Danska marinens räkning, 
i Frankrike byggd kanonbåt. 

Den 31. Att de 5 st. till nybyggnad vid ~fotala 
mekaniska verkstad för sjövapnets räkning i år beställda 
pansarbåtar, hvilka komma att tillböra skärgårdsartille
riet, skola erhålla namnen: "Ulf", "Björn", "Berserk", 
"Sölve" och "Folke". 

S. d. Tillåtelse fiir kaptenen vid skärg&rdsartille
riet frih. C. G. Oxenstjerna att emottaga och bära rid
daretecknet af Danska Dannebrogs·orden. 

Den 2 N ovembee. Att sabelbajonetter, tillhörande 
remingtongevär, må, i stället för hittills finbefallda hug
gare, hädanefter af kanonierk&ren begagnas vid de till· 
fiillen då ifrågavarande trupp skall bära sidogevär. 

S. d. Lotsfördelningschefen Ramsten beviljas en 
månads utrikes t}enstledighet. 

Den 2. lVIilitllrattachen i London, komrrwndörkap
tenen af 2:a klassen vid kongl. flottan K. Peyron bevil· 
jas 2 månaders tjenstledighet att vistas inom och ntom 
Sverige. 

Den 8. Kaptenlöjtnanten ii Kongl .Maj:ts flottas nya 



res<:n-stat O. H. votl Pioandt skall t. \'. vara chef fu r 
5:to Blekinge 11\tsmanskompani i stället för kaptonen 
vi el flottan O. "\V . N onlenskjöld, som blify·it entledigad 
från nämnde befattning. 

S. d. Korn~t.tcn "Norrköping'' B kall hädanefter och 
t. v. :wvänclas susom kadettfartyg i stället för korvetton 
"af Chapman". 

Den \), Kanonbåten "Gunhild" skall inmönstras don 
20 dennes. 

Den 11. l\Iariningoniöron Frykholm boYiljas 14 da
gars in- och utrikes tjenstledighct. 

Don 2:3. Korvetten "Norrköpings'' bostycknin~· skall 
minskas mod två kanoner, som äro placerade i fartygs
ehofons kajut, och korvettens 1\!farslwllslavettor skola ut
bytas mot fyrarullalåclor. 

Don 2i). 1\Iajoren vid skär;d'trdsartillorict m. m. 
Hjelmstiorna beviljas l års utrikes tjenstlecl i g hot, räknad 
från don 3 nästkommande December. 

Den 3 December. Öfversten vid skärglLrdsartilleriot 
m. m. C. B. Kretiger skall från och med elen l Januari 
187i3 och t: v. Ya ra varfschef vid t;klirgårclsartilleriets station 

Stock h olm. 

S. d. Kommeneliiron Yid flottnn m. m. A. F. Pet
tersen från samma tid vara varfschof Yid flottans station 

Carlskronn. 

S. el. Kommend5rkaptenen m. m. N. A. Fisehor

ström från samma tid och t. v. vara ekipagem;istare vid 
flottans station i Carlsimma och löjtnanten friherre lYI. 
Ruuth vara ekipagemästa ro vid skärgårdsartilleriets sta

tion i Stockholm, 

Den G. Att den genom generalonler af den lo 
Augusti 1870 aubl'fallcla minafdclningon v id skli.rgi'tnb-

artilleriet skall upphöra med 1872 tirs utguug och or
s ~lttas af mindcpartomentct. 

S. el. Att ufverstclöjtnautcn vid skärgt'mlsartilleriet 
· V. Zothelius skall från och med elen l Januari 187iJ 
och t. v. \·ara chef för mindepartementet vid sbirgårcls
artilieriots station i Stockholrn. 

Den D. Ingeniören vid marin-ingoniörstaten H. A. 
Grahm skall, uneler elen tid af år 1873 som direktör 
l:ijerling, i egenskap af riksdagsman, är fränvarande från 
Oarlskrona station, bestrida chefsbefattningen för nämn
da stations mariningeniörsde]Jartement. 

Den 10. L-'\.tt tekniska byrån, förstärkt mod öfver
direktöron m. m. d'Ailly., skall inkomma med utlåtande 
öfyer huruvida, eller icke, å någon af våra nu egancle 
eller möjligen framdeles byggande monitorer, styrhuset 
skulle med fördel kunna borttagas från tor~takct i ända
mål att bereda plats för en roiflad kanon af mindre Im
liber. 

S. d. Att ka]Jtenen vid skärgånlsartilleriet R. G 
von Hedenberg och A. :Molander från och med elen l 
Januari 1873 och tills vidare skola vara chefer, elen förre 
för l :a och den sednare för 2:a Södermanlanels båts

manskompanier. 

Don 12. Att f dm och med elen l D Decomber sorg
florot bredvid porto-cl'p6en aflägges samt Horet om armen 

enelast linelas i shillet för att knytas mod hängande 

änclar. 

Den 14. Löjtnanten vid flottan , frih. G. Palmstjorna 
tjonstlcdighet från och med den 15 Januari till och 

med elen 31 :Mars 1873. 

S. d. Att tekniska byrån, förstärkt med majoren 
Yicl skllrg:'irclsartilleriot m. m. C. P. Virgin, skall före
taga utredning till vinnande af mera enkelhet och sä.-
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kerhet vid signalering ombord a sjövapnets fartyg och 
inkomma med förslag till signalsystem. 

Den 20. Kaptenen vid flottan O. A . :E. Hjelm be
viljas tillstånd att vistas utom riket under den honom 
från den l Januari 1873 tillkommande semester. 




