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l samm:whang me<l onmiimnantlet af den\'. Otter
ska kl ippapparate n lJtlskref .iemviil rl. v. kornm endör
hapten en fri h. B. O. SLaekelbel'g vid ;\rssammankom
sten 1878 i k. higs,·etenskapsakademien, hvatl man elit 
hade sig beh:ant röran ile elen i Berlin af J . Fintsch 
nppfnnna ".r;aslJojcn". Detta anförallllc finn es intaget 
i föru t omflirm~ihla tiLlskrift för år 1879. Sedan d ess 
har också ·i vtu't lanll ytterligare försö k gjorts mer1 
denna uppfinning, i Llet att en boj, fyld med s. k. fett
gas, varit pit försök utlagd nmler en tid af omkring 
4 månarler hösten 1881 pit grnmlet "Södergrundan" 
utanför Sn,mlhamn, efter att förnt hafva pröfvats i Öre
grunds sktirgånl . 

Gasl:lgan i bojen lyste klart och sprel1 mel1 till
hjelp af en omkring densamma anbragt linsapparat ett 
särdeles intensivt sken. Sjöfarande voro synnerligen 
belåtna med det sätt, hvarpå det elaka grundet hade 
blifvit utmärkt, men ett par tre gånger slocknade lå
gan, dock ej af brist på gas, utan af annan anledning. 
En gång lärer neml. s. k. beckning hafva uppstått uti 
sjelfva brännaren; · men orsaken till cle andra inträffade 
släclmingarne har man sig ej bekant. 

Emellertid har, för att ersätta det fyrfartyg, som 
hitintill s varit placeradt i Öregrundsgrepen, och hvil · 
ket, efter undergåenue af åtskilliga förändringar, kom
mer att utHtggas invid grumlet "Kopparstenarne11

, norr 

l 
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om Got ka Sandön, K l\T:t befa1t, att ett nytt fyrfar" 
tyg skall byggas och förs es med gcrslysninysappamt af 
J. Pintsch's kon struktion. Detta fyrfa rtyg är att be
trakta so m ett ytte rligare försiik, och med anledning 
af dess för·estående utLiggning i Öregrum1sgrepen har 
å Djurstens fyr nyligen applicerats v. Otters klipp
apparat med afsigt att, för den händelse något ofall 
skulle inträffa med belysningen från fyrfartyget, seg
lare det oaktadt skulle kunna vägleda sig vid navige
ring i detta af grund nppfylda farvatten. 

N~imnde far tyg, konstrneradt af ingeni ören J. G. 
Braune, iir nu under byggnnd vid Bergsunds verkstad. 
Det skall blifva 14,s meter långt., 6,G meter bredt samt 
omkring 2,1 meter djnpg:"tende akte r. Uti fartygets 
hålskepp skola placeras 3:ne lika stor a, omkring 5,G 
meter långa cylindrar, med en diameter af 1,2 meter 
hvarJera och lagda bredvid hvaram1ra i samma plan. 
Dessa c y lindrar äro gasreservoirer, oc h från dem ledes 
gasen upp genom rör till lanteminen, hvilken ~ir belli
gen så högt, att ljuslågan komm er 4,5 meter öfver däc
ket och mera än 5,6 meter öfver vattenytan. Å däcket 
skall uppbyggas en st iLllning, hvilken skall omgifva 
gasröret och utgöra stöd för detta ; på toppen af denna 
ställning strax under och omkring lanterninen är an
ordnaclt ett plan försedt med räcke; en trappa lede e 
från däck ditupp. UnJer detta plan skall en större 
klocka placeras och så anordnas, att genom fartygets 
rcrelse r flere deromkring fästade hammare skola klämta, 
som det sker å klockbojar. Fartyget, so m ej ät· afsedt 
att hafva nftgon permanent bes~ittning, oaktadt inrecl.
ning för ett par man 11iret· komma att göras, skall för
ankras meu 2,s cm. kett ing vicl s. k. Musbrooms ankare 
och förtöjas i svifvel på så sätt, att båua kettingspar
t erna klammas i sidan inombords. 
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Gas, tillt'Lick1ig rc·,r hela den tid fartyget på en 
gång );:an ifr ågrdwmma att ligga på stationen , erhåll es 
före fartygets utiliggning om våren från gasverk i 
Stockholm. 

Fartyget, som är rundgattn.dt .och likadant i båda 
ändar, har närmast utseendet af en stor kosterbåt. 

Till förökande af de ljudsigna ler, som man anser 
så nödvändiga för den uppgift ett fyrfartyg har, iir 
man betänkt på att vid akterstäfven aJiplicera en sådan 
cylinder med tillhörande blåsapparat, som finnes an
brao·t å den i Frankrilw samt flere andra land använda b 

"B ouee sonore att fomatique" efter Cortenays system. 
Denna boj är sålunda konstruerad, att vid s.i elfva 

bojen, som är af jernp1åt och 2,6-3,9 meter hög med 
en största genomskärning af 2,6-3,2 meter och so m har 
utseende af ett päron, finnes anbragt en stor jerntub, 
varierande från 6,5- 9,7 meter i Hingel och med en ge
nomskärning af omkring 0,6 meter. Detta rör, som är 
fästadt vid bojens andra ända, är öppet hela v~igen och 
står inuti bojen i förening med tvenne andra rör af 

• 2,6-3,2 meters Hingel samt med en diameter af 54-
81 mm. Uti dessa sistnämnda rör intränger luft vid 
bojens höjning, och då bojen sänker sig i vattnet, pres
sas luften af den i förstnämnda rör befintliga och sig 
höjande vattenmassan upp i de mindre rören och åstad
kommer genom en särskild vid. bojens öfre ända och i 
förening med dessa luftrör stående pipa eller blås
apparat ett ljud, så skarpt att det lär hafva hörts på 
flere minuters afstånd . 

Antalet fyrplatser, som genom lotsverket blifvit 
anlagua och bebygda och som af fy r- och båkmedel 
underhållas, uppgår nu, sedan de små uppförde gas
oljefyrarne inberiiknas, till inalles 117. Under bygg
nad befinna si.g tvenne fyrar, nemligen en vid Seger
stad å Öland och en vid SmygP,hu k å Skånes sydkust, 
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hvarjemte roå anföra s, att en ny fyr jemväl är beslu
tad att uppföras å S.O. kusten af Gotska Samlön . 

.För n~irvaranue finm1s 11 fyrskepp å särskilda sta
tioner samt 2:ne reservfartyg. 

Sverige bar, med undantag af en misttrumpet , som 
är placerad vid Vinga och so m drifves mecl varm luft, 
blott en ordnad mistsig nal-station, nemligen å Under
sten vid Ålands haf, hvarest en ång-siren under detta 
:'\r blifvit placerad. Efter all sannolikhet komma llock 
redan till niista år Here s:'\ clana mistsignal-stationer att 
inrättas. 

Betri·iffancle de /l yta n dc sjömiirl<ena rnå till s ist om
nämnas, att. unrl er innevarand e å r blif,·it stadga dt, att 
å alla s. k. ntsl,:- ellc1· qcasfpricka 1· st:ingema ofvan 
vattnet slwla yara rö tlmålade, och att sliitprickar skola 
vara strukna med svart Lirg från Yattenytan till 1,2 
meter J eröfycr. 

Ungefärliga värdet af lotsnrket tillhörande fyrar, 
sjömärken m. H. säkerhetsanstalter uppgick viJ 1881 
års utgång till G273500 b·onor. 

J, i frällll n i n~,;iowiisentl et. 

Lifräddningsstationernas antal är 16, dcraf 4 st . 
försedda med lifbåt och raketapparat, 6 st. med endast 
lifbftt oc.h 6 st. med endast raketapparat. Sedan år 
1876 haf\'a tillkommit en af förstnämnde slag, eller 
fullständig lifräcldningsstation , en station för endast lif
båt och tre med raketapparat, hvaremot en full ständig 
lifräddningsstation viLl Vikens fiskläge år 1879 indrogs. 

Vid samtliga lifrächlningsstationerne hafva, sedan 
<leras första uppdttande 1856, inalles blifvit r iiddacle 
l 027 mennish:olif. 

Om Skeppsgosseinrättningen. 

(Forts. fr . s. 305, 1882.) 

Vid skeppsgosseim~iHningens första tillkomst var 
en säl'skihl person ansUtld för att hafva l!ppsigt öfver 
skeppsgassames vård och undervisning. Ar 1691 upp
drogs denna tillsyn åt varfslöj tnanten, och var detta 
uppdrag fortfarande alltintill 1797 lemnaclt åt varfs
officerarne, men en af amiralitets-kammarråden hade 
högsta uppsigten öfver inr~ittningen. 

Vid regleringen 1797 ordwieles skeppsgossarna i 
Carlskrona på ett kompani umler en chef af kaptens 
(icke regementsofficers) grad, som bitL:iiddes af 2 subal
ternofficerare och 4 tmderofficera re. Högst<t inseendet 
öfver inrättningen u töfvades derefter af bef~ilhafvan<le 
amiralen (senare s tationsbeDdhafvaren) närmast biträdd 
af kommendanten. Såviil kompanichef som officerare 
och underofficerare tillsattes till en början af befälhaf
vande amiralen, men senare stadgades att kompani
cheferna förordnades af Kongl. Maj:t genom general
adjutanten för flottorne. 

Till bitriide vid ekonomien och r~ikenskaperna var 
en af sjömiliskontorets tjensternän anst~ilcl såsom kom
paniskrifvare, men sellan kompaniskt·ifvarne 1836 in
dragits, öfvedlyttades göromålen på en af regements
skrifvarne. 

I Stoch:holm och Göteborg, der enelast ett ringa 
antal skeppsgossar fanns, voro cheferne för matros
kompanierne förordnade att jemväl föra befäl öfver 
skeppsgossarne. 
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Vid 1829 år s ingång delades skeppsgossarne i Carls
krona på 2 kompanier med h vartdera sin chef af kap
tens (regementsofficers) grad. 

Då skeppsgossar senare inkasernerades, beordra
des en af kompaniumlerofficerame att tillika vara upp
bördsman i kasernen, men efter någon tid förordnades 
härtill en särskild underofficer. Äfven delades hvarje 
kompani i korporalskap med omkring 25 gossar i hvarje 
och bland de äldste och pålitligaste gossame utsågos 
erforderligt antal korporaler. 

1848 års <>tat upptager sålunda följande befäl och 
underbef~Ll vid kåren: 
Kompanichefer ..... . .. 2 Carlskrona, l Stockholm. 
Kompaniofficeral'e ..... 2 /) 1 /) 

Uppbördsman ....... .. l /) 1 /) 

Komp.-unclerofficerare .. 2 n l n 

Sedan skeppsgosseinrättningen i Stockholm blifvit 
indragen, utkom 1858 ny stat, som för Carlskrona sta
tion u p ptager: 
Kompaniehefer . . ..... .. -. . . . . . . .. . . ...... . ...... . . 2. 
Kompaniofficerare . . . .... . . .. ....... . . . . . .. . ... ... 2. 
U ppuördsman. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Kompaniunderofficerare . . .. ..... .... . . . ... ........ 2. 
Korporaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . 8. 

I årligt arvode tilldelades kompanicheferne 300 
rdr, hvardera kompaniofficeren 150 rdr, uppbördsma n
nen 100 rdr och h vardera kompanium1erofficeren 50 rdr. 
Korporalerna erhöllo hvardera ett dagligt tillägg af 
4 ()re. 

Genom 1864 års stat ökades antalet korporaler 
med arvode till 10, och senare bestiimcles, att hv'arje 
korporalskap skulle bestå af 20 gossa r, hvarjemte 1875 
ytterligare 4 korporalsarvoden anslogos. 

Från och med sistnämnde 1\ r ä r skeppsgossekåren 
stälcl under befäl af en kårchef af kommendörkaptens 

l[\ 
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gmd, som niirmast under militärchefen ansvarar för 
inrättningen samt gossarnes våed, undervisni ng och öf
ningar. Till chef för hvartdera kompaniet i'ir en kap
t en förordnad. Antalet befäl och underbefäl är det
samma. som i 1858 års stat är upptaget, men seelan 
nya sk,eppsgossekasernen upp1<1tits, har det varit nöd
vändigt, dels att såsom logementsbefälhafvare kommen
dera en underofficerskorporal eller, i brist deraf, 1:a 
klassens sjöman för hvarje logement, dels ock att öka 
antalet officerare och underofficerare. Denna tillökning 
af befäl och umlerbef~il ii,r dock icke i stat upptagen. 

Föt·st genom 1848 års reglemente gåfvos närmare 
bestämmelser för bef~il ets och underbefälets åligganden 
vid inrättningen. 'l'icl efter annan hafva dessa bestäm
melser blifvit fullstäncligacle, och för närvarande inne
fattas de i en af chefen för Rottans militärpersonal för 
kårchefen utfitrdad instruktion, med stöd af hvilken 
särskilda instruktionet· för alla vid inrättningen anstäl
de blifvit utarbetade och fastst~ild e . 

I äldre tider voro skeppsgassame ieke stäide un
der krigslag. Annu 1823 års reglemente besHimde, 
huru kompani cheferne med tjenlig husaga skulle be
straffa de gossar, som icke genom tillsägelse läto sig 
rätta, men 1848 års r eglemente för skeppsgosseinrätt
ningen och alla följ ande bestämma, att skeppsgossar, i 
likhet med Rottans öfriga gemenskap, äro underkastade 
krigslagarne. Då emellertid 1875 Rrs reglemente icke 
upptager skeppsgossekåren såsom militärkår, blef en 
följd , att gossarnes ställning inför krigslag icke var 
krigsrn~tns . l 1881 års straffiag äro skeppsgassame 
emellertid upptagne bland dem, som till krigsmän hän
föres, och ~iro de sålunda numera inför krigslag lik
stäide med manskap vid krigsmakten. 

Vi iiro icke af den åsigt, att skeppsgossar böra 
vara stälda uneler krigslag, och vi tro, att en af Kongl. 
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Maj:t faststähl s~irski ld ordniJlgsstaLlga, hvilken såsom 
bestraffning ~ifven upptager kroppsaga, i alla afseenelen 
bättre passar för skeppsgossars tukt och disciplin än 
krigslagens för desse ännu outbildade gossar svårfatt
liga bestämmelser och ansvar, och erna vi i uppsatsens 
sista afdelning nlirmare utveckla skälen för denna vår 
uppfattning. 

De äldsta handlingames uppgifter om skeppsgas
sames underhåll ~tro mycket ofullstlimliga. l\Ian finner 
dock att de 32 skeppsgossar , som [iro i 1579 års stat 
upptagne, hvardera hade 1 1/~ daler s. m. och G alnar 
lybskt grått kilide för år , men nyantagne f-ingo till en 
början em1ast l daler och 5 alnar klä<le. (Den tiden 
gälde l tunna råg 4 1

/ 2 daler s. m.) 
Enligt 1629 års stat, som upptager ~ 00 skepps

pykjere, hade desse 2 daler k m. i månaden under 7 
sommarmånader och 3 daler k m. i månaden under 5 
vintermånader, sålunda 29 daler k. m. om året. Uti 
1711 års stat finnas uppförda 109 skeppspojkar med 
ett sammanlagdt årligt nbclerhåll af 4Göl daler s. m. 
och 1752 års riksstat upptager hela årliga kostnaden 
för skeppspojkarnes unelerhåll till 4744 daler 25 1

/ 3 öre. 
Vid den allmänna löneregleringen 1778 förbltttrades 

äfven aflöningarne vid flottorn a, och enligt stat den 24 
Januari nämnde år erhöllo skeppsgassame 8 nlr G sk. 
i lön och 2 1/! tunnor spannmål (motsvarande 18 L r'l. 
torrt bröd) årligen. 

Då skeppsgossekåren reglerades 1797, uppfördes 
kostnaden för kompaniet i Carlskrona på ordinarie stat, 
som upptog för hvardera af 200 ordinarie gossar 1 1/ 3 

sk. i dagligt gage och 2 Ltl. torrt bröd i månaden, 
men de 100 extra gossarne fingo endast brödet. Genom 
k. brefvet den 12 December 1815 ändrades åter under
hållet, och alla gossar e1·höllo 2 marker mjukt bröd om 
dagen, samt de ordinarie derjemte 3 sk. i dagligt gage. 

~~. 

Ii ., 
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Detta underhåll fortfor intill regleringen 1848, då 
underhållet besUimdes lika för alla gossar, nemligen 
till daglig aflöning af 3 sk. och 3 tunnor spannmål om 
året. 

Redan ! ~inge hade emellertid framstått behofvet af 
kasem föt• inrättuingen, synnerligen för vården och 
tillsynen af de många förä ldralösa gossarne, och genom 
ett kongl. bref uen 12 Mars 1836 besUimdes, att kasern 
skulle byggas i Carlskrona för 150 gossar. SåJunda 
nppbygdes vid amiralitetsstitten den h:asem, som, efter 
att l_1afva upplåtits 1842 för inrättningen, begagnades 
alltintill v<hen 188 l , dc"L n n varamle skeppsgossekaser
nen öfverlemnacles till sl•eppsgosseimättningen. 

I förstnämnde kasem fö rlades till en början endast 
88 gossar, hvilket antal. likväl snart ökades till 100. 
De inkasernerade gossarne erhöllo äfven kost vid ka
sernen, och ett särskilJt hus innehållandekök och mat
salar uppfördes. För spisningens besörjande antogs 
med kontrakt en entreprenör, och spisningsstat fast
stäides med en berillmad kostnad för hvarje inkasor
nerad gosses portion af 4 sk. bko för dag, här icke 
inrälmadt brödet, hvilket fortfarande utgick för de in
kasernerade såsom för öfrige gossar. Det kontanta 
underhållet för de inh:asernerade gossarne fick upp
bäras af entreprenören för spisningen, och hvad por
tionen kostade mera än detta, fick i underhållsstaten 
upptagas. · 

1851 väcktes fråga om samtlige skeppsgossarnes 
inkasemering, men föran lec1L1e icke till ni\got beslut 
om ökande af kasernutrymmet. I den befintliga ka
sernen inlades e m ellertid 1854 ytterligare 40 gossar, 
så att ltalfva styrkan sålunda var der boende och be
spisacl. Samma ll.r öfvertogs besörjandet af bespisnin-

. gen direkte af kronan, och uppbördsmannen vid kaser
nen blef jernväl proviantuppbördsman. 
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Den första spisordningen får skeppsgossar var 

följande : 
Frukost: 

Ena dagen: l l'/. potatis och 1 lod smör. 
Andra dagen: 5 1/ 3 lod salt sill och 1 rtt. potatis. 

J.riiclclag: 
Tre dagar i veckan 1

/ 2 1/t. fäl'sht kött, 1 rlt. potatis, 

Två )) 

Två 
" 

" 

" 

1
/, jumfru korngryn. 
1/ 2 1//. salt kott, 1 1

/ 2 jumfru ärter, 
1/ 8 jumfru korngryn. 
8 lod salt sill , 1 1

/ 2 jumfru ärter, 
1/ 8 jumfrn komgryn. 

Afton (lika alla dagar) : 
2 jumfrur korngryn, 1 lod smör. 

l\Ied obetydliga iindringar g~ilde denna spisordning 
intill 1858. 

Mycken Idagan hade emellertid under flere år för
sports öfver den för elen uppväxande ungdomen alltför 
knappt tilltagna kosten, och 1858 erhöllo skeppsgas
same full manskapspo{-tion. Från samma år åtnjuta 
alla skeppsgossar kost i kasernen, i sammanhang h var
med det kontanta underhållet indrogs, och en dagaflö
ning af 2 öre bestämdes för h varje skeppsgosse till små
förnödenheter. 

För att lemna utrymme till kök och matsalar för 
alla gossarnes bespisning, tillbygdes kokhuset, och por
tionspriset beräknas alltifrån denna tid för hvarje år 
med tillämpning af närmast föregående upphandlings
pris. Sålunda har en portions viirde, som 1860 var 
22 1/ 2 öre, år efter år i allmänhet något ökats. Det 
var högst 1877 och 1878, då det uppgick till 41 å 42 
öre, o~h är för 1882 beräknad t till 36ti~/ 1 00 öre. 

Den äldsta uppgiften angående skeppsgassames 
beklädnad hafva vi hemtat nr sjöstaten 1579, hvilken 
för hvarje gosse upptager 6 eller 5 alnar lybskt grått 
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kläde. Vidare upptager en år 1685 utfärdad klädsel
ordning följande beklädnad för skeppsgosse, att räcka 
för 1 år, nemligen: 
l vadmalsklädning till värde af . . .... 10 daler k. m. 
1 par strumpor 
l par skor 
l skjorta 

)) 

)) 

1.8 )) 
3 l) 

....... 2.16" 

" 
l ) 

" l mössa " 3 ,.. " 
Sammanlagdt värd e 19.24 d. k. m. 

Genom en förordning den 27 Januari 1726 indrogs 
vadmalsklädningen, och beklädnaden utgjordes enligt 
denna förordning endast af nedanupptagne mindre per
sedlar: 

l par linnestrnmpor, l par ullstrumpor, 2 par skor, 
2 st. ~kjortor1 2 svarta halsdukar, l hatt och l par vantar. 

Ar 1746 ökades beklädnaden med en blå kommiss
klädning och en buldansklädning, båda med 2 års slit
ningstid. 

I 1797 års stat äro ordinarie skeppsgossarne fort
farande upp tagne till ofvanstående beklädnad, men de 
extra fingo endast buldansklädningen och några af små
persedlarne. 

1799 års beklädnadsstat upptager: 
a) för ordinarie skeppsgossar: 

l jacka af mörkblått kläde l 
l halsduk af röd etameen med 2 års slitningstid. 
l hatt med lj nsbl ått siclenband J 
l tröja af bramsegelduk ·~ 

l par långbyxor af d:o 
l bussa rong af buldan 
l par långbyxor af buldan 
2 skjortor af blångarn med l års slitningstid. 

2 par ullstrumpor 
2 par skor af smorläder 
2 par halfsulor 
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b) för extra skeppsgossar: 

1 oforclrad tröja af buldan } 

k 
med 1 års slitningstilL 

1 par s or ~ 

Bekliidnaden för extra skeppsgossar blef genom k. 

brefvet den 16 Juni 1812 ökad och förb~ittracl uneler 

sjökommendering. 
År 1830 utfärdades ny beldiidnadsstat för skepps

gossar·, hvilken dock endast gälde 3 å r, ty den 5 Ok

tober 1833 faststiildes ånyo bekliidnadsstat, so m upptog: 

för onlinewie skeppsgossat·: 

på 2 år: 
2 mössor a f mörldllått kommisskhide, 1 spännhals

dulr, l trc)ja af mörkblått h:ommisskliille, 1 par byxor 

af d:o, 1 viist af d: o, 1 par byxhiingslen; 
på l år: 

l tröja af bramsegeldnk, l tröja af buldan, l par 

byxor af d:o , :J skjortor af blångarnsväf, 2 par långa 

ullstrumpor, 2 par skor, 2 par halfsulor; 
för ex tra skeppsgossar: 

på'2 år: 

2 mössor lika med ordinaries; 
på 1 år: 

1 tröja och ett par byxor af buldan, 2 skjortor, 

2 par ullstrumpor, l par skor, 2 par halfsulor. 
I denna stat var till h:Hidernas lappning och lag

ning särskilclt upptaget ett belopp motsvarande 10 % 
af anskaffningskostnaden. 

Genom 1823 års reglemente var om beklädnaden 

s taclgadt, att materialierna skull e levereras till kompani

chefen, som hade att ombesörja tillverkningen enligt fast

stäida modeller samt att tillse det persedlame i rätt tid 
till gossarne utdelades. . 

Det för lappning och lagning anslagna beloppet upp

i.Jars af kompanichefen, som clerm ec1 besörjde klädernas 
iordninghåll a ncle. 
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1833 års beklädnarlsstat gälde t illl860, endast med 

det t ill ägg som k. i.Jrefvet elen 2 N o vember 1841 inne

höll, nemligen att för hva1~je skeppsgossenummer skulle 
bestås en h: a vaj a t t brn kas i m in st 6 år. 

1860 års beldäclnaclsstat upptog: 

på 2 år: 

Två mössor af mörkblått klii<le, En väst af cl:o 
' En långhalsduk af svart ylletyg, Ett par byxhängslen; 

på 1 1
/ 2 år : 

En tl'öj::i af mörkblått kläde, Ett par by xor af d:o; 
på l år : 

En tröja och två par byxor af bramclnk, En höja 

och ett par byxor af buldan, En skjorta med blå kra

ge, Två skjortor af blångarnsväf, 'l' re par långa ull

strumpor, Tv <'l par skor af smorlJ.tler , 'l'vå par halfsulor; 
på obest1imd tid: 

En stot-tröja af mörkblått klii<le, att 6icl;:a minst 6 år. 

I afseende å tilliimpningen af denna beklädnaels
stat Y ar Llaml annat föreskrifvet : 

. att de blå kliiderna, halsd uken, den blåkragade 
skJortan och l par bramdnksbyxor skulle utgöra pa
raclbekHidnad ; 

att öfrige persedlar utom stortröjan ansågos som 
sHipbeklädnad; 

att stortröjan skulle vara utredningspersedel; 

att paraclbeldädnaden, seelan den såsom sådan un

cl.er ~öresk ri fven tid begagnats, skulle under lika lång 
t1d tJena såsom släpbekläclnad, samt 

· att bekläclnaclspersedlarne (stortröjan undantagen) 

derefter blef skeppsgossarnes egendom, som dock icke 
fick föryttras. 

Genom k. brefvet den 30 Juli 1861 utby ttes bul
danströjan emot bussarong, och genom ett annat k. bref 

~en 31 September s. å. fastställles ny moclell till mössa, 
hka för flottans manskap och skeppsgossarne. 
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Vidare best i'imdes 1862, att i stfi11 et för bramduks· 
tröjan med l års s11t ningst1 ll skull e g1fvas l bl å yll e· 
skjorta med 2 års slitningstid, och 1864 ökacles bekli:id
naden med ett par ullst rumpor fö r år. :M ed dessa för 
äJJ.clringar gälde i Cifrigt 1860 års beklädnadsstat in t ill 
1874. 

Den sistnämnde år faststälcla nya beklädnadsstaten 
skiljde sig helt obetydligt från elen nn gällande i r eg
lementet för flottan bestämda. Enligt denna senare är 
kostnaden för hvarj e gosses bekl~idnall faststäld till 70 
kronor årligen. Det anslag af G % af beklädnadens 
värde, som åtgick fö r lappning och lagning, indrogs med 
1875 års utgång, och i stället utgår sedan denna tiLl 
ett belopp af 2 kronor årligen för hvarj e gosse till be
stridande af kostnaden för gossarnes undervisning i 
sko- och kläcllagning. Mindre sådan verkst~Llles af gos
sarne sj elfve under ledning af dertill anst lilde under· 
visare, men större reparationer och ändringar ske å 
be k lädnadsverkstaclen. 

Till skeppsgossarnes unelerhåll hör äfven alltsedan 
början af 1840-talet fri tvätt, som verkställes vill lm
sernen och för hvars besörjande en t vättförestånderslm 
med kontrakt är anställl vid inrättningen. 

(E' orts.) 

Försök till historisk öfverblick 
af striderna om Sveriges sjöfiil'svar, deras uppkomst 

och utveckling under innevamnde ål'lmrulrade 
jemte fleraf föranledfla betml;.telser. 

(F orts. fr. s. 401, 1882.) 

F arragnts forcering förbi Fort Jackson och Fort 
Philip vid N e w Orleans den 24 April 1862 med 8 trä
korvette r och 10 kanonbåtar , understödda af Porters 
5 kanonbåtar och 20 mörsareskonertar, och den derpå 
följ ande striden med fi endens 13 kanonbåtar , l pansar
batteri och l j emkläclcl ram voro hufvudsaldigen ån
gans och det öfverliigsna örlogssjömanskapets triumfer. 
Dessa båda faktorer gjorde det möjligt för en eskader 
af träfartyg att trotsa tvenne starka fästen och ome
delbart derefter förstöm 11 kanonbåtar och rammen 
''Manassas". Uti sistn:imde förbittrade strid användes 
kanonen och rammen med omvexlande fra mgång. En 
kanonbåt undgick meJ. möda att borras i sank och tvan()' 

b 

uerefter genom sin eld trenne fiender att stryka; en 
annan löpte t värs på lifvet af en fiendtlig båt och gjor
de den r edlös ; en tredje kämpade med sitt artilleri mot 
tvenne fiender, försedda med sporrar af jern , med den 
påföljd , att alla tre måste sätta på land för att ej gå 
till botten. Rammen "Manassas", som med sitt stäf
vapen tillfogat tvenne korvetter betydlig skada, blef i 
sin tur gjord oskadlig genom den fören ade kanonelden 
från fl era fartyg. H varje fackman, som uppmärksam t 
studerar denna sjökrigshändelse skall säkert erkänna, 
att det var ej blott Farraguts och hans fartygschefers 
djerfhet utan lika mycket de föl'llt, om ovanligt förut-
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seende vittnande, vi<ltagna försig tighetsåtglirclerna, som 

förm[tdc1e segerns gud inna att r1icka el en fn·jc1ade hjel

ten segerpalmen och satte l1 ans t räfartyg; i stånd rt tt 

vid New-Orleans genomgR. eluprof, som s:'tv;il före som 

efter striden af mänga t eoretici för klarades orn iij liga. 

Farragnts order om anfallet och om fö rberedelserna 

till cletsamm a ådagalägger lm förtiink ;.;amhet och en 

yrkesskicklighet, som berättip;a elen hr\gsta sj elftilli t 

jen1te för i.roenclc till sina undcdycLmde, och sii llan haf,·a 

vitl kallblodighet, r åL1ighet och disciplin {i rat en större 

triumf, ~in då flagg3keppet "Hartfonl", nö tlga<l t aLt 
styra på g rnn<l för att und gå en br iinnare, med elden lös 
ombord och utsatt fö r ett mördande lm lrng n _fl·ån li'Mt 

Philip, alltj emt underhöll en li fl. ig eld meL1 ena sitlans 

lcanoner, hvilka tysbule fi"istningens, nmler <let samti

digt elden släck tes ombord och korvetten t ogs af grnnd. 

Genom sina liirorilm episoder ej mindre än genom siua 

vigtiga foljder synes oss striden vid New-Orleans i den 

nyare sjökrigshistorien förtj enFL ett mera framstående 

rum än den på Rampton r e<l tl. Att Ll en ej bero(1tle pil 

ett lyckans .tärningskast, bevisas demf, att samma be

drift kort derefter upprepades vill det ~innu starkare.\ 

befästade Vicksburg. 
För att understötlja operationema. kring lVIiss is

sippi erfordrades en flott ilj liimpliga flodbåtar, hvilka 

också i hast anskaffades. De olika typer af mer eller 

mindre starkt pansrade kanonbåtar, som uppträdde på 

nämnde flod, voro nlistan alla bygcla efter kasematt

systemet och visade sig mycket ändamålsenliga. Intet 

enda tornfartyg förekom der, och denna typ hade ej 

heller varit så användbar till följd af dess ntaliga be

styckning, dess dimensioner och ringa manöverfiirdighet. 

Som de konfedererade ·äfven anskaffat jemkläcll1a ka

nonbåtar, så blef Mississippifloden skådeplats för verk

liga sjöbataljer mellan dessa miniatyrpansarflottor, der 

- 17-

kanonen och ramm en ömsom afgjorde strillen, såsom 

man bäst finner utaf affärema vill Fort Pillow elen 10 

Maj och vid lVIemphis den 4 Juni 1862. Såsom en 

egendomlighet må n~imnas, att man till en början äm

nade här skapa en slags "anneens flotta " och flottiljen 

stod ock en kort tid nnder armedepartementet, hvilket 

dock snart upphörde, och detta till det allmfinna bästa 

och till ömsesidig belåtenhet. Den största harmoni 

rådde mellan de båua vapnen; och armeen erkände vil

ligt sin förbindel,:;e till Foote, Davis och Porter för det 

kraftigu bistånd de med sina kanonbilta r lemnade ope

rationerna i land, hvilkn, varit outförbara såvida ej flot

tan kunnat beherska trafiken på floden, rensa den från 

fiender, bidraga till f~is tningars och batteriers reduce
ranue samt vid behof transportera landtrupper. Ehuru 

Mississippiflottilj en sålunda på ett lysande sätt häfdade 

sjövapnets betydelse på de inre vattenvägarne, så föll 

det likvisst ingen Amerikan in att ifrågasätta, humvida 

ej detta borde vara flottans enda eller vigtigaste upp
gift, ty man insåg nogsamt, att tj ensten dee hade varit 

af föga gagn och troligen aldrig tagits i anspråk, så

vida ej flottan på samma gäng bevakat kusterna samt 

hindrat offensiva företag på andra ställen. En annan 

lärdom, som våra "delningsvänner " varit i tillfälle att 

inhemta af flottans uppträdande på Mississippi, är att 

sjömanskap ingalunda lir en öfverflöuig eller oväsentlig 

faktor vid operationer på inlandsvatten. Porters egen

domliga expeditioner på Mississippi och dess bifloder 

skulle ej hafva krönts med sådan framgång, om han 

sjelf och hans underlydande ej varit dugliga sjömän; 

derpå bör ingen, som studerat amerikanska krigets hi· 
storia, kunna tvifla. 

De första större krigsoperationer, der monitorerna 

fingo tillfålle att visa deras stridsduglighet, förekommo 

utanför Charleston 1863. Med en eskader af 7 moni-

2 



- 18-

torer, l pansarf1·egatt och l ram företog Dupont den 

7 April en attack på fästena, som försvarade inloppet 

till nämde stad. Utaf :flera sammanstötande omständig

heter fann amiralen fö r godt att frångå den ursprung

liga planen att forcera det af minor och stängsel spär

rade inloppet samt engagera Fort Sumter norr- och 

vesterifrån. Eskadern stannade nn utanför stängsel

linien och underhöll med sina 16 kanoner (pansarfre

gatten deltog föga i striden) under 1 1
/ 2 timma striden 

mot batterierna, utsatt för en förfärlig eld från 376 

kanoner. Verkan af denna kanonad var på båda sidor 

ej särdeles betydlig, ehuru få af monitorerna undgingo 

skada, då de anfallande hade jemförelsevis fåtaligt ar

tillel·i men på samma gång stor motståndskraft. Denna 

monitorernas otill6icldiga anfallskraft gentemot lanel

batterier i förening med inloppets spärrande med min

linier, hvilka p:l de anfallande verkade med nyhetens 

hela obehag, gjorde attacken vid Charleston betydligt 

svårare än den förut omnämde vid New-Orleans, hvil

ken , ehuru utförd med träfartyg, dock företogs nattetid 

och under skydd · af en väl unelerhållen eld från ett 

talrikt artilleri. 
Farraguts lysamle framgång vill Mobile skulle lik

visst snart ådagalägga, att Dupont kunde hafva lyc

kats vid Charleston, om han beslutsamt fullföljt sin 

ursprungliga anfallsplan, beredd att offra ett eller två 

fartyg för att öppna passage genom minspärrningen. 

Men en vigtig faktor saknades hos såväl Dupont som 

hans underlydande chefer, nämligen förtroende till mo

nitorerna och till företagets utförbarhet, och denna brist 

förlamade kraften i anfallet. Dupont efterträl\des i 

befälet af Dahlgren, hvilken, ehuru varm försvarare af 

monitorerna, icke destomindre fann för godt af.':l tå från 

försöket att ensamt med eskadern betvinga fästena vid 

Charleston och i stället i förening med landtrupper un-
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der general Gillmore skrida till en successiv eröfring 

af fortema, en operationsplan so m stod i ett r imligare 

förhållande t ill de strid skrafter amiralen egde under 

sitt befäl. Samtliga pansarfartygen bestodo alltj emt 

på ett utmärH sätt eldprofvet, och bästa ueviset pit 

deras motståndsförmåga mot den tidens a rtilleri är, att 

de uneler de olika affiirerna utanför Charleston träffa

des af inalles 882 skott. 

Farraguts ryktbara forcering af inloppet till Mo

bileviken med tlerpå följande sjöstrid den 5 Augusti 

1864, synes oss bekräfta de konklusioner vi kommit 

till genom undersökning af affärerna vid New-Orleans, 

Rampton redd och Charl eston. Ehuru detta krigsföre

tag väl n~irmast liknade det förstnämcla, alldenstund 

uppgiften var att under eld passera starkt bestyckade 

batterier och sedan engagera fiendens fartyg, så var 

dock å ena siclan passagen vid Mobile försvårad genom 

.försänkningar och torpeder, h varemot å andra sidan elen 

anfallande eskadern räknade 4 monitorer utom 13 trii

fartyg och den svagt pansralie "Galena". Äfven här 

b~rod~e. företagets framgång på amiralens förträffliga 

clrspos1twner för anfallet och djerfva beslutsamhet i dess 

utförande. Början visalle sig ingalunda lofvande, då 

monitorn '' Tecumseh" sänktes af en torped och ledaren 

"Brooklyn:', stoppade vid minlinien och derigenom hin~ 
~h·ade eskaderns passage; men Farragut, inseende att 

l detta kritiska ögonblick hvarj e tvekan kunde blifva 

olycksbringande, fattade raskt sitt parti och sprängde, 

obekymrad om minlinierua, med full fart förbi ledaren 

och hela eskadern följde genom passet utan annan skad~ 
än den från Fort Morgans och Fort Gaines kanoner. 

Hade minspärrningen varit effektiv, så borde den djerfva 

genombrytningen åtminstone hafva kostat ett af de 

främsta fartygen, en risk på hvilken F. synbarligen 

var beredd, då han vidtagit försigtighetsmåttet att låta 
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surra ihop två och två af eskaderns träfartyg, så att, 
för den händelse ett af de båda blefve redlöst, sido· 
kamraten kunde hjelpa det genom det farliga passet. 
Monitorerna fingo tillfälle visa deras starka sida, i öf· 
venrattenskroppens osårbarhet, men också en af deras 
svaga, undervattenskroppens sårbarhet. Det faktum, 

att "Tecumseh" ögonblickligen gick till botten med nä· 
stan hela sin besättning, innebar en allvarlig varning 
att ej blunda för monitorernas dåvarande brister. Hade 

en af korvetterna drabbats af samma missöde, som den 
olyckliga monitorn, så hade han antagligen till följd af 
sin större flytkraft haft tid att sätta på land eller åt· 
minstone att rädda besättningen. Utaf den strid, som 
sedermera följde mot de konfedererades ram "Tennes· 
see" och 3:ne ångare, framgick, att förstnämda fartyg 
ej var någon föraktlig motståndare, äfvensom att mo· 
nitorerna, genom otillräcklig fart och dålig styrning, 
för manöverstrid lemnade mycket öfrigt att önska. 
Denna affär var en ram- och artilleristrid, fastän ram· 
fartyget sjelft blef så ofta rarnmadt af ~ina mänga mot· 
ståndare; likväl utan verkan, att det ej fick rådrum att 
manövrera och applicera sitt eget hufvudvapen, stäfven. 
Artillerielden gjorde deremot å båda sidor betydligare 
verkan och Farragut erkänner i sin rapport, att han 
under denna sjöstrid mot fiendens ramfartyg - de 3:ne 
ångarne hade redan före den hetaste kampen blifvit 
expedierade - förlorade mera folk än förut genom 
landbatteriernas kanoner. ''Tennessees" pansar hade 
blott genomträngts af ett enda skott, men i kraft af 

den oupphörliga hamringen af 11" och 15" projektiler 
hade en del plåtar lossnat och flera portstoppare fast
nat; skorstenen hade blifvit bortskjuten och kasematten 
var fyld med en qväfvande rök, h vilket allt gjorde, att 
kanonerna ej kunde serveras, och då dertill kom, att 

styrkettingen blef afskjuten, må man ej undra på, att 
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ramfartyget efter en timmes sådan strid nödgades stryka. 
striden vid Mobile skall säkert på hvarje fackman, som 
fördomsfritt söker göra sig förtrogen med dess detaljer, 
lemna det intrycket, att man uti eu sjöstrid, nu som 
förr, gör klokast uti att hvarken öfver- eller under· 
skatta något vapen, vare sig offensivt eller defensivt; 
alla hafva de ett visst värde, hvars bedömande och 

realiserande beror af befälet~ och besättningens skick· 
lighet, rådighet och kallblodighet. Något i och för sig 

oöfvervinnerligt vapen, som gör de andra öfverflödiga, 
tillhör inbillningen och de fromma Önskningarne men 

ej verkligheten, och något som gör de nämda egenska
perna hos personalen umbärliga, kan man tryggt för
passa till det slags uppfinningar, h varunder "perpetuum 
mobile" m. m. d. pläga rubriceras. 

En ytterligare bekräftelse på riktigheten af denna 
sats kunna vi hemta af händelserna med den starkt 
bestyckade och pansrade rammen "Albemarle". Detta 
fartyg attackerades den 5 Maj 1864 på Roanokefloden 
af 4 svåra och 4 mindre kanonbåtar. Striden fortgick 
under 3 timmar och fördes med kanoner, ramning och 
torpeder med det r esultat, att kanonbåtarna ledo t be
tydlig skada, men "Albemarle" förblef obesegrad, ehuru 
den fi ck kasemattaket genomträngdt af ett skott och 
en kanon demonterad. H vad sålunda 8 fartyg förgäfves 
försökt, lyckades det löjtn. Cnshing natten mellan den 28 

och 29 Oktober att utföra med en enda stångtorpedbåt, 
under en mördande eld från ramfartyget, som låg väl 
bevakadt och skyddadt af stängselbommar. Om ock 
lyckan här stod den djerfve bi och skänkte framgång 
åt detta öfverdådigt dristiga företag, som medförde de 
federerades öfvervigt på Nord-Carolirras kust, sil. torde 
man få leta efter den sjöofficer, som håller före, att ett 
dylikt företag under dylika omständigheter i regel bur 
lyckas, eller att en torpedbåt ostraffadt kan angripa 
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ett pansarfartyg, som eger så många medel att skydda 

sig med samt afspi::;a en sådan motståndare. Här var 

det en i defensivt hänseende ytterst svag, men i offen

si v t kraftig ma ter i el, som bl e f ett medel i h~inderna på 

en högst. onwlig personligbet och derföre synbarligen 

en lyckans gunstling, att utföra en minnesvärd bragd. 

Uti det si::;ta stora krigsföretaget, der flottan spe

lade hufvudrolen, niirnligen Porters attack på den starka 

fästningen Fort Fisber vid W il mingtoniDecember 1864 

och J an nar i 1865, del ade triifartyg och pansarfartyg 

broderligt ~iran af segem. Ej mindre iin 36 fartyg, 

hvaraf 4 monitorer och en pansarfregatt deltogoutide 

våldsamma kanonader , som tvenne siirskilda gånger 

bragte f~istn ingens eld till tystnad och förbereclde deras 

intagande genom stormning, och uneler dessa strider 

led eskadern, äfven träfartygen , blott obety<llig skada, 

tack vare amiralens omtänksamhet, dels att placera de 

senare på ett lämpligt afstånd, hvarföre de blott träf

fades af några få skott, dels att ej låta dem elda un

der den, sidans pannor, som var viind mot fienden, i 

ändamål att förekomma explosion. Deremot intr~i:ffade 

ombord på fartygen, att flere reffiade Parrotskanoner 

sprängdes och åstaukommo ej obetydlig föröd else. Att 

träfartyg och slätborrade kanoner tinnu mot slutet af 

amerikanska kriget kunde, i strid mot alla t eorier, med 

så stor framgång användas, bevisade naturligtvis ej, 

att de borde betraktas såsom framtidens förnäm sta sjö

krigsmateriel, utan blott att nordstaternas flotta egde 

män, hvilka visste att förträffligt begagna de vapen, 

som blifvit dem anförtrodda. 

Med rättmätig stolthet kan den nordamerikanska 

marinen blicka tillbaka på det storartalle sjökriget 1861 

-65. Tack vare en kraftfull öfverstyrelse ökades efter 

hand nordstaternas flotta, som vid krigets utbrott blott 

räknade 26 krigsdugliga ångfartyg, deraf intet pansrad t, 
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med 208 nya luigsfartyg af skiljda certer, hvarjemte 

418 fartyg, deraf 313 ångare, upphandlades; 340 af 

dessa såldes efter krigets slut. Bemanningen ökades 

från 7600 till 51500, varfsarbetarne från 4000 till17000. 

När mdn besinnar denna oerhörda kraftutveckling, som 

tillät flottan att med heder fu llgöra de stora fordrin

gar, landet under kriget uppstäide på dess verksamhet, 

hvilken också på krigets gång utöfvade det märkligaste 

.lnflytanue, så torde mången vara böjd att öfverskatta 

de kostnader och uppoffringar, som dessa ansträngnin

gar nödvändiggjorde, jemfönla naturligtvis med de offer 

landtarmen luäfde. Påminner man sig, att flottan un

der hela kriget blockerade sydstaternas vidsträckta ku

ster och derigenom beröfvade dessa betydliga medel 

till krigets fortsättande, att hon var sjiilen uti de vig

tiga operationer mot fiendens vid vatten belägna fasta 

platser, af hvilka knappast någon enda torde hafva 

fallit utan flottans kraftiga medverkan, att hon, såväl 

på stränuerna af Mississippi som på kusterna at' de 

östra staterna, icke blott understödde utan möjliggjorde 

många armens operationer mot en tapper och ofta se

grande fiende, att hon under krigets lopp uppbringade 

1149 fartyg, utom 335 som förstördes, och att slutligen 

flottan ej tog i anspråk mer än en knapp 10-declel af hela 

krigsbudgeten under de 4 åren, samt att dess folkför

lust ej uppgick till mer än en obetydlig bråkdel af ar

mens, så torde man böra medgifva, att amerikanska 

folket hade stora skäl att hysa tacksamhet emot sin 

m arm. 
För svenska nationen inneblir det amerikanska kri

get i poli.tiskt-ekononomiskt hänseende en dubbel var

ning, dels att ej hittsinnigt försumma sitt försvarsvä

sende och genom sin et·kända svagbet liksom inbjuda 

andra makter, som möjligen hysa fiendtliga afsigter 

mot vårt land, och sålunda utsätta sig för de oerhörda 
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kostnader och förluster, för att ej tala om förödmju
kelsen, h vilka ett krig i våra dagar medför isynnerhet 
för den oförberedde, dels att ej låta omdömet förvillas 
utaf de falska läror, som älska att framställa sjövapnet 
såsom jemförelsevis både kostbart och af ringa bety
delse för försvaret. Båda delarne blir det dock, om 

, det under freden försummas ; när kriget står för dörren, 
är det för sent att skapa krigsfartyg och örlogsmiin, 
ty de som möjligen blifva våra fiender äro utrustade 
med båda och behöfva ej passera oceanen för att nå 
våra kuster. 

Icke mindre lärorikt iir för oss detta sjökrig i mi
litäriskt hii.nseende. Först och friim st bidrog det till 
att klart definiera begreppet kustförsvar. En militär
författare, von Schelika,*) som deltagit i och studerat 
krigshändelserna i Amerika, kommer till den slutsatsen, 
att ett full ständigt kustförsvarssystem omfattar ett lokal
försvar, baseraclt på flytande och land-batterier, s t~i.ngsel 
och nndervattensminor, samt ett offensit·t (örsvar: Kust
befästningarna måste vara tillräckligt starka att kunna 
motstå- modernt artilleri, de . flytande batterierna nog 
kraftiga att förmå genomskjuta sådana pansarfartyg, 
af hvilka man befarar anfall, och spii.rrningarna vara 
istånd att tvinga fiencltliga fartyg att uppehålla sig 
under batteriernas lmnoner. Det offensiva försvarets 
framgång beror, näst styrkan och tjenstedugligheten 
af dertill använda vapen till lands och sjös, på lätt
heten att koncentrera tillräckliga stridskrafter för att 
hindra fienden från att fatta fast fot på någon punkt 
af kusten eller, om landstigning lyckats, att omintet
göra vidare offensiva företag. Ehuru en flotta , stark 
nog att blockera fienden i hans egna hamnar, visserli
gen vore det säkraste medlet att försvara egen kust, 

'*) •Treatise on Coast defence« 1868. 
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så vore detta för de flesta länder utaf finansiella skäl 
en omöjlighet, och derföre måste försvaret anordnas på 
egen kust med jernvägar radierande till vissa punkter 
i närheten af kusten, permanenta befästningar blott på 
i strategiskt Länseende särdeles vigtiga ställen, flytande 
batterier, flygande kolonner i lallll och en effektiv yttre 
bevakningskedja till sjös. Äro dessa allmänna försvars
principer sanna för af vatten omgifna länder, så borde 
de i regel äfven vara det för Sverige. Genom att de
finitivt adoptera ett på samverkan mellan arme och 
flotta grundad t kust- eller periferiförsvar för vårt land 
- det enda system uti hvilket, så vid t vi kunna finna, 
någon egentlig sådan samverkan kan ega rum ·-nöd
gas man naturligtvis att betrakta centralförsvaret så
som ett särskildt reservförsvarssystem, som först då 
komme till tillämpning, när man måste öfvergifva kust
försvarssystemet. Detta, modifieradt efter våra lokala 
förhållanden, skulle då omfatta ett fåtal kttstf'ästningar, 
utanför en yttre f'örsvarslinie, bestående af passagera 
försvarspositioner i skärgårdame och af mellan och 
utanför dem opererande eskadrar, samt en inre f'örsvars 
linie, bildad af armefördelningar, innehafvande lämp
liga ställningar i närheten af kusten, från hvilka fly
gande kolonner kunde utsändas till de hotade punk
terna. Alldenstund kustförsvarssystemet h vilar på r15r
lighet och förmåga af hastig koncentrering, så förut
sätter det icke allenast stort snabbgående hos eska
drarnes fartyg, utan också ett väl ordnadt transport
och kommunikationsväsende. 

Sydstaterna hade, såsom v. S. anmärker, sitt "lokal
försvar" jemförelsevis väl ordnadt äfvensom sina jern
vägsförbindelser för truppernas koncentrering, och hade 
anfall endast skett från sjösidan, är föga troligt, att 
deras armeer blifvit besegrade; men fiendens invasions
kolonner inträngde från så många håll, att det blef 



-26-

om~)jligt att afse tillräckligt "antal trupper .:ill att be
täcka de hotade punkterna pa kusten och forse de allt
för många kustbefiistningarna med starka garnisoner. 
Pil "offensivt sjöförsvar" ledoderemot de konfedererade 
allt ifrån krigets början stor brist och, oaktadt de mest 
energiska anst.rängningar, förmådde de ej till följd af 
alltför begränsade tekniska hjelpmedel att skapa ett 
sådant tillräckligt starkt att agera offensivt emot uni
onens blockadeskadrar. Deras kasematterade ramfartyg 
inskränkte derföre merendels sina operationer till att 
unelerstödja lokalförsvaret. 

Öfvergå vi derefter till en generel granskning af 
den nymodiga sjökrigsmateriel, som uppstod under det 
amerikanska kriget, så få vi ej glömma, att den fram
braO'tes af nöd vtincligheten, uppfinningames moder, och 
att 

0

hvarje särskild fartygstyp skapades till att fylla 
ett specielt behof. En känd engelsk skeppskonstruktör 
yttrar också härom: "U se has been allowed to dicta:e 
terms of constrnction ''. Derföre företer företrädesvis 
nord,;taternas flotta en ganska brokig profkarta på olika 
fartygsklasser, deribland fregatter och korvetter afsedda 
till blockad och oceankryssare, kanonbåtar med skruf 
eller hjul, af olika tontal, djupgåenc1.e, fart och bestyck
ning, s. k. "double end ers", pansrade bredsiclefartyg 
("Ironsicles" och "Galena:'), monitorer, kasematterade 
pansarbåtar för de grunda floderna, stångtorpedbåtar 
m. m. sydstaterna åtnöjde sig med pansrade ramfar
tyg med bestyckning i kasematt, ett fåtal kryssare, 
kanonbåtar och torpedbåtar, hvarjemte de, särdeles un
der de sista krigsåren, med stor framgång använde fasta 
unclervatteusminor. Nästan alla dessa typer visade sig, 
när de rätt handhafdes, ändamålsenliga, men knappast 
någon enda bibehöll sig oförändrad eller vann erkiin
nancle såsom specialtyp, än mindre såsom universaltyp, 
för framtidens krigsfartyg. Visserligen lät en och an-

~ .. 
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narr Amerikan utaf för resten lika naturlig som rätt
miitig nationalstolthet förleda sig att promulgera så
dana satser, som att Amerikas snille hade totalt för
elunklat Europas, att dess monitorer och 15 tums slät
borrade jettekanoner hade förorsakat en sådan revolu

·tion i s.iökrigsväsenclet, att gamla vedelens mariner 
måste antingen blindt kopiera nya verldens uppfinnin-
gar eller ock afstå från att uppträda på hafvet. Dessa 
ideer vnnno ii f ven många entusiastiska an hiingare på 
·denna sidan Atlanten, men få år behöfdes dock för den 
sansade kritiken att lwmma elylika såpbubblor att bri
sta, och amerikaname sjelfva voro alltför praktiska för 
att ej omsider uppgifva tanken på att spela rolen af verl
dens ledande marin. Deremot kan ej bestridas, att 
amerikansk tanke- och handlingskraft verkade såsom 
en mäktig sporre till att drifva sjökrigsvetenskapen 
framåt; de europeiska marinerna måste erkänna och 
beundra det sunda praktiska t'öreclöme, den energi och 
sjelfkiinsla, som utvecklades vid sjökrigsmaterielens ska
pande såviil som vid dess handterancle. Dessa yttrin
gar af den amerikanska nationens lifskraft borde egga 
till ihiinlig sjelfstiim1ig verksamhet, ej blott, såsom för
hållandet blef i Sverige, till att söka tillegna sig en
staka produkter af amerikansk uppfinningsförmåga och 
dervid stanna. 

Ericssons monitor var utan gensägelse elen mest 
genialiska af de amerikanska uppfinningarne på strids
fartygskonstruktionens område. Dess tidigt och lätt 
vunna första framgång stälcle systemets stora förtjen
ster genast i förgrunden, och först senare kom man till 
insigt om, att stora fördelar sällan erhållas utan på 
·bekostnad af vissa andra. Monitorns motståndsförmåga 
mot artilleri, dess måttliga dimensioner, dess ringa höjd 
öfver vattnet och dess lätthet att blira grofva kanonflr, 
vägde i den ena vågskålen, i den andra deremot dess 
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ringa :flytkrflft och svaga undervattenskropp, som gjorde 

den lätt sårbar för ram och torped, dess underlägsna 

snabbhet och tvifvelaktiga sjöduglighet, dess fåtaliga 

artilleri samt frånvaron af en till ramning tjenlig stäf. 

:Många af dessa brister afhjelptes visserligen vid nyare 

konstruktioner, men på samma gång växte ock dimen

sionerna och naturligtvi:> kostnaden. Sålunda ökades 

småningom de amerikanska monitorernas längd från 

185 fot till 200, 225, 257 och 314 fot. 
Hade vi, innan vi definitivt bestämde oss för att 

adoptera monitorstypen såsom vår :flottas pieces de re
sistanee, gjort oss fullst~indig reda för, dels hvad tjenst 

mnnitorerna utförde i Amerika, dels hvilken plats de 

voro afsedda att intaga i vårt fö rsvarssystem, så torde 

omdömena om deras ändamålsenlighet hafva blifvit min

dre samstämmande. Till positionsf6rsvar voro de tyd

ligtvis alltför kostbara - härtill hade pansarbåtarue 

på Mississippi säkert lämpligare kunnat tjena till mo

dell - att uppträda mot fästningar och batterier hör 

i regel~ ej till en försvarande :flottas rol, och till att 

ingå uti för offensiva operationer mot fartyg organi

serade kusteskadrar saknade de i främsta rummet 

snabbhet, i andra tillräcklig anfallskraft. 
Hade vi de1·till, utan att förneka monitorssystemets 

företräden, äfven gjort rättvisa åt sydstaternas ram

fartyg, så hade vi antagligen nödgats erkänna, att 

denna typ egde en och annan fördel som monitorerna 

saknade, samt att, ehuru hastigt ihopkomna och i brist 

på tekniska resurser ytterst svagt bygda, :flera af de 

konfedererades pansarfartyg, såsom 11 l'vierrimack 11
, "Ten

nessee", "Albemarle" m. :fl., gjorde ganska goda tjen· 

ster och ingalunda voro ringaktade af unionens bloc

lmdeskadrar. Vi tro visserligen icke, att en omfat

tande fördomsfri undersökning af de stridandes pau

sarfartyg hade ledt till att antaga söderns ramfartyg, 
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ännu mindre än nordens monitorer; sannolikare är, att 

vi sjelfva sökt förena sådana af de båda systemens för

delar, som i det väsentligaste anses tillfredsställa våra 

egna strategiska och taktiska fordringar, uti en fartygs

typ, hvars plats och rol i sjöförsvaret varit af hvarje 

fackman klart insedda. Så gick man ock tillväga i 

Frankrike och England, i hvilka länder särskilda för 

kustförsvar afseelda snabbgående ramfarotyg med få 

grofva kanoner i pansradt torn strax efter det ameri
kanska kriget konstruerades. 

Från detta krig daterar sig jemväl ett tredje hnf

vndvapen till sjös, undervattensminan. Det är ett väl 

kändt faktum, att de federerades :flotta led svåra för

luster genom sydstaternas torpeder, hvilket är förklar

ligt, då detta vapen nu för första gången användes i 

större skala, och skyddsåtgärderna mot detsamma följ

aktligen voro otillräckligt kända. Minvapnet har också 

alltsedan omfattats med stort nit och intresse inom vår 

:flotta och vårt land. Inom marinen kunde man emel

lertid haft skäl att önska, det utanför densamma stå

ende personer ej alltför högljudt proklamerade sin in

dividuella tro på minvapnets ofelbarhet och alla andra 

off- och defensiva vapens obehöflighet. J u mer min

väsendet utvecklats, desto allmännare har ock :'\sigten 

blifvit bland fackmännen, att kanonen, rammen, pansaret 

ännu ej på länge kunna und varas i en krigsflotta. Se

dan allmänna förtroendet till monitorerna alltmer bör

jat svalna, återstår således blott undervattensminan 

såsom deu enda frukt, som svenska :flottan tillätits 
skörda af det amerikanska kriget. 

Medan det på ovanliga tilldragelser rika sjökriget Danska kri· 

i Nya verlden upptog de europeiska marinernas upp- get 1864· 

märksam het, fi.ngo vi 1864 tillfälle att på närmare håll 

studera en del krigshändelser både till lands och s1ös 
o J ' 

da vårt naboland Danmark tvingadei:! till sjelfförsvar 
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mot tvenne kontinentala stormakter. Danska flottans 

öf'verhigsenhet till sjös, befästacl genom striden vid 

Helgoland , utöf'vade väl ej något direkt inflytuncle på 

krigets gång, enär invasionen skedde ö f v er l andgr~insen, 

men tillät likväl en tem ligen effektiv blockad af tyska 

östersjökusten och utgjo rde fö r öfrigt ett bålverk för 

de danska öam a, hvilket fi endema, huru starka de än 

voro, sannolikt dragit i betänkande att söka genombryta, 

ifall det elj es t ingått i deras planer att inkräkta hela 

konungariket. Slaget vid Helgolancl, mellan tvenne 

nästan jemnstarka eskadrar af träfartyg, verkalle ock, 

likso m en hoppets sobtråle, viirmande och lif,·ande på 

den af motgångam a till lands nedslagna danska natio

llen, isynnerhet som det var danskarnas personliga öf

verlägsenhet såsom örlogssjömän, som här eröfrade se

gerkransen. Att skjutskickligheten äfvensom manöver

skickligheten, hvilken underlättade artilleriets fördel

aktiga användande, var betydligt stöere på den danska 

eskadern, derom kan man öfvertyga sig genom att je m· 

föra eldens verkan; de danska fartygen träffades nem· 

ligen i skrofven af 30 skott, de fiendtliga af 130; folk

förlusten var på de förra fartygen 12 döde och 17 så

rade, på de senare 49 döde och 72 sårade. 
Förlusten af ön Als, .för hvilken marinen fick upp· 

bära skulden, en beskyllning, hvilken den å sin sida 

återkastade på armen, synes för den opartiske gran

skaren lika mycket böra tillskl-ifvas sj tMva planen för 

öns försvar som sättet för dess utförande och kanske 

ännu mer bristen på samverkan mellan land- och sjö

försvaret. Als försvarades af 12 bat. infanteri, 2 sqvadr. 

rytteri, 3 fältbatterier, 4 fästnings- och ingeniörkompa

nier samt ett detachement ar tillerimanskap, inalles om· 

kring 10000 man. Denna styrka var visserligen ej stor, 

jemförd med fiendens stridskrafter på motsatta kusten 

af Slesvig, men i betraktande af att flottan skyddade 
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norra, östra och södra kusterna, borde den, understödd 

af pansarbatteriet "Holf Krake'' samt de få ång- och 

rocldfartyg, som voro stationerade i Alsfjorden, kunnat 

hindra fienden att fatta fast fot på halfön Kj rer, so m 

på ena sidan bildar Alssundet . Denna halfö var emel

lertid svagt besatt med trupper och, hvad som var af 

minst lika stor vigt, chefen på "Holf' Krake " synes ej 

hafva fått tillräckligt bestämda order fö1~ att kunna 

fullgöra det ansvarsfull a värf, som man efteråt förkla

rade sig hafva väntat af detta fartyg. Natten den 29 

Juni verkstäide fienden pit en miingd båtar öfvergån

gen öfver norra delen af sundet och södra delen af fjor

den och observerades forst af postema på stranden af 

Kjrer några minuter innan debarkeringens början. Dessa 

farvatten borde kunnat under natten bevakas af den 

tillgångliga sjösty rkan, för hvilket lindamål "Rolf" 

borde varit i gång eller åtminstone intagit ankarplats 

utanför norra pynten af Kjrer och genom patrullbåtar 

skaffat underrättelse om hvad som förbereddes på fiendt

liga stranden. I stället låg nu pansarbatteriet, till följd 

af uttryckliga order att välja en ankarplats der det 

Hl.g skyddadt för fiendens artillerield, så långt inne i 

Augustenborgfjorden, att dBt ej hann fram förrän om· 

kring 1
/ 2 timm e efter den af strandposterna gifna sig

nalen. Om således ansvaret för den bristfälliga bevak

ningen till sjös kan anses i första hand drabba dem, 

som hade ledningen af öns försvar sig anförtrodd, så 

återstår sedan att undersöka huruvida chefen på uRolf'' 

· efter ankomsten till öfvergångsstället gjorde sitt ytter

sta för att försvåra eller förhindra vidare transport. 

Det kan ej annat än väcka förvåning att, fastän 

öfverskeppning fortgick hela morgonen, ({Rolf Krake", 

efter att under 1
/ 2 timme hafva beskjutit fiendens båtar, 

lemnade stridsplatsen och sålunda lät öfverskeppningen 
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ostörd fortgå. Gerna må det medgifvas, att detta far· 
tyg ensamt, bestyckadt med endast 2:ne kanoner, ej 
utgjorde tillräcklig sjöstyrka för att med visshet kunna 
tillintetgöra fiendens landstigningsföretag, men , osårbart 
för fiendens artilleri och genom sin fart (omkr. 8 knop) 
oåtkomlig för möjliga äntringsförsök, synes oss ".Rolf 

· Krake 11 haft all anledning att fortsätta elden mot trans
portbåtarne, och hade den derjemte kallat till sitt bi
stånd de i fjorden befintliga ångfartyg och kanonjollar, 
så är det ganska sannolikt, att dessa fartyg tillsam
mans förmått med kartescher så öfversålla båtarn a, 
att fienden nödgats afbry ta öfverskeppningen. Hade 
en Farragut, en Porter kommenderat danska eskadem 
vid Als eller blott pansarfartyget 1'.Rolf Krake", så 
hade nog icke ett sådant tillfälle, som bär erbjöds dan
ska marinen, att fläta en ny lager kring dess flagga 
och att öka fäderneslandets tacksamhetsskuld till den
samma blifvit försummadt. 

Oaktaclt '1Rolf Krake" vid Als ej kom att för
verkliga de förhoppningar man stält till detta pansar
fartyg, så föll det ingen in - och detta länder dan
ska sjöofficerarne till beder - att för det timade 
missödet kasta ' skulden på kapten Cole~ tornfartygs
system. I stället för att utdöma · fartygstypen sökte 
man, med stöd af vunnen erfarenhet, att fullkomna 
densamma, och följaktligen förstärktes danska flottans 
materiel oupphörligen med allt större, kraftigare och 
följaktligen dyrbarare torn- och kasemattpansarfartyg, 
ett resultat som omöjligen kunnat ernås, ifall man i 
Danmark haft samma böjelse för systemförändringar 
som i vårt land och samma olyckliga benägenhet att 
låta finansiella konsiderationer (ram{ö1· de militära 
bestämma arten af sjökrigsmaterielen. En jemförelse 
mellan danska och svenska flottornas materiella styrka 
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och ;nellan de mmmor, som nedlagts på krigsfat'tygens 
förnyel se och underhåll i tl e r espeHive landen , skall 
utan tvi f\'el gifnt Yitl lwm1en, att yj uti kon sten aH 
förskaff<t villuta för ntgiftema till sjöför::waret hafva 
åtskilligt att tira af Y:ha grannar på andra sidan 
sundet. 

(Forts.) 

UtdJ·arf u J' Ch ej'ens för flottans miUtiWpersonal 
tt1ulcl'd. •J•a mwrt öj't·er· dc vill flottart wtj'ö1·dc 
öfwingrtJ'Jtrt samt mn unäcr1'isn;i:ngsverkcns 
verksamhet u ndcJ' nnäcJ•visnings-och öfnings-

åJ•ct 1881- 82. 

Und•H' senast med den 30 September tilländalupna 
undervisnings- och öfningsåret vid flottan hafva följan
de öfningsfartyg, afdelningar och eskader utgått, näm
ligen: 

a) l<'artyg Ullhörande skolorna: 

Kol'Veiten Saga, för öfning med sjökrigsskolans l;:a
detter, under 3 mån. 28 clagar. Efter ett uppehåll af 
omkring 8 dagar å Carlskrona redd, utgick korvetten 
på kryssning i Noi·dsjön och Atlanten, derunder kring
seglande Storbritannien, samt inträffade, efter att i 
Throndhjemsfjorden den 13-27 Augusti hafva varit 
förenad med exercisskolans fartyg under äldste chefens 
befäl, å .Ronneby redd den 10 Augusti och utförde der 
i trakten de vanliga öfningarna med skjutning, sjömät
ning, ångmaskiners vård och handterande m. m. 

Befålstecknet hissades den l Mai, och korvetten 
inmönstrades elen 17 samma månad, inspekterades af 

3 
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chefen för flottans militärpersonal den 4 och 5 Septem
ber samt afmönstrades den 13 September. 

Korvetten Eugenie, för exercisskolan vill Stock· 
holms station, under 3 mån. 13 daga ~., Efter ett uppe
håll i Stockholms skärgttrd samt i Stockholm under 
DD. MM. silf\·erbröllop utgick korvetten den 13 Juni 
på kryssning i Öster- och Nordsjön, anlöpte, efter att 
i förening med Saga och N arrköping ha f va uppehållit 
sig i Trondhjemsfjorden, Fårösund och utförde derstä
des skjutöfningar m. m. samt inträffade åter i Stock
holm den 30 Augusti. 

Befälstecknet hissades den 8 Maj. Korvetten in
mönstrades den 25 Maj, inspekterades af chefen för 
flottans militärpersonal den 28 och 29 Augusti samt 
afmönstrades den 6 September. 

Korvetten Norrköping, för exercisskolan vid Carls
krona station, under 3 mån . .23 dagar. Utom exercis
skolans manskap voro å detta fartyg kommenderade 
18 aspiranter för kongl. sjökrigsskolan, hvilka under 
ledning af en för detta ändamål särskildt kommenderad 
officer öfvades och aflade prof. Efter några dagars 
uppehåll på Carlskrona redd, samt sedan aspiranterna 
den 30 Maj blifvit ombordtagna, utgick korvetten på 
kryssning i Öster- och Nordsjön, samt uppehöll sig, i 
likhet med Saga, under äldste chefens befäl i Trond
hjemsfjorden den 13-27 Augusti, h varefter i Matvik 
utfördes skjutöfningar m. m. 

Befälstecknet hissades lien 8 Maj, och korvetten in
mönstrades den 25 Maj, inspekterades af chefen för flot
tans milWirpersonal den 6 och 7 September samt af
mönstrades den 16 September. 

Minaf'delningen, för minskolans öfningar, under 
3 mån. 1 dag. Afdelningen, som bestod af korvetten 
Lagerbjelke, rustad som logementsfartyg, ångkranprå
men ..-l:i 3, minbåtarne .;11. 6 och .,tf. 7 jemte erforderlig 
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öfningsmateriel för utförande af fasta minspärrningar, 
förlades i Stockbolrns skärgård, under första delen af 
expeditionen invili Siarö och senare i närheten af 
Grinliaön. 

Befälstecknet hissades den 16 Maj. Afdelningen 
inmönstrades lien l Juni samt inspekterades af chefen 
för flottans militärpersonal den 15 Augusti och afmön
strades den l September. 

Skcppsgosseaf'delningen, för skeppsgossarnes öfnin· 
gar ombord, under 3 mån . .21 daga~·. Afdelningen, som 
bestod af briggarna Falken, Skirner, Snappopp och 
Gladan, uppeböll sig i Carlskrona skärgård till den 7 
Juli, med undantag af briggen Gladan, som under större 
delen af denna tid var detacherad på kryssning i syd
vestr·a delen af Östersjön, för att bibringa de der om
bord kommenderade äldre skeppsgossarne sjövana; den 
10 Jnli-17 Augusti var aflielningen samlad på kryss· 
J?:ing i södra delen af Östersjön, derunder anlöpande 
Oresuncl. 

Afdelningschefens befälstecken hissades den 10 Maj. 
Afdelningen inmönstrades den 10 Maj, inspekterades af 
militärchefen i Carlskl·ona elen 25 Augusti och afmön
strades den 29 s. m. 

Kanonbåtat·nc Astrid och Gunkilcl, stäida till mi
litärchefernas förfogande för utförande af exercissko
lornas skjutöfningar med kanon och minskolornas öf
ningar vid stationerna i slutet af vårterminen, den 
förra i Stockholm och den senare i Carlskrona. Gun
hild användes dessutom den 10 Augusti-l September 
för kadetternas ofvan anförda öfningar i ångmaskiners 
handterande och vård, å Ronneby redd. 

Minbåtarna ~ 3 och ~ 7, för minskolans öfnin
gar stäida till militärchefernas förfogande under Maj 
månad, ~ 7 i Stockholm och ~ 3 i Carlskron2.. 



b) Fnrtyg, som iclie tillhörde skolorna. 

K on;etten Balder, expedition t ill afli.igsnare farvat
ten under 7 män. :2G daga~·, fr,'l n början af öfningst'lret 
räknad t. Under !lenn::t tid besöktes Plymouth, Madeira, 
Barbadoes, S:t Thomas, S:t Croix, Martinique, La Gnayra, 
Curayao, Colon , Havanna, Port Royal, New-York och 
Deal, hvarefter kor\'etten den 15 Maj åter ankrade å 
Carlskrona redd. 

Befälstecknet hissades den 22 Augusti. Korvetten 
inmönstrades den 14 September, inspekterades af mili
tärchefen i Carlskrona den 17 och 19 Maj samt afmön
strades den 26 lVIaj. 

Kanonbåten Gunhild, vinterexpedition till rikets 
vestra kust för att bispringa fiskare- och andra fartyg, 
7 mån. G dagat-. 

Befälstecknet hissades den 17 Oktober och inmön
strades kanonbåten den l November samt afmönstrades 
den 6 Juni. 

Kanonbåtarne Uni och Verdande, expedition till 
Spetsbergen under :2 mån. 1:2 dagar för att dit öfver
föra personal och materiel för den svenska meteorolo
giska observationsstationen. Bes tyckningen var lemnad 
vid stationen. 

Befälstecknen hissades den 5 J u ni. Kanonbåtarne 
inmönstrades den 17 J u ni och af mönstrades den 28 
Augusti. 

Eskader, bestående af ångfartyget Valkyrian, mo
nitorerna John Ericsson och Thot·dön, pansarbåtarna 
Bet·serk och Sölve samt kanonbåtarna Skagul, Skäggald, 
Aslög och Astrid, elen sistnämnde under expeditionens 
lopp, i fcljcl af bristfällighet i maskinen, utbytt mot ka
nonbåten Alfhild, på expedition i Östersjön, Bottenhaf
vet och Stockholms skärgård untler :2. mån 15 clagat·. 
lVIinafclelningen var under eskaderns hig . .;öfningal' den 
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20-23 Augusti med densamma förenad. De förbere
dande öfningame utfördes uneler fartygens detachering 
längs kusten norr om Landsort medelst enkla fartygs-

, öfningar och sederm era samtLldt i Stockholms skärgård, 
der äfven luigsöfningarne egcle rum. Dessa öfningar 
afslutades vid Grinclapositionen, i hvars vestra lopp 
fnll st~imlig min spärming var utförd, och deltogo deri 
äfven krigsskolans elever jemte en mindre afclelning af 
stoeldJOlms gamison. 

Beflilsteclmet hissacles den 12 Juni. Eskadern in
mönstrades el en 27 Juni, oeh benilstecknet nedhalades 
elen 2ö Augusti. 

Undervisningsverkens verksamhet har fortgått i 
enlighet med derför gii1lanc1e reglementen och lärer nu 
icke böra framställas de anmärkningar, som inom detta 
område kunna hafva förekommit, · då förnyade bestäm
melser för nästan alla flottans undervisningsverk umler 
året b1ifvit anbefalda, hvilka härutinnan torde komma 
att utöfva väsem1tliga förändringar till det bättre. Den 
helgjutenhet, so m genom niimda föriintlracle reglements
bestämmelser för stationsskolorna tillförts utbildningen 
af manskap, förhamlsmän, beställningsmän och under
officerare, skall dock , för att rätt väl kunna verka, 
tarfva åtskilliga organisatorisl{a förändringar såväl i 
afseende på yrkesindelningen inom sjömanskåren som 
af underofficersbeställningarna. 

J(ongl. sjöb·igsslcolan, som den l Oktober 1881 räk
nade 71 kadetter, hvaribland 8 elen 19 i samma månad 
utO'iJ10'0 som officerare och l vid vårterminens slut af-o b 

gick från 6:e klassen för att egna sig åt armeens tjenst 
samt l lem n ad e skolan elen 15 Februari och l under 
sjöexpeditionen, hade således vid samma tid år 1882 
60 kadetter. Inom skolans befäls- och lärarepersonal 
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· har den förändring egt rum, att löjtnanterna O. Lind

bom och E. C. Brusevitz den 30 September 1882 afgin

go från sin tjenstgöring vid skolan och att i deras ställe 

tillkommit löjtnanterna \V. Elers och Gerhard Dyrssen. 

skeppsgosseskolan har meddelat undervi~nino- åt 
o 

297 skeppsgossar, hvaraf 14 vid Stocl\holms och 283 

vid Carlskrona station. 

Exercisskolan har meddelat öfning och undervis

ning åt sammanlagd t 719 man, nemligen: 

201 man af matrosh:ompaniema, 

489 n af båtsmanskompanierna samt 

29 , af eldare- och hancltverl{slwmpanierna, 

varande ibland dem, som höra till båtsmanskompanierna, 

~ifven inräknade de för tjenstgöring å sjöfästningarna 

siirskild t a fsedda. 

Derj emte hafva de 8 under ifrågavarande tidrymd 

vid kongl. flottan utnämde und erlöjtnanterna genom

gått siwlans befålsklass . 

Uncl,wbcfälsslcolan har under året meJdelat unuer

visning åt 92 man, ~ch äro deraf i underofficersklas

serna godkända 3 rt Stockholms och 16 å Carlskrona 

station, hvarjemte å den förra stationen 15 och å den 

sistnämda 37 blifvit i förberedande Idassen godkända. 

17 hafva i följd af kom mendering eller af annan orsak 

icke kunnat genomgå påbörjad kurs. 

I nämda antal man , som i underofficerslda::;serna 

blifvit godkända, inräknas icke de, so m t illhöra de tek

niska yrkesafdelningarna, hvilka det hitintills ålegat 

att uti särskilda af flottans militära myndigheter obe

roende skolor förvärfva sig nödiga kunskapsmått. 

.11:finskolan har under året lenmat undervisning å t 

15 officerare, 22 underofficerare af styrmansstaten och 

58 man, hvaraf i allmänna kursen blifvit godkända 13 

officerare, l O underofficerare och 27 man af ma troskom

pani samt i specialkursen resp. 2, 10 och 27. 
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2 nnderofficerare och 4 man hafva icke kunnat ge

nomgå föreskrifna kurser. 

skjutsleolan har uuder senaste öfningsår ieke varit 

i verksamhet. 

Sl.juiöfningarna hafva under året, enligt hvad af 

derom särskild t aflåtna rapporter inhemtas, varit hand

ledda med i allmänhet bättre uppfattning om sådana 

öfningars · utförande än hittills varit fallet. 

Vidfogade tabell, utgörande ett sammandrag af 

protokollen öfver dessa öfningar, utvisar : 

att skjntöfningsresultaten vid jemförande af me

deltalen af uppnådda point med medeltalen af åtgån

gen tid för hvarje skott synas hafva varit gynsammast 

vid målskjutning med lätta kanoner å korvetten Norr

köping och vid samma slags skjntöfningar med svåra 

kanoner å pansarbåten Sölve; 

att vid stridsöfning med kanoner högsta procent 

träffar varit uppnådd å korvetten Balder, men att kor

vetterna Saga och Engenie, monitorerna J oh n Ericsson 

och Thordön, pansarbåten Sölve samt kanonbåtarna Ska

gul, Skäggald och Aslög icke utfört detta slags öfning; 

att å flera fartyg andra än kanonkommendörema 

enligt fartygets förd elningar torde hafva tjenstgjort 

som n:o l vid kanonerna under skjutöfning, ehuruväl 

en dylik fördelning vid användandet af den för skjut

öfningar med detta vapen afseelda ammunitionen endast 

är tillåten und er vilkor, som fö r närvarande icke ktm

nat företes; 
att vid stridsöfning med gevär högsta p1;ocent träf

far varit uppnådd å kanonbåten Aslög ; 

att vid stridsöfning med re vol v er högsta procent 

träffar varit uppnådel af sjökrigsskolans 4:e klass samt 

att å intet fartyg den medgifna förberedande skjut

öfningen med revolver varit utförd. 

(lnsändt Mm Chefens för flottans militä rperson:.tl expedition .) 
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Utdrag UJ' Chefensfö1' flottans ntilUäJ']JeJ•sonal 
nnderd. berättelse 01n 1)ersonalens t•·id kongl. 
flottans ntilitäNt kfh•er smnt vhl nutskinist-

och hmultveJ·ksstaterna. tjmu;turwhet 1882. 

För bedömandet af tj enstbarheten inom flottans 
ofvann ämnde kårer och stater hänvisas i första hand 
till efterföljande tablåer ,;lJ. l, .;tJ. 2 oeh .;l!. 3. 

Officercwncs antal vid konp;l. flottan har u11der året 
blifvit ähtdt med från kongl. sjöhigsskolan utgi\ngna 

Underlöjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Summa 8 
och min skaclt genom 

med döden afg~ngen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 
öfverflyttacl till kongl. flottans permanenta ,re-

servstat ... .. .... ......................... 1, 
afskedade från lönen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 
afskedad och öfverflyttad till pensionsstat. . . . . l, 
afskeclad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

Summa G, 
hvadan , enär vid kongl. flottan den 1 Oktober 1881 
fauns en surnumerär underlöjtnant , oclt el en uneler året 
afskedade dessförinnan erhållit afsked från lönen samt 
minskningen i antalet si\ lnnda vareler enelast 5, den 30 
September 1882 de surnumerära underl öjtnanternas an
tal var 4. 

Kongl. flottans permanenta och Kongl. lVIaj:ts flot
tas nya r eservstater, som elen l Oktober 1881 räknade 
52 officerare, h vilkas antal under å ret är min skadt genom 
med döden afgångna 2, och ökadt genom öfverflyttning 
till permanenta r eservstaten af l , hade i t>in helhet ned
gått till ett antal af 51 elen l Oktoller 1882. 

Följande befordringar af officerare inom kong l. flot
tan har uneler ticlen från den l Oktober 1881 till sam
ma tid 188:2 egt rum , nemligen till 
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J{ommendör . . . . . . . .... ... .... . .. . ....... . .. 1. 
Kommendörkapten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
I{apten .. .................................... 4. 
Löjtnant ..... . .... _ . . . . . . .. .......... . ..... 4. 
Unelerlöjtnant . . . . . . . . . . . . ... .. .. .. ... . .... 8. 
Vid h:ongl. flottans r eserv har på grund af kongl. 

brefvet den 30 1\Iaj 1879 blifvit utniimcla till 
Kapten ..................................... l. 
Löjtnant .... ... ....... . . .. ... .... .. . ........ 1, 

hvadan antalet tjenstskyldiga officerare i enlighet meJ 
nyss åberopade kongl. bref, jemte de två under före
gående år utnämcla, elen l Oktober 1882 utgjorde ('y1·a. 

Antalet öfningsdagar till sjös för officerare har 
uneler året varit ungefärligen enahanda med föregående 
års, i det att de sjökommenderades sjötjenstclagars tal, 
förclelaclt på hela officerspersonalen, innevarande år gif
ver ett medeltal af 86 dagar per individ mot 91 näst 
föregående år. 

Unclerof'fice1'arnes v-id de militära staterna antal 
har uneler året blifvit ölcadt med från matroskompani
erna utnämda underofficerskorporaler till 

Underofficerare af 2:a graden ................. 14 
och minskaclt genom 

med döden afgångna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 
afskedade och öfverflyttade till pensionsstat . . . 9, 
öfverflyttade till varfsstat . . . . . . . . . . . ....... 3. 

Summa 14, 
hvadan antalet enligt gällande stat den 1 sistl. Oktober 
var fullt. Till fl aggunderofficerare hafva under året 
blifvit befordrade 11 underofficerare af 2:a graden, der-
ibland 2 å varfsstat. 

Öfningsdagarnes medeltal fö r underofficerare vid 
de militära statema har uppgått till 60 mot 61 uneler 
näst föregående år. 

Maskiniststatens ~mcle1·o('{icerare hafva till antalet 
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ökats med från eldareafdelningen af eldare- och handt
verkskompaniet befordrade underofficerskorporaler till 

Underofficer af 2:a graden .......•............. 2 

samt minslcadt genom 
afskedade och öfverflyttade på pensionsstat .... 2, 

hvadan antalet är oförändradt, och är sålunda, i följd 
deraf att en maskinistunderofficer af 1:a graden fort
farande tjenstgör som verkmästare å flottans varf i 
Stockholm och att dennes frånträdda lön innehafves af 
en vid l:sta graden förordnad maskinistunderofficer af 
2:a graden, en maskinistunderofficerslön i 2:a graden 
för närvarande icke disponerad. En maskinistunderof
ficer af 2:a graden har under året blifvit förordnad att 
vara maskinistunderofficer af 1:sta graden. 

Handtverksstatens ttnderofficerm·e hafva till antalet 
under det senast hädangångna året icke undergått än
dring, och hafva dessa underofficerare under senaste 
året tillgodonjutit ett medeltal sjööfningsdagar af 83 
mot 120 år 1880-81. 

Underofficerarne vi<l Kongl. :Maj:ts flottas nya re
servstat, som vid afgifvandet af senaste underdåniga 
årsberättelse uppgingo till ett antal af 19, hafva, ge
nom ett ibland dem under året timadt dödsfall, min

skats till 18. 
Matroskompanierna upptoga vid slutet af Septem

ber år 1882 594 man, mot 573 vid samma tid året förut, 
hvilket således visar en tillökning i antal af 21 man. 
Antalet matroser å varfsklass var oförändradt, nemii
gen 17, samt alltså de till sjötjenst disponibla 577 man. 

Åldersförhållandena inom denna del af sjömans
kåren äro i det närmaste desamma som vid senaste 
underdåniga årsberättelse, såsom tablån .Ni. 2 utvisar 
och pensionsberättigade äro 7 mot 6 sistlidna år. 

Afgång och tillkom_st vid dessa kompanier hafva 
under året varit följande, nemligen: 

i. 

- 43-

Af gång. 
Befordrade till underofficerare ................... 12. 
:Med döden afgångna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 
Afskedade utan pension ...... . ............... . . . 14. 
Öfverflyttade till eldare· och handtverkskompani ... 5. 
Utstrukna eller afförda ur rullorna ............... 12. 

Summa afgångna 48. 
Tillkomst. 

Karlskrifna skeppsgossal' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 
Antagna sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

Summa tillkomna 74. 
Tjenstbarheten inom matroskompanierna kan fort

farande anses vara god. I medeltal har senaste år 127 
öfningsdagar tillfallit hvarje matros emot 155 näst fö
regående år. 

Eldar·e- och hancltverkslcompaniernas styrka, som 
den 30 September 1881 uppgick till 193 man, belöpte 

. sig vid samma tid år 1882 till 188, hvilket utvisar en 
minskning af 5 man. Medelåldern iir ibland detta man
skap tilltagande, hvilket iir en naturlig följd af att 
eldare- och handtverkskompanierna så kort tid egt be-

. stånd, att deras nummer ännu upptages af den första 
uppsättningen af unga och i det närmaste jemnåriga 
karlar. Sist l. års medeltal af sjööfningsdagar vid dessa 
kompanier jemförda med näst föregående års är för 
eldareafdelningen 116 dagar 1881-82 mot 98 dagar 
1880-81 och för handtverksafdelningen 97 mot 84. 

Båtsmanskompaniernas sammanlagda styrka, som 
den 30 September 1881 uppgick till 4527, har under 
året nedgått till 4450 man. Vakansernas antal är följ
aktligen nu 1228, af hvilka 1047 äro 10 års vakanser · 
inom indelningskompanierna och 181 tillfälliga vakanser. 

Antalet inom varfsklassen vid dessa kompanier har 
nedgått till 814 man, mot 943 föregående år, hvilket 
utvisar en minskning af 129, hvadan, med afdrag af 
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denna klass, antalet af för verklig miliUirtjenst disvo· 
nibla båtsmän är 3644. 

Enahanda omdöme som i senaste två årsberättelser 
kan denna gång uttalas om denna dels af bemanningen 
växande tjensteduglighet i örlogsmannayrkets allmän
nast förefallamle tjensteförhållanden, h vilket fortfarande 
goda förhållande tillsh:rifves dels den utmärkta r ekryt
bildn ingen dels den bättre inqvartering och bekl~iJnad, 
som under senare åren tillkommit dessa kompanier af 
sjömanskåren och hvars r esultat, sedan de olika upp
fordringsturema hunnit cleraf få sin anpart, alltmera 
börjat visa sig. 

Antalet öfvad stamtrupp, som ror Hottans behof 
skulle kunna disponeras, vareler alltså: 

Matroskompanierna. . . . . . . . . . . . . . . . .. 577. 
Båtsmans- d:o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3644. 
Eldare- och hancltv.· d:o. . . . . . . . . . . . . 188. 

Tillsammans 4409 man. 
Enligt från kompanichefema inkomna uppgifter 

sammanföras i nedanstående tabell antalet manskap, 
som den 30 sistl. September stod i uppmnntringsklass. 

~~ 
(/~ ;:::l ~ 

00 o g~·~~ en p 
~:;.,-o :::T ~ Hvaraf Hro i uppmun- ~~ - ro e.~ e. " [ tringskln ss ~" ::::; ::s 

~:::::::: .--:: (Jq ,---..(]q 

O 'D "'~ + 
5 ::l 'Q ~l~~ · 

~ ~ 
~ 

'D " ~~~S: " 
l l 

IS:ma. " " l 2 3 t':.'3. (O 0..;:!! 8 
<1l .., UJ'~ . o.. 
c-f"-·, 

"' " "' 

Matros-komp. 594 108 77 119 304 51 + 0,4 

Båtsmans- d:o 4458 46 382 969 13971 31 + l. o 
E ldare- o. hand t-

lO 56 65 131 70 + 4,2 verks-komp. 188 

Summa 52401 164 515 1153 1832 35 + 1,5 
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Inom s,i ömanskåren ~iro under året uppflyttade till 
l :sta uppmuntringsklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 
2:c1ra d: o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . 
3:dje J:o . . . . ........... . ..... 127. 

Summ!', 217, 
emot 192 niistföregående år, samt 
nedflyttade i ldass . . .......... . ......... . .... . .. 8 
och utstrukna .. .. ..... . .. .. . .. . .. ........... . -. 36. 

Summa 44, 
emot 42 n~istföregående år. 

Vid skeppsgossekompanierna voro den 30 sistlidne 
September 77 fylda 17 år, medau 206 ännu icke upp
nått denna ålder: 

Unrler å ret hafva dessa kompanier ökats med: 
Nyantagna ............................... . 100 

och minskadt med 
Karlskrifna (deraf l till eldare- och handtv.-

kornp.) . ..... . .......... ..... ............ 73. 
Afskerlade på målsmans begäran eller i följd 

af sjuklighet . . . . .......... . . .... . ....... 32. 
Utstrukna för dåligt uppfö rande . .. ... . ... . . 7. 

Tillsammans 112. 
De karlskrifna 73 tillborde alla skeppsgossekom

panierna uti Carlskrona, och blefvo deraf 43 karlskrifna 
till matroskompani i Stockholm och öfriga 30 till dy
likt kompani i Ca.rlskrona. 
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Tablå .iw. l 

f~r bedömande af tjenstbarheten inom befäls- och underbefälspersonalen 
VId kongl. flottan, dess permanenta och nya reservstater, samt inolll 
maskinist- och handtverksstaterna uen 1 Oktober 1882. 

Kongl. flottans 
Kong;l. flottan. ~ permanenta och 'nya ~ 

reservstatei'. ~ 

Officerskåren. 
klaggmän ...... o • • 3162 l 1 Flaggmän .... .. .. . 
. ommendörer .... o • 6 54,9 Kommendörer ..... . 

Kommendör kaptener ;~~~! l Kommenfl.i.'lr kaptener 
Kaptener.... . . . . . . 

1 

Kaptener ......... . 
Löjtnanter .. .. .. . o • 43 30,9 
Underlöjtnanter . . . . 29 22,8 

Su-,n-,-n-a~~~l4~4~~~~~ --~2 s ----~~--~--~--1 n m ma 
staten upptager 140 l 

Unclerofficerslcåren. 
Flaggunderofficerare 25'52,8 8 Kongl. flaggstyrmän 
Undero:ffic. af 2:a gr. 182 44,7 13 .. och skeppare ..... 

Ofverstyrmän, kon-

l 
staplar o. skeppare 

Underkonstaplar och 
skeppare . . o • • • • • 

Summa l 207~- l 21 Su_m_m_a--;.1----,..,.:.._..:...._:__r 
staten upptager 190 l 

Maslciniststaten. 

Underotfic. af l:a gr. J 8149,4 1 1/l 
, af 2:a gr. 30 39,7 

Staten u:p~~;~ l ~~~ - l 
1

1/ 

Hancltverlcsstaten. 

Undero:ffic. af l:a gr. J .l J 11 
, af 2:a gr. 8 51,3 l 

Staten u:;~~~~ J ~~ - J 

1
/l 
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Tablå .W. 2 
föt• herWmande af tjenstbarheten inom kongl. flottans 
sjömanskår samt skeppsgossekåren den l Oktober 1882. 

~ [~ l 
p.. -·o 
~ E·ro~· ~ E: v'"' o... ~c: 
(!O P.."' 
......, ('D ' 

Mat1·oskåren. 1 

1:a klassens sjömän, undero:ffic. -korp. o. 95

1

'34,1 
, korporaler. . . . . . 175 31 

2:a klassens sjömän. . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 21,4 
3:e klassens sjömän. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12319,6 

3 
2 

Rekryter ........................ ~ . 36 18,9 
Varfsklass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 44,2 2 

----~~+-~+-~ 
Summa / 

6
5
0
9

0
4' - 7 

Staten upptager 

, Eldare- och Hancltverlcskompanierna. 

4 
l:a klassens sjömiin, nndero:ffic.-korp... 38 30,7 

, korporaler. . . . . . . 101 29,4 
2:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . 30 24,1 
3:e klassens sjömän............... 19 21,6 

Su_m_m __ a~1~8~8~~+-~4l 

Staten upptager 2S::O 

Bätsmanslcompanierna. 
l :a klassens sjömän, korporaler. . . . . . . 88 46,5 13 
2:a klassens sjömän. . . . . . . . . . . . . . . . . 876 39,1 20 
3:e klassens sjömän ................. 2312 31,7 23 
Rekryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 20,4 
Varfsklass ....... . ............... .. . 814 47,4 224 

Summa 441:i6 - l ~tlU 
staten upptager 5686·-+1--+~-1 

Skeppsgosselcåren. 

Skeppsgossar ...................... . 
Staten upptager 

g! 

.:;;o 
0: 
"' ..... _, 
~ 

283l 771 206 
400 l 
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'l'ablå ._li 3 

för bedömande af tjenstbarheten af de endast under 
krigstid eller större rustningar tj ellStsky ldiga officerare 
och underofficerare vid kongl. flottan s r eserv uen 1 
Oktober 1882. 

"" ""' ('t> 

:> n. 
:l "' r; ;;; 

o: 
g 

Indragningsstaten. 

Kaptener .. . ............ . ..... . 
Löjkant ........ . , . ........ . . . 

t . 

••••• • • o +9,o 
. ....... 149,5 

Summa l T -

Af'skeclacle me1l pension och f'ylln G ulspension. 

Officerare . . . . .. .. . . .. . ... . .. . 
Unelerofficerare ....... . .. .. . . . . 

• • o • • o ••• • 3 Gl,s 
o •• • • • o . o . 53 60,25 

Summa t 56 t -

Tjenstskylcliga på grund af kongl. brefvet den 
30 Maj 1879. 

Kapten J . M. Lagervall, 45 år 5 mån. 
Kapten G. P. von Krusenstierna, 42 år 7 mån. 
Löjtnant O. E. R. v. Rosen, frih., 42 å r 6 mån. 
Unelerlöjtnant P. R. Boman, 23 år 10 mån. 

(Insiindt från Chefens för flottans militiirpersonal exped ition.) 

l 
l 

_1/öJ•nyatle bestiimnwlse1· angående j'u1' f'ct
'f'·ing och anvtiilu.lwinrt af bonntUskrut å en
gelslat Öi'logsj'nrf!J(f · (Enl igt Bro~td Arrow.) 

l. Vid ombonlt:1gning ell er lossning af bomulls 
krut, vare sig torrt eller fuh:tigt, skola samma försig
tigh etsmått, som äro anbefalda för vanligt luut, iakt

.. tagas. 

2. Vid alla tillLillen, dft det blir nödvändig t att 
lossa ].;:rutet omborcl å H . JYI. fartyg, skall äfven hela 
det omLonl Lefintliga bomull skrutförrådet lossas, an
tingen det Lestår af torr eller fuktig bomull. 

3. Bomullskrutet skall - om det är förvaraclt i 
trälådor· - stufvas antingen i min- eller granatdurken 
eller också i en sii. rskild durk. 

4. A lla blecklådor innehållande fuktigt bomullskrut 
måste viigas tre månader efter deras fyllning, för att 
utröna om de hafva förlorat i vigt genom afdunstning. 
Denna pröfning skall företagas i öfverensstämmelse med 
de reglementerade föreskrifter, h vilka äro att tillgå i den 
tryckta tabell, som är anslagen på lådan ; hvarje låda 
med bomullskrut, hvars innehåll måste ytterligare fuk
tas , är att betrakta som obrukbar och bör vid första 
lägenhet sändas till en clepot.*) Skulle alla lädorna 
befinnas af tillfredsställande beskaffenhet vid den första 
undersökn ingen, vägas de seelermera endast efter 12 må
naders förlopp, men skulle det vid någon af dessa pröf
ningar finnas blott en enda af lådorna, som icke håller 
elen bestlimcla vigten, så måste återstoden alltid vägas 
hvar tredje månad. 

'') De instrul<tioner, wm röra afi'örandet af bomullskrntlådor, 
som förlorat i vigt, giill rt iifvcn för ladcl ningm· til! \Vhi tehead s minor. 

4 
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5. Af förrådet af torra initialladdningcw skola under 
första veckan af hvarje qvartal 10 % pl'öfvas pli föl· 
jande sätt: :Lådan öppnas, en smal remsa blått lack
muspapper, som för detta ändamål finnes i lådan, fuk 
tas med en droppe färsh:t vatten och lägges emellan 
tvenne skifvor bomullskrut. Färgas papperet rödt (eller 
skulle samtliga lackmuspappersremsor redan vid öpp
nandet af L'tdan befinnas rödaktiga), måste innehållet 
af en sil dan låda imlränks.s med vatten och betraktas 
som obrukbar fuktig bomull. Reagenspapperet får icke 
Leröras med fingrarne, då det fuktas; det lägges först -
på ytan af en bomull skrutskifva, fuktas med vatten 
och lägges sedan mot ytan af en annan skifva. De på 
detta sätt undersökta skifvorn a måste genast gnidas 
med rent bomullsaffall på öfre ytan for att aflägsna 
den ringa mängden fuktighet, h varefter inpackning ånyo 
eger rum. 

6. Skulle den ofvan beskrifna pröfningen gifva vid 
handen, att skifvorna hafva förändrat sig på sil sätt, 
att lackmuspapperet fät·gas rödt, skall en ny del af 10 
% undersökas. Upptäckas äfven då bristfälliga initial
laddningar, undersökes hela forrådet, och hvarje del 
deraf, so m färgar lackmuspapperet rödt, öfvergjutes 
wed vatten och aflemnas sedan såsom obrukbart fuk
tigt bomullskrut. 

7. Undersökning af torra initialladdningar skall 
företagas på så torr och säker plats som möjligt. 

8. Alla ovanliga företeelser, som visa sig vid un
dersökning af laddningarna, skola genast inrapporteras 
och upptagas såsom tillägg i halfål'f;berättelsen om min
öfningarna. 

9. Antändningsmedel, af hvad slag som helst, få 
icke förvaras på samma ställe som bomullskrut. Om en 
laddning iordningställes, skall tändröret borttagas, innan 
laddningen ånyo stufvas i uurken. Hii,rviLl får man icke 
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använda kraft, utan ~kall lien skifva, som omgifver 
tändröret, kastas öfver bord, ifall röret icke lätt kan 
bortta ga~ . 

10. Bomullskrnt skall , så snart det uttages från 
llurken, ställas under tillsyn af en ansvarig person. 

11. .F'nldigt bomullskrut, som är inneslutet i de 
nyare sjöminoma, h: an, enär det ~ir hermetiskt inne
slutet i ett starkt jernkärl, anses såsom ofarligt, äfven 
utan att vara stufvadt i en särskild durk Minorna 
skola stnfvas i något förrådsrnm eller på ställen, som 
om möjligt äfven hållas af::;tängda. 

12. Den fö r med minutrustning försedda fartyg 
bestämda utredningen utgöres af: 
Lådor af tenn, fuktigt bom ullskrut 16 1

/ 4 lbs ... ; . .. 74 st. 
, , torrt , 2 1

/ 4 ~ • .• •••• 74, 
, , för torrt , ;;l 1/-l ,(tomma) 100 , 

:Lock till tennlådor med torrt, 2 1
; 4 , •••••• 174 , 

Nycklar för d:o d:o ..... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 , 
Kautschukpåsar för skjutminor ................ 50 , 
stubintrådar ............................. 600 yards. 
Pistoler för skjutminor ..............•....... . _ 6 st. 
Patroner *) .. . .... .. . . ........... . ........... 300 , 
Tändrör (.,\1. 15) för stubintrådar (i tenncylindrar) 50 , 
Kitt, sammansatt af lika delar vax och talg ..... l l b. 
Band, h vita, 1

/ 2 " breda .................... 30 yards. 
Shellack .............. -..................... 8 uns. 
Ankardraggar med kettingar .................. 30 st. 

(för att förstöra minkablar genom explosion). 
13. Följande föremål skola för praktiska öfningar 

forbrukas under ett halft års tid, och hvarje uraktlåten 
användning måste motiveras i halfårsrapporterna om 

_ minöfningarna. 

~') Dessa skola inom kort införas i st. f. perkussionsbylsan, stu
bintråden och pistolen. 
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Lådor med fuktigt bomullskrut 16 1
/ 4 lbs . . . . . . 10 st. 

, för torrt d:o (tom ma) 2 1
/ 4 , ••••• • • 10 11 

, med }' d:o 2 1/! , . . .. . 20 , 
L ock för tennlådor med torrt bom-

ullskrut.. . .. .. . .. . . . .. .. . 2 1/ 4 , 30 , 

Kautschukpåsar för skjutminor .. . . . .. . ...... . ... 5 , 

Ankardraggar med kettingar . . . ...... . ... . .. . ... 5. " 
stubintråd ............ · .. . .... ... .. ..... ; 100 yards. 

Patroner .............. . .. . . .................. 50 st. 
Tändrör (.Ni. 15) för stubintrådar (i tenncylindrar) 5 , 
F örrådet af tändrör (,tff. 9) ökas med . . . ..... ... 50 , 

N.B. De genom Fleet-Circular ~t'i. 47 P. af den 7 
December bestämda laddningarna, som skola afl.emnas 
hvarje halfår, äro ännu icke färdiga. 

14. F yra af de till förbrukning medgifna lådorna 

fuktigt bomullskrut och två initialladdningar skola be
gagnas till stångminor, under det att återstoden kan 
begagnas enligt chefens godtfinnande till kontra- och 
flytminor, improviserade minor, såsom sprängladdningar 
för undanrödjande af hinder, etc. 

15. De tomma dosorn a för initialpatroner skola, 
för att möjliggöra ett ekonomiskt användande af förrådet 
af torrt bomullskrut, begagnas, när en laddning genast 
skall affyras, h varvid en skifva torrt bomullskrut skall 
läggas tillsammans med tre skifvor fuktigt. Äfven kunna 
dylika dosor tjena såsom improviserade sprängminur eller 
till andra ändamål, för hvilka vattentäta kärl erfordras. 

16. Fartyg, som äro försedda med båda slagen 
bomullskrut och 100 initialpatroner, måste en gång 
hvart halfår förbruka en af de senare laddningarna i 
stället för en stångmine-bomullskrutladdning. 

17. Genom dessa bestämmelser upphäfvas cirku
lären .AJ. 44 P. af den 6 Juni 1879, .AJ. 55 P. af den 
19 Augusti 1879 och .,fi. 58 P. af den 4 _Sept. 1879. 

--u-l. 

I-Iandelsrnaritinut ·lt/IUlerrättelser. 

(Utdrag nr konsulatsberättelser för 1881, fartygschefers 
rapporter m. m.) 

Ryssland. 

S:t Petersburg. De förenade rikenas skeppsfart på 
distrik tet framgår af följande: 

Hela antalet till distriktet med last ankomna sven
ska och norska fartyg utgjonle 505 om 153347 tons, 

hvaraf H7 svenslut om 42199 tons och 358 norska om 
111148 tons, ellel' , fönlelaclt på de skilda hamnarne, till 
S:t P etersburg ach C ronstall t 108 svenska om 28424 tons. 

, , 229 norska , 71071 , 

Reval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 svenska , 12543 , 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 norska , 31601 , 

Baltischport . .... .. . ... . .. . 9 norska , 2363 " 
Narva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 svenska 7, 1231 , 

7, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 31 norska " 6111 , 
De forenade rikenas sjöfart på distriktet har för

min~kats mot förlidet års med 175 fartyg om 38699 

tons, eller 
79 svenska fartyg om . .. .... .. . .. 14502 tons och 
96 norska " , . . . . . . . . ... 24197 77 

Bruttoinkomsten af de förenade rikenas fraktfart 
på distriktet utgör 3.601370 kronor mot 3.240080 kronor 
år 1880. Alltså, oaktaclt det förminskade antalet far

. tyg och tons , en förhöjning i inkom ster af 361290 kr. 
Från Sverige infördes till S:t Petersburg under 

loppet af år 1881 ungefär följ ande varor: 
12300 centner, 2005 stänger och lmippen stångjern, 

94800 centner tackjern, 3280 ringar rundjern, 2479 
hundtar bandjern, 49100 centner jernmalm, 620 centner, 
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13794 ringar, 93 knippor och 7 lådor stål, 3860 centner 
tyres, 13738 centner och 788 stycken jernplåt, 170 par 
jernhjnl, 70 st. axlar, 2480 kolly och 140 centner ma
skingods, 2348 centner svafvel, 2500 tunnor rödfärg, 
1472 tunnor krita, 7110 tunnor cement, 600 tunnor och 

10 lådor kimrök, 188 tons fältspath, 230 tons qvarts, 

126 fat och 422 kolly pappersmassa, 1.076500 st. tegel, 
15000 centner dito, 36 kolly glas, 104 lådor fajans, 
960 tunnor sill, 167 lådor konserver, 225 kolly kemi
kalier, 68 balar ylleaffall och 238 säclmr lera. 

Till Narva infördes från Sverige maskiner till ett 
värde af rubel 50600. 

Rysslands tullinkomster fö r år 1880 uppgingo till 
67.647970 rubel i guld, 

2.313560 , i kreditsedlar. 
Till Rysslands europeiska hamnar ankormno år 

1880 1ö032 fartyg af olika nationer, rn~itande 5.018888 
tons, hvaribland 5332 ångfartyg om 3.475458 tons. Uti 
detta antal finnas inbegripna 2047 svenska och norska 
fartyg om 553492 tons, hvaribland 693 ångfartyg om 
212970 tons. Samtliga dessa fartyg innehade en be

. sättning af 19096 man. 

Enligt vice direktören i bergsdepartementet C. Skal
kot\Tsky's berättelse öfver Rysslands bergindustri år 
1879, . producerades samma år i Ryssland, Finland in
begripet: 

Tackjem .................... 26.412800 pud. 
Jern .' ...................... . 17.100800 , 

StåJ ......................... 12.929100 , 
Gjutjern . .... .. ........ ...... 3.161400 , 

Bly..................... . . .. 82800 , 
Koppar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190700 , 
Zink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263500 )l 

Herr Skalkowsky anför vidare, att produktionen i 
Ryssland af jern och stål knappast förslår att betäcka 
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hälften af det all~jemt stigande behofvet. Produktionen 
af anthracit, sten- och brunkol uppgick till 178.238000 
pu(l. Af naphta med biprodukter erhölls år 1879 

21.475900 pud. 
Riga. Importen af eldfast t egel, tackjem och pap

persmassa har tilltagit. Importen af stångjern och h ng

gen sten har deremot aftagit. 
A rchangcl. Konsulsdistriktet besöktes förlidet år 

af följande: 
Svenska fartyg : Norska fartyg: 

10 om 4020 tons. 156 f om 4~3 C.L. l , 4o384 tons. 

Af de svenska. fartygen voro 3 ångfartyg; hvarje 
resa räknas föt· ett fartyg. Det ena ångfartyget gjor
de 2 r esor. De norska fartygen voro samtliga segel

fartyg. 
Alla svenska fartyg ankom mo i ballast från utlandet. 
9~ norska , , , , Norge. 
Vi11tern 1880-81 var i detta distrikt, i motsats 

till de flesta ställen i norra Europa, ovanligt mild; vä

derleken var mycket ostadig med i allmänhet stor ne
derbörcl. Snön föll tidigt och förorsakade, att isarue 

uppnådde stor tjocklek. I slossningen i Dvinafloden 
började vid Arehangel den 8 Maj och var utomordent
ligt besvärlig, derigenom att ismassorna hopade sig nere 
i floden och förorsakade öfversvärnning, h vilket i manna
minne förut icke har inträffat här. Stor skada föror
sakades, många hus bortrycktes, och öfversvämningen 

hade isynnerhet på mark och iing villa omkring menlig 

inverkan. 
Skeppsfarten på Arehangel öppnades den 31 Maj, 

omkring den vanliga tiden, af bai·kskeppet Helga från 

Christiania, men de första veckorna ankommo mycket 
få fartyg, till följd af sen vår i de nordeuropeiska ham
rarne. Det visade sig vid skeppsfartens öppnande, att 
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ismängden i H vita hafvet icke var betydlig; till och 
med de forst inkomna fartygen hade icke synnedigen 
generats af isen so m temlige n snart försvann, så att 
skeppsfarten i fjol, liksom de två föregående åren öpp
nades under gynnsamma omstiincligbetet· utan större 
sjös·kador. Under seglationstiden väl' vädret jemförel
sevis vackert; inget af de forenade rikenas fartyg led, 
så viLlt här iir bekant, haveri af någon betydelse i detta 
farvatteu. Onegafioden öppnades den 7 och vid Mesen 
inträffade islossn ingen den 18 :Maj. 

De på våren ankomna skeppen hade haft särdeles 
långa resor, 4-5 veckor från nonlsjöhamname var 
ganska allmänt. Frampå sommaren visade sig förhål
landena mera gynnsamma mecl afseende på resorna:;; 
längd, men fartygen expedierades hiir i hamnen lång
samt, enär en mängd fartyg ankommo på en gång. 
Sista svenska fartyget utklarerades den 17 September, 
tre dagar senare det sista norska fartyget och elen 13 
Oktober skedde den si;;ta utklareringen ti ll utlandet 
från ArehangeL Den 29 Oktober is belaLles Dvinafioden, 
hvilket är något tidigare än vanligt. Vintern var till 
årets slnt mild och utan snö. 

Om seglationen på H vita hafvet. Grnm1adt pil till 
konsulatet lemnade tillkännagifvam1en och upplysningar, 
särskilclt betdiffande Mesen, Onega och Soroka, torde 
följand e tjena till någon ledning. 

Sjökorten öfver H vita hafvet ~iro utarbetade för 
50 år sedan och, öfver hufvud taget, föga tillförlitliga ; 
flera grund och bankar finnas icke utmärkta. De hy
drografiska beskrifnin garne, utgifna å r 1880, innehålla 
med af;;eende på seglatsen mycket sparsamma upp
lysningar, för inseg)ingen till Soroka alldeles inga. 
På föranstaltande af konsulatet blef för några år sedan 
det inre farvattnet till Mesen undersökt , men det ut
arbetade kortet har ännu icke utkommit. Här nedan 
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. gifna anvisningar äro visserligen också ej särdeles full
ständiga, men torde i vissa detaljer lemna mera upp
lysningar i1n de med de engelska Hvitahafskorten föl
jande beskrifningarne, i h vilka heller icke, så vi d t bekant 
är, Soroka omtalas. 

Mesen. ·De· engelflka beskrifningarne (sailing direc
tions) anbefalla ovilkorligen att söka in uti Mesenbug
ten o·enom farvattnet söder 0111 ön .Morschovets, hvilket b 

visserligen är kortaste vägen och det farvatten, som 
ligger n ~irmast fartygens allmänna väg i H vita hafvet. 
V~ilj er man detta farvatten, sättes kursen från Tre
Ö<Hne, söder om Orloff-fyron på H vita hafvets v ostkust, 
mellan ön Morsehovets och Cap Voronoff (hiigt land), 
som bildar den vestliga udden vid 1\'Iesenbugten. På 
nordvestra udden af Morsehovets finnes en fyr , inrättad 
i ett åttkantigt gulmålad t trätorn, 155 fot öfver vatten 
ytan och 65 fot öfver marken, lat. 66° 46' och long. 
42o :30' . Fyren visar stadigt hvitt sken från S 45° W . 
till N 30° W. Lysvidden är 14' . Omkring 6' i vestlig 
rigtning från V oronoff ligger ett litet farligt grund meLl 
9 fots vatten '; elj est är farvattnet temligen djupt och 
rent, tilldess man n~irmar sig Cap Abramoff, hvarest 
afståndet mellan de yttre grunden vid kusten och de 
i S.O. från Morsehovets utstickande farliga bankarne 
på sina st~ill en knappast är mera än 5'. Kommen fri 
från dessa fortsättes kursen ostvart hän, till dess man 
får Mesenbugten öppen, hvarefter man styr på :flod
mynningen. 

Detta farvatten nytjas isynnerhet af kustfartyg; 
för större skepp, kommande från hafvet, torde det vara 
mycket fördelaktig are att insegla i Mesenbugten norr
ifrån. H vita hafvets öppning kan s~igas vara begrän
sad af Cap Sweetnose på vestra och Cap Kanin på 
östra sidan. Från detta senare och sydvart hän är 
kusten alldeles ren till Cap Kanuschiu, som bildar elen 
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östra gränsen af Mesenbugten. Fartyg, som från Sweet
nose styra mot östra kusten, hållande väl fritt från de 
mic1t i Hvita hafvet liggande grunden, böra skaffa sig 
landkänning af Kanuschin-näset, lat. 67° 11·, long. 
43° 48', som är ett rent och ganska högt land, och der
ifrån sätta öppen kurs på Mesenflodens mynning unge
fiil' mic1t i bugten. På östra sidan .är långgrundt, 
så att man delvis icke kan närma sig kusten på 6-8·. 
På östra och sydöstra sidan af Morsehovets finnes flere 
farliga grund, men man kan, der bugten börjar skära 
in, mera närma sig östra sidan. Den största svårig
heten ligger i den starka strömsättningen, som i den 
yttre delen af bugten löper från NW med floden och 
från SO med ebben, men längre söder i farvattnet, 
ned mot Morschovets, har mera oregelbunden rigtning. 
Strömmen tilltager i styrka ju längre man kommer 
ned i bugten, så att den i sjelfva floden, a1ltså i ham
nen, vid vissa tider löper med 6-·7 knops fart. Vid 
strömsättningen är dessutom att iakttaga, att rörelsen 
i vattnet icke är jemn i detta farvatten. stigningen 
sker stundom med stor våldsamhet, hvilket gör försig
tighet högst nödvändig. 

Lotsstation finnes vid Mastennoi , 1',5 innanför 
Apofskynäset på vestra sidan. På sistnämnda ställe är 
uppfördt ett 60 fot högt trätorn med vaktrum för lot
sarne, som äro enskild t antagna af sågverksegarne: och 
med flaggstång på taket. lVlidtför tornet är på farvatt
nets vestr·a sida utlagd en flaggboj, i närheten af h vil
ken lotsen tages ombord. Apof::;ky ligger omkring 10' 
från Tolstoinäset vid den inre flodmynningen. Den 
yttre delen af floden, från Tolstoi till Apofsky, som 

. så att säga bildar den innersta delen af Mesenbugten, 
kan svårligen passeras utan lots. Den utomordentligt 
starka strömmen förorsakar nemligen, att sandbankarna 
ständigt förändra läge och göra seglatsen mycket farlig. 
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·Från flaggbojen räknad t skola på farvattnets vestl·a 
sida finnas utlagda 4 bojar, och inloppet till Tolstoi 
skall vara utbojadt på begge sidor. 

Tvärsför Tolstoi finnes en bar med 3 fots vatten 
vid lägsta och 23 fot vid högsta vattenstånd. Hamnen 
vid sågverket, som ligger på flocwns venstr·a strand, 
omkring, 2' från Tolstoi och 10' från staelen Mesen. 
Hanmen iir fullkomligt skydelad mot sjön och har god 
ankarbotten med på sina stiLllen intill 18-20 fots djup 
vid lägsta Yattensti\nd, men fartygen äro i hög grad 
generalle af strömmen, hvilken, som redan är niLmndt, 
går med våldsam fart, och hvilket hiLr alltid förorsa
kar föriLnclringar af botten och djup. Någon förtöj
ningsboj finnes icke, sa att fartygen hafva blott anka
rena att lita vå. Förtöjningssvifvel vå ankarkettiu
garne iir särdeles att r ekommendera. Lossning af bal
last samt lastning sker med pråmar. En norsk fartygs
beHilhafvare, som för några år sedan lastade i Mesen, 
underriittacle konsulatet, att 3 af 8 samtidigt i hamnen 
liggande fartyg mistade ankarena och 4 kom mo på grund 
med större eller mindre skador. En annan kapten har 
omnämnt, att han, ehm·nv[il det helt visst i hamnen fanns 

· djupa ställen t. o. m. int ill 22 fot, likväl icke anser 
det vara rådligt att besöka l\Iesen med fartyg, som 
ligga djupare än 15--lG fot. 

Skeppsafgifterna voro i fjol oförändrade såväl i 
Arehangel som i de öfriga exportstäderna Onega, 
Soroka och Mesen. 

För fartyg, som lastade trä i Archangel, hvilka 
för inklareringen voro tvungna till att segla upp till 
hamnstaden Sollombal , infördes i fjol den lättnad, att 
tullvisitationen tilHLts att utföras vid lastageplatserna 
i Mairnax, som ligger 2-3' från Sollombal. Fartyg, 
i hvilkas certepartier befraktaren är angifven, kunna 

· sålunda strax lägga till vid lastageplatsen, h varigenom 
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biide tid och penningar spat·as. Lossning af ballast 
från fartyg kan som förut ske i :M:aimax. 

Lossningen af ballast har i Arehangel intill förlidet 
år utan undantag betalts med 43 kopek pr ton till 
minst en tredjedel af fartygets drägtighet; för h vad 
fartyget innehar mindre af ballast, betalas vid utkla
reringen en afgift likaledes a 43 kopek pr ton. Denna 
föreskrift, som infördes för att hindra fartygen att kasta 
ballasten på redden, gäller fortfarande, men i ~jol ut
fördes ballastlossningen delvis billigare, derigenom att 
konkurrens uppstocl. 

Ångbåtsf'örbindelsen mellan A rchangel och norska 
Finnmarken. Oaktadt regulier ångbåtsförbindelse .för 
befordran at' post allaredan en följd af år egt bestånd 
mellan Arehangel och Vaclsö-Varclö med anlöpande af 
Kola och de vigtigaste städer på :M:urmauslmsten, synes 
dock denna trafik iinnu icke hafva ernått synnerlig ut
veckling. Utan det af regeringen anvisade anslag 50000 
rubel årligen skulle förbindelsen säkerligen för länge 
sedan varit afbruten. Enligt kontrakt åligger det bo
laget, som också håller ångare på två linier i H vita 
hafvet, att utföra 12 resor uneler årets seglationstid, 
vårresorna mellan Vardö, Vadsö och Sjuöarna på :Nlur
manskusten samt, efter H vita hafvets öppnande, till Ar
changel, hvartill dessutom i allmänhet tillkommer 8 
resor. Till tur och retur åtgå 10 dagar. Emot sär
skild ersättning af sta ten skall fartyget under två af 
årets resor anlöpa Novaja Zemlja. År 1880 tog detta 
sin början. 

Finland. Hangö. Ballast levereras vid möljen mot 
en afgift för jernvägsvagnslast sand af 10 mark och 
för d:o sten af 25 mark. Lossad å jern viigsvagn mot
tages och bortföres ballast kostnadsfritt. Vatten för 
fartygs behof levereras vid sidan af fartyget efter ett 
pris af 5 mark pr tender om 200 kubikfot, h vartill kom-
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ma 7,50 mark, ifall lokomotiv enkom för detta ändamål 
uppeldas. Lyftkran upplåtes till begagnande mot en 
hyra för fc)rsta timmen af 6 mark samt för hvarje bör
jad timme derefter 3 mark. Inlastas gods med kran 
direkt från fart,yg i jernvägsvagn erh1lller man 50 % 
rabatt å kranhyra11. Trafikant skall sjelf ställa nödigt 
arbetsfolk till kranen. 

Såsom önskväl'ua. åtgän1er till nnderlättanue af 
sjöfarten på Jenna hamn anföras: att fartyg äfven un
der storm må kunna erhålla lots, att ångmistsignal in
rättas å det s. k. Båklandet samt att farleden vestvart ut 
från Hangö vid "Traghålet" utprickas till större djup. 

Åbo. Hamnpenningar erlilggas med 40 penni pr 
·ton, utan afseende på om fartyget har last eller ej. 
Ballast bortföres mot en af gift af 50 penni pr ton. 
Såsom menligt inverkande på sjöfarten anföres: att, 
ehuru segelleden i den till Åbo ledande Aura-ån på 
senare åren blifvit nppmu~1drad till 12 fots djup, lot
same likviil icke anse sig skyldiga att gå densamma 
med fartyg af större djupgående än10 fot, h varigenom 

·dröjsmål och kostnader orsakas, äfvensom att saknad 
af erforderliga pråmar ofta förorsakar tidsutdrägt. 

Bjönubory. Hamnumgälder för segelfartyg af öfver 
19 tons erläggas med 30 penni pr ton Afgift för loss
ning af ballast direkt ur fartyg är 80, med pråmar 40 

. samt å varfsplanen 20 penni pr ton. Lastning och loss
; n in g kunna förhindras i flera dagar af sträng blåst, 
· äfvensom af isförhållanden, derigenom att vattnet till 
och invid upplagsplatserna isbelägges, ehuru fartyget 
ligger i öppet va t ten på redden; med anledning här af 

. förordas isklausul i certepartiet. 
Räf'sö. Inre hamnen eger 12 fots vatten, redden 

20-30 fot, men är öppen för vestliga vindar. Hamn
afgiften utgör 30 penni pr ton. 
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Kt·istinestad. Hamnumgälder utgöra 12 1
/ 2 penni 

pr ton, h vartill kommer 8 1/ 2 penni pr ton i mudder
afgift samt 21 penni pr ton i broa(gift. Kostnaden för 
intagande af last kan beräknas uppgå till l t't l ,iio mark 
pr ton. 

Ny-Karleby. Hamnnmgi:ilder för inkommande far
tyg med last utgöra 14 penni pr ton; med ballast 7 
penni pr ton; för utgående lika mycket. För inlast
ning af ballast betalas l mark pr ton; för lossning af 
d:o 50 penni pr ton. 

Gamla Kadeby. Hamnumgälder för in- och ut
gående utgöra 32 penni pr ton. Ballastafgift ar 12 
penni samt priset å ballast omkring l mark pr ton. 

Uleåbo1·g. Hamnumgälder utgöras af: hamnpennin 
gar 48 penni pr läst, ballastpenningar 5 (-} d:o pr lossad 
läst och mudderafgift 50 d:o pr läst. Priset å ballast 
är 2 ,50 mark pr ton, fritt _ombord. 

England. 

London. Returfrakter från China och Japan äro 
för de förenade rikenas fartyg af obetydligt intresse 
och detta af den orsak, att de regnliera engelska 
ångbåtslinierna taga de produkter, som afskeppas till 
Europa, och det hör till sällsyntheterna att tillfälle till 
konkurrens gifves. Annorlunda ställa sig förhållandena 
med kustfarten, hvilken är ganska betydlig och syssel
sätter ett ständigt växande antal fartyg. Det fanns en 
tid, då denna lönande skeppsfart låg uteslutande i hän
derna på mindre europeiska - i synnerhet skandina
viska och tyska - segelfartyg, men dessa hafva delvis 
äfven här blifvit utträngda af ångbåtarna. Svenska och 
norska skeppsred~re borde tvifvelsutan hafva sin upp
märksamhet fästad på detta verksamhetsfält, hvarest 
de nordeuropeiska nationernas fartyg alltid hafva haft 
ett markeradt företriide. 
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Af svenskt tackjern är det fortfarande grått, som 
mest afyttras, men äfven hiiraf synes marknaden vara 
stadd i ständigt aftagande. Afsättningen af "factory" 
(simplare svenskt smör) går bäst om vintern eller från 
slutet af året till fram emot April. Säkerhetständstic
koma hafva öfver allt mer och mer fö reträde framför 
fosfortändstickorna . 

Många af de fartyg, som lupit af stapeln i Eng
land, hafva varit af ovanliga dimensioner. Siirskildt 
har detta varit fallet med fartyg bestämda för fart 
på Amerika, Indien och Australien, och man nämner 
tvenne af dessa kolossala fartyg, h vardera på 7000 re
gistertons, såsom holigen varande typen för fmmtidens 
för sådan fart afsedua handelsfartyg. 

Lcith. Bland arbeten till underlättande af sjöfar
ten kunna nämnas öppnandet af nya och ändamålsen
liga dockor i Leith, Boness och Grangemouth. Äfvensii 
kan nämnas det nu beslutade uppbyggandet af bron 
öfver Tay samt byggandet af en bro öfver Firth of 
Forth vid Queensferry. Emellertid kommer genomfö
_randet af denna plan att utöfva ett skadligt inflytande 
på vår skeppsfart i de öfre hamnarue af Firth of Forth 
(Boness, Grangemonth, Alloa och Charlestown). Fartyg 
bestämda för dessa hamnar måste passera under bron, 
och då dennas bågar, efter den nu antagna planen 
150 fot höga, endast komma att hafva en vidd af 
500 fot, blifver det i allmänhet nödvändigt, att segel
fartyg begagna bogserhjelp för att med full säkerhet 
passera bron. De dermed förenade utgifter och tids
förluster komma att temligen · tungt drabba svenska 
och norska fartyg, som till ett antal af omkring 900 
årligen anlöpa ofvannämnda hamnar. Täflan mellan de 

. vid Firth of Forth belägna hamnar att företrädesvis 
draga skeppsfarten till sig är ganska märkbar. Till 
följd, af denna konkm·rens har Leiths dockkommission 
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beslutat att från och med Maj månac1 1883 nedsätta 
uockafgiften med 20 %· I Dundee är dockafgiften 
reuan nedsatt med 10 %, och dylika nedsättningar 
kunna äfven väntas från andra hamnar. 

skeppsbyggeriet i Skottland är i starkt tilltagan
de. Allt antyder , att denna verksambet ännu en lhg 
tid med oförändrad eller kanske ännu större kmft 
kommer att fortsättas. Så väl viLl Clyde som på Skott
lands ostkust ~ir all till gänglig plats upptagen. Orclet' 
inlöpa oafbrutet och många varf måste tillbakavisa 
beställningar. Härvid bör uppmärksamlwten siirsk ildt 
fästa s på de förrindringar, so m efter hand föregå med 
fartygens art och driigtighet. Träfartyf?;. vare sig 
segel- eller ångfartyg, hafva nästan upphört att byggas 
i Storbritannien. J era-segelfartyg utrustas iifven myc
ket sällan, såvida de ej äro af mycket stor drägtighet. 
I ångbåtsbyggnad blifver stål ett mer och mer användt 
material, och ängskeppens dimensioner växa årligen. 
4000 tons och något derntöfver är för niirvarande den 
vanliga drägtigheten. JYiecl clet stigande använclandet 
af stål synes också denna drägtighet vilja ökas, icke 
blott bland de regelmessiga liniernas fartyg utan 1ifven 
bland handelsfartyg i allmänhet. En af orsakerna här
till är den relativa förminskningen i utgifter och i be
sättningens antal, som den större drägtigheten medför. 
Genom statistiska beriikningar har man funnit, att det 
arbete ombord, hvartill 1860 behöfdes 5 man, 1880 ut
fördes med 2 man. Detta resultat ligger visserligen 
till största delen i öfvergången från segel till ånga, 
men äfven i ökandet af fartygens drägtighet. Hvad 
stål såsom skeppsbyggnadsmateriel beträffar, så byggas 
icke allenast sjelfva fartygen cleraf, utan äfven ångpan
norna och andra maskindelar göras af stål. Bland in
rättningar ombord, som mer och mer vinna insteg, äro 
äfven ångstyrinriittningar. Blott från en firma i Paisly 

- 65-

hafva fartyg, representerande 200000 tons, blifvit för
sedda med sådana. Likaledes har det af N ap i er i 
Glasgow patenterade ångspelet med sjelfstoppande frik
tionsbromsar visat sig mycket praktiskt och vunnit stort 
insteg. Åtskilliga förbättringar för besparande af bränsle 
äro äfven införda. Under 1881 är vid Clyde bygdt ett 
ångskepp om 8508 indik. hästkrafter, som med en kol
förbrukning af 1,17 rft. vr hästkraft i timmen uppnådde 
en hastighet af 18,18 knop. 

Man tror i allmänhet, att sillfiskerierna äro de 
vigtigaste för Skottland. Detta är dock ett misstag. 
Fångst af andra fisksorter är mera omfattande, syssel
sätter ett större antal personer och inbringar långt 
större belopp. Största delen af denna fisk fångas i 
N ords.iön, och trots de tusentals fartyg som fiska der , 
förklaras nästan enstämmig t, att der finnes öfverflöd 
på fisk, och att ingen minskning förmärkes. N ordsjön 
är lika tillgänglig för svenskar och norrmän som för 
engelsmän. Man skulle derför kunna antaga, att de 
förra sökt tillgodogöra sig denna rika inkomstkälla. 
Men detta är långt ifrån fallet. Först på allra sista 
tiden har ett eller annat steg blifvit taget i denna 
rigtning. För att dessa försök skola leda till ett lyck
ligt resultat, fordras dock framför allt, att kapitalet 
medYerkar vid utrustningen och driften mera än hvacl 
hittills varit fallet, samt att man, såvidt möjligt är, 
ordnar driften efter nyare metoder. Åtskilliga fångst
redskap såsom t. ex. "Beam Trawl", liro ännu okända i 
Sverige och Norge, under det att i Skottland flera och 
flera fartyg försedda med ånga utrustas för fångst med 
detta redskap. Att det särskildt vid elen svenska ku
.sten skulle kunna anvii.ndas med fördel , lär ingalunda 
kunna betvifl.Hs. 



-66-

Australien . 

Victoria, kolonien Hongkong. De smärre svenska 
och borska 'fartyg, som gå häremellan och hamnar i 
Kina eller Siam, tyckas vara särdeles lämpliga för 
dylika kustresor ; de göra också ganska lönande resor, 
isynnerhet på sommaren, då det norra Kinas produkter 
föras hit eller till andra sydliga hamnar. 

Det förefinnes alltid en viss efterfriigan på stång
jern, som af kineserna användes för olika ändamåL 
Svensk vara anses bättre än såväl engelsk som belgisk. 
Af tändstickor eger alltid en lif! ig omsättning rum. 
Införseln häraf sker lmfvud':'ah:ligen ifrån Tyskland. 
Den årliga införseln beräknas till 12000 lådor. Priset 
för låda innehållande 50 gross små aska~' är 22 till 27 
dollars. 

Koloniens betydelse ligger hufvndsak ligen deruti, 
att den är en upplagsplats och en medelpunkt för de 
från Europa och Amerika införda varor, hvilka här
ifrån finna vägen till norra och södra Kina. Den ut
försel som eger rum , består af kinesiska varor, ty sjelf 
har kolonien inga produkter att exportera. 

Officiela unclen'iittelser. 

Utdt·ag af generalorder föt· December 1882. 

Dec. l. Aflösningen vid sjiifiistningarnes bemanning må cga rum 
på siitt hittills varit brukligt, med iakttagande af att 
bekbdnadsanslaget i minsta möjliga mån betungas . 

« 5. En maskinist skall afresa till England i och för tillsyn 
af minbåten Seid. 

« 6. Ångfartygen Sköldmlin och Kare skola uppläggas. 
« Konteramiralen Virgin och kommendörerna Stackelberg 

och Lagerberg skola bitrUda vid haneliliggningen af del 
af komi len för sjöf,jrsvarets ordnande afgifna nnderdit- ' 
niga bcutnkande och fiirslag. 

« 7. Extra _ingcniiiren Lundberg skall tillsvidare tjenstgöra i 
marinförvaltningens ingenilimfdelning. 

« (>. Belgiskt 15 mm. krut må användas till såvlil strids- som 
exercisladdningar vid skjutning i fredstid med 24 cm. 
kanon J\11 169. 

« « Ångfartyget Valkyrian s lm l! u p p läggas. 
Kaptenen Cramers tjenstgöring i sjöWrsvarsdepartemen
tets bibliotek skall upphöra. 

« FastsUlllelse å krntladdningar i metrisk vigt för en del 
flottan tillhliriga kanoner och skjutvapen 

" 12. Extra ingeuiören Jacobsen skall tillsvidare placeras på 
Stockholms station. 

« Hi. Bifall till und erlöjtnant H. Lindbergs nnd. anslikan om 
3 månaders förHingd m- och ntrikes tjenstledighet, pi\ 
grund af sj•1kbetyg, från och med den l Januari 1883. 

16. Den till nybyggnad a!Jbefalda öfningskorvetten skall bära 
namnet Freja. 

« Öfningskorvetten Frej a skall erhålla ständiga tecknet 
VGD och tillhöra l:a far tygsklassen. 

« 19. Kommend1iren Lagerberg beordras, efter afslutadt upp. 
drag, återresa till Carlskrona. 

« 21. Cirkulär med ny förteckning på parad· och salutdagar. 
27. Tillligg till föreskrifna « Uniformsbestämmelser för kong!. 

flottan«, neml. kiikrem till mössan. 
« « Tillägg till faststäida uniformsmodeller för kadetter vid 

kongl. sjökrigsskolan, nem!. käkrem till mössan. 
c « En eller tvenne officerare skola afresa till Öland för att 

upploda och kartlägga Färjestadens hamn. 



Sammandmg af kongl. bref och embetsskrifvelser, 
utgångna ft·ån kong1. sjöföt·svarsdepartementet 

under Juli-December 1882. 
Juli l. 

« (( 

« 

« 7. 

(( 

« 

« « 

(( « 

14. 

« « 

« « 

(( 21. 

" " 
(( 26. 

Aug. 4. 

« « 

Angående rotering af Fjerdingstad !)ppgilrden Öster
g<itlauds liiu. 
Angående besviir i fråga om ersiittuing fiir utgifne ~line
förmån er till lots. 
Angående utbekommande af nådegåfva åt en sedan alli
den båtsman. 
Angående utanordnande af expensmedel f<ir kong!. sjö· 
för~varsdepartemeutet. 

Angående fråga om åtgärder för disciplinstraffs verk
stfillande vid flottans sta t i on i Stockholm. 
Angående ersUttning till (yrpersonalen vid Varbergs fyr
plats för förlust af två båtar. 
Angående tillstånd att förslilja tomma olje- och fotogen
kärl till förmån för lotsfördelui.,garnes eus];ilda pensions
kassor. 
Angående ersiittning åt miliUira helsovårdskornilens se
kreterare m. fl. 
Resolution angående syn å torp. 
F. d. flaggkonstapeln, noderlöjtnant A F. Granbom får 
uppdragas att mot ett dagtraktamente af 7 kr. 50 öre 
samt erslUtning för resorna enligt 4:e klass i gällande 
resreglemente, besigtiga projektiler vid Ankarsrums bruk. 
Tvenne antitorpedkanoner få af inventom kmnmeudör
kaptenen m. m. C. C. Engström fur flottans räkning in
köpas till ett pris af 2600 kronor for hvarje kanon med 
lavetr.. De1jemte får allt tillbehör, ntom krut, för 200 
skarpa och 300 lösa skott till samma kanoner af in ven
torn upphandlas till ett pris af 5 kr. för hva1je skarpt 
och l krona 50 öre för hvarje löst skott. 
Angående n t betalning af lotsverkets we del af kostnaden 
för utförandet af en rättegång. 
Resolution angående syn å torp. 
Slopning af ångfartyget von Sydow får verkställas. 
Resolution angående ntgifvande af oguldne löneförmåner 
åt en rotebåtsman. 
Lönereso:ution for kommendijr Pantzerhjelm. 
Angående anordnande r.f syft- och tändstationer för 
min försvaret. 
Angående anviindande af behållningarne å vissa anslag 
under 5:te hnfvudtiteln. 

~ 

Aug. 

« 

(( 

« 

(( 

« 

" 

« 

«t/ 

(( 

(( 

« 

(( 

« 

(( 

Sept. 

" 
« 

« 

4. 

(( 

« 

(( 

(( 

11. 

(( 

(( 

18. 

« 

(( 

25. 

« 

l. 

(( 

« 

Angående ifrftgasatta ändringar i gällande interm>tiouella 
bestUmmelser till f<>rekommaude af ombordliiggning. 
Angående f<irvlirfvande af en tomtpbts för en fyran
liiggning vid Segerstad å Öland 
Galerskjulet n:o 23 å Stockholms stations varf får upp

låtas till förv::u·i:1g af lotsverkets materialfUrråd m. m. 
Angående tryckning af sjöförsvarskomiLens betlinkande 
m. m. 
Tillstånd för direktören m. m. E. O. Toll att mottaga 
fc;rorduande såsom skeppsmätningsöfverkontroll<ir i Stock
holrn. 
Angående förhi;jd pension för en hi\tsmau. 
Angående gratifikation åt vapensmeden J. S. Blomgren. 
A f'Hked med pension för fi;reståndaren för n a vigatians
skolan i Kalmar, kapten];;jtnanten m. m. J. C. Levijn. 
Angåend e korvetten Balders islåudsUt.tning. 
Angående personalen vid vissa nya fyrplatser. 
Angående l:a klassens sjlimlins ansökning om förhöjd 
sjöafiöuing 
Afslag å vaktkonstapel F. A Magnussons och byggmit
staren J A. Bomqvists ansökan att få inlösa tvi\ kronan 
tillhöriga tornter i Carlskrona. 
Angående erslitini ng till kapten Barclay under kommen
dering till Norge. 
Angående faststlill else af ritning till hydmnliHkt. lavettage 
f<ir kauoub,1ten Eddas 27 cm. kanon. 
Angående ersättning åt sjömanshusdirektionerna i Göte
borg och Halmstad för lemuade förteckningar å vilrne
pligtigt sjöfolk. 
Angående inqvarteringsbidrag till löjtnant W. Dyrssen. 
Angående godtgiirelse till tvenne nnderoff1cerare för ska
dade klädespersedlar. 
Angående kommendörkapten G E. Ulffs und. bcsvlir i 
fråga om återbäring af expensmedel. 
Angående fördelning af ('xtra statsansl11g till artilleri
materiel och minvHsendet. 
Angående tryckning af bajonettfHkt.nings- och sabelhngg
niugsreglementen fnr kong!. flottan m. m. 
Fullmakt för H. K. H. Prins Oscar Carl August att vara 
liijtnant i kong!. flottan. 
Löjtuantsfullmakt fiir underlöjtnant C. E. Ulff. 
Augående foriindring af ordalydelfen i flottan~ reglemente 
3:dje delen. 

Angående anvisande af medel till omarbetande af krut. 



Sept. l. 
8. 

« « 

« 

(( 

15. 

22 

« 

(( 

Oktouer 6. 

« « 

» » 

« « 

« « 

Angående signalering unel er tjocka med l;anonskott. 

Afsked för direktören m. m. O. Toll. 

Angående fi3r1indriDg af g 3D mo m. 2 af reglementet for 

flottan l:a delen m. m. 

Angående uppfö rande a f fyrar å rikets vestra kust. 

Angåend e telefonledn in;; flir lotskontor och lotsuppass

ningsställ en i Malmö och Sundsvall. 

A ngåend e mdna nde at to mtutrymmet f ii o: nya kasem

byggnaden å Sk~ppsholm e n. 

Angåend e till siittande af extra lärare vid navigations

skola. 
Angående fastst.iillelse a f rit ni ng till orge lfn<;ad fi;r Ami

ralitetskyrkan i Carlskrona. 

Angående pen s i o ~o i e n högre !dass fii r e n afsked ad båtsman 

Entledigande för expedit ionsch ef'c· n C. O. C. J. Nonlen

falk frå n expodition sche f'se mbetet i sj ö fi.irsvarsil epart.e

mentet och förordnand e för t. f. byråchefen R. E. E c

kerstrlirn att var::t expedition sch ef i 3ttnllna departement. 

Maskini stunderofficeren J. Thunb erg iifv e rflylt~<s pC1 1877 

lirs lönest at. 
Angåend e fyringeniörsenkan J. Sandeli och lotsenkan 

D. Olsson til ld elade nådegåfvor. 

Angående nådegåfvor till afskedade personer, so m till

hör& flottans 1"1rer . 

Fulllllakter för H. A. Gr~hm O(;h J. G Braune a tt vnra 

den förre elirektör och den se nare ingenior vid marm

ingeniörstat~n. 

Förordnande fiir J . L Frykholm att tillsvidare vara di

rektör vid mariuingeuitirstaten. 

Dito för F. F. H. Ringström att tillsvid are vara iogeniör 

vid mariningeni örstaten. 

K. M:t har medgifvit , att arbetet med byggandet a f en 

korvett af jern, hvartill ritningar blifvit el en 15 Septem

ber faststlilda, må redan innevarande år begynnas samt 

de för fartyget erforderliga ångmaskiner med tillbehör 

vid enskild verkst ad bestiillas. 

Angående uppskjutande af und ervisningens böJjan vid 

navigationsskolan i Malmö. 

Angående förrtittad generalrniinstring med en del båts

män af östra distriktet. 

Löjtnant C. E. Ulff tilld elas en flyttn ingshj elp af 60 kr. 

Afslag å kapt en C. Korsmans und. ansökan om befri

else för ängfartyget Expres~ från erliiggande af lotspen

ningar samt fyr- och båkafgifter. 

Oktober 6 

« (( 

13. 

(( 

1 
(( 

l 

i f( (( 

« (( 

Afslag å begäran om afgiftsfri het för öfverbyggnaclen å 

svenska ångfartyget S:t Erik. 

J( adetten vid kong l. sjökrigsskolan H . Barthelson får på 

und. ansökan qvarstnnna vid skolan ett år, för att utan 

vidare pröfning af hans lrimplighet för iidogstjensten ge 

no mgi't 4:d e land- och sj i•ldassen. 

Afsliecl för löjtnant C. A. von Dardel mecllmptens namn, 

heder och värdi ghet. 

Kommendören m. m. O. L agerberg förordn as att i st. f. 

kom mendiiren m. m. grefve A . lt Cronstedt vara leela

mot i komil en f<ir iifversee nde n f reglementet fiir flottan, 

ega nde lwmm end ör Lagerberg att för den tid han i ko

milens arbeten deltager uppbara ersättning i en lighet 

med best.iimmelsem a i kong! hrefv et af den l Juni 1877. 

K. M:t har befalt., att vid de upphandlingar af förnö

denheter för flottrtn s behof, som ske på annat slitt lin 

medelst auktion, vid verifikationerna till räkenskapen 

sk ~tll fog>ts uppgift , huruvid a fl era anbud infordrats, utan 

att likviii Sitmtlige anbuden behufv tl biliiggas, dels ock 

derom a tt. vid h v:~ rj e a nordni ng, som grumlas på leve· 

ranskontrakt, detta i hufvucl skrift eller behörigen styrkt 

afskrifL fogas vid anordn ingen, med iakttagande, der två 

ell er fl ere anordningar under året p>1 grund af ett och 

sammt1. kontrakt utfiirdas, att f1 det a ndra eller de se 

na re a uordningarnf1 allenast le nltlas h<iuvisning, hvarest 

kontraktet eller afi;kril'ten demf kan i riikcnskapen åter

finnas. 

Angående fli reslagen lindring i gällande expedit ionstaxa. 

Fyrbetjeningcn vid Understens fyrplats tillerkännes en 

årlig erslittning fiir deras omhlinderhafvande och skötsel 

af dervarande rni8tlur. 

Angående anliiggand e af en af!oppsledning på kronans 

bekostnad vid stora Björkholmen i Carlskrona. 

Kupten C. Ljungqvist och underli.ijtnant C. F. Asker 

till erklinnas flyttnin gshjelp , den förre med 280 kronor, 

den senare med 60 kronor. 

F. d. sergeanten vid skärgårdsartilleriet N. W. Wahlberg 

tilliigges nnderli!jtnan ts namn, heder och viird ighet. 

Angående kostnaden för tryckning af förslag till regle

mente fiir flottans exercisskolor m. t!. nndervisningsverk. 

Den tid , inom hvilken åuglwrvetten Ba ltlers reparation 

skulle vara f ullbordad, får framflyttas till den l Ol<tober 

1883. 



Okt. 20. 

« 

(( 

« 

« « 

« « 

27. 

« 

« « 

« " 

« 

« · 

« 

Nov. 3. 

« 

Liijtnanlsfullmal<t fcir und erli>jlnanlen grefve C. A. Eh. 
rens värd. 
Löneresolutioner for löjtnant C. E . Ulff och underlöjt
nant E . Rosenblad. 
Underlöjtnantsfullmakte r för H. W. M. von Krnsenstier
na, S. A. A. Lindman, G O. M. af Ugglas, G . O. W aJ. 
lenb erg, A. B. Tigerschiöld, E. S. O. Sasse, M. L. Wal
lenberg, A. T. U. Gyllenkrok, U. Gylleuslierua och G. 
H . Lidbeck. 
Fullmakt för kaplen C. A. vou Dardel alt vara li'jluant 
i kong]. flottans reserv. 
Angående anvisande af medel till anskaffning af projek
tilbodar å fiistuinge n Vestra Hlistholmen. 
Angående b()vi ljade ytterligare 8000 kronor för fullbor
dande af en svUngbro af j e rn vid Carlskrona station, 
Fullt gratin! från kong!. a m:ts krigsmansimssan fi'u· till
delas kammarsluifvareenkan S. J. Ekstrand. 
Resolution på und. besvär i fråga om antagande a f lo ts. 
Afsked fur und erlöjtnant. ~I. L. W allenberg och fullmakt 
för honom att. vara underlöjtnant i kg!. flottan s rese rv. 
Angående försiiljning af !ör flottan obehöfligt krut. 
K. M:ts flirnyade nådiga stadga för kong!. sj<ikrigsskolan , 
införd i Svensk Författningssamling u:o 54. 
Angående telefo nledning till lotskaptemexpeditioneu i 
Norrköping. 
Fyrmästaren vid Holmögadels fyrplats E. P etterssnu, 
miisterlotsen vid Hörnö J. F . Olsson, miisterlotsen vid 
Briiunö L. Larsson, mästerlot sen vid Fiirlisunds norra 
gatts lotsplats L . Hamstedt och fyrvaktaren vid :Mar
strands fyrplats A. Chris: iansson tilldelas medaljer med 
inskrift «fö r nit och redlighet i rikets tjenst« att i hiig
blått baud med gula kanter bäras å bröstet , den först
nämnde i guld och af 5:te sto rleken, de öfriga i silfver 
och af 8:de storleken. 
L öjtnant A. Been tiltdelas ytterligare ett.fll'S stipendium, 
motsvarande 2000 frcs, för tjenstgöring i franska marinen. 
F örre kronolotsen E . Ersson tilldelas en nåd egå fva af 
80 kronor. 
Angående kapten C. F. Ekermanus och en marininge
niörs beordrande att besigtiga och emottaga en i Eng
land bestiild miubåt. 
Tomtplats för byggande af en fyr vid Smyge huk i 
Malmöhus Hin får fur en af egaren betingad summa 
1000 kronor, för lotsverket inköpas. 

Nov. 

« 

« 

(( 

« 

« 

« 

c 

3. 

« 

10. 

« 

17. 

« 

24. 

« 

« 

Angående anvilndande af flottans stations i Carl8krona 
hiikte vid verksWHighet nf fiingelsestraff 1\diltndt. Pfter 
strafflagen för krigsmakten. 
Stat för förd elning af terminsafgifter vid sjökrigsskolan 
mellan derstädes anstiilde liirare. 
Llijtnant W. Linder tilldelas yt terligare eti, års stipen
dium, motsvarande 2000 fran cs, för tj enstgöring i fran ska 
tnarinen. 
Angående en officers utsiindande till Spezzia m. fl. stlil
len fiir öfv ervaraude a f skjutförsök m. m. 
Ka dett, som erhåller bostad i sjökrigsskolans h~1s, skal l 

h;irför betala 10 kronor i månaden från och m ed Okto
ber 1882 till och med April 1883. 
K. M:t har i nåd er behagat medgifva, att flottan, för 
i>fvand e af dess manskap i ml\lskjutning, får under April 
och Oktober månader hva rjc år nteslut ande begagna de 
lit Jifgardesregementemt upplåtna skottbanor å det s. k. 
Kalmliskii tTet. 
Angående fråga om liintagares vid flottan riitt t iii dag
aflöning eller tj enstgöringspenuingnr vid hindet· fr ån 
tj ensteu t.öfniug till fnljd af riksdagsmannauppdrag. 
Fullmakt fi\r P. A. Majström att vara föreståndare för 
navigationsskolan i Kalmar. 
K. M:ts nådiga kungörelse rörande ändringar i vissa de
lar af nådiga förordningen angående lotsverket af den 
15 Febr. 1881. Införd i Sv. författning~samling u:o 56. 
Då. efter det ledig skeppsmlitarebefattning varit i be
hi.i rig ordning kungjord till anslikuing, någon kompetent 
slikande dertill icke anmliler sig, får tullförvaltaren å 
s tiillet dertill förordnas, såvida ha n lir villig att åtaga sig 
befattningen samt fulliDort de i gällande författningar 
stadgade viikor för behörighet till dylik be fattning. 
Angående kapten U. F. Ekermanns beordrande att af 
Schwartzkopff i Berlin iuhemta upplysningar rörande 
tillverkningen af bronsmin or. 
Angående försiiljn ing af ångkorvetten Orädds pannor 
med tillbehiir. 
Angående tillhandahållande af J. L. Frykholms lärobok 
i ångmaskinlära at flottan s undervisningsverk vid statio~ 
nerna mot ett pris af 5 kronor exemplaret. 
Angående uppdrag åt kapten C. F. Ekermanu att gå i 
förfat tuing om anskaffning af en elektrisk lysapparat 
med tillbehör för minbåten Seid. 



Nov. 

Dec. 
« 

24. Sedun kong!. marinftirvaltniugen förmiilt sig för egen 
del icke kunna förorda det ntaf kommen dörkapten G. 
af Trolie föreslagu:t nattsign aleriugssystem, så har K. M:t 
funnit godt till t<ta, att 20 st. si gna llunteru or af TubuljC!
witsch 's och Krough's konstrnktion må för flott:ws behof 
inköpas. 

En Conrtenay 's sjel fljnd and e signalapparat får för om
kring 3500 kronor auskuffas for att aubringas å det för 
Öregrundsgrepen afsedela fyrfart.yg, hvilket icke kommer 
att fijrscs mecl besiittning och hvarå b elysniogen kommor 
att ske med komprimerad gas, enl igt P intschs system. 

« K. M: t har funnit god t anbe falla lotsslyrelsen att genom 
vederb orande lotsbefäls försorg låta insamb och till ch e
fen fcir flottans mili lii rp ersona l insiind a nppgifter rörande 
hamnar, kanrLier, furled er m . m. enligt fonnullir, med 
liliggande derj emte att efter anmiilan af niimude chef 
hvart fem te år full stlln dig:1 och riil ta förut med delade 
uppgifter. Tillika har K. !II: t försUlndigat viig- och vat 
lenbyggnad3styrelsen att före iugi[vande a f underdå
nigt förslag till fmmtida fi;rbiit t ringar af farl eeler och 
andra anstalter för sjötrafiken, för hvilkas utförand e 
statsmed el erfordras och hvilka kunn a antagas få nitgan 
betydelse för sjöförsvaret , sUtta chefen för flotta ns mili
Ulrpersonal i ti llfUlle att yttra sig öfver nilmnde anstal
ters anordnande, med :1fseende fL deras anviindbarhet 
ftir militära iinclamål. 

« Underlöjtnanterna H. Palme och G. Florman ti lldelas 
llVardera en flyttningshjclp af 60 kronor. 

« Underlöjtnantsfullm akter för J. H. F. Corselli och L. 
L. P. Hamilton. 

l. Angående ångfartyget Polhems apterande till minfartyg. 
« K. M:t har m edgifvit, att utan hinder af föreskriften i 

kougl. brefv et af den 19 Augusti 1881, de genom det 
samma anvisade belopp af 18000 kronor till 150 pro
jektiler för 27 cm. kanon på kanonbåten Edda och 
36000 kronor till 1200 projektiler för 15 cm. kanoner 
e11er tillhopa 54000 Juonor få användas till anskaffning 
icke a1lenast af projektiler for 27 och 15 cm. kanoner 
utan ;ifve u af behöfliga försöksproj ektiler för samma 
kanoner. 

« Angäende tryckning af de öfver sjöförsvarskomilens und. 
betänkande afgifna utlåtanden. 

8. Fullmakt för f. d. kapten F. S. Malmberg att vara kom
mendörkapten i flott:1ns reserv. 

Dec. 

« 

" 

« 

« 

« 

« 

8. 

15. 

22 

30. 

Fullomkt för underingeniören W. J :1co!Jseu :1tt t . v. vam 
extra ingeni ti r vid mariningeuiörstaten. 
En mashinistuuderoffi cer får afsiindas till England för 
'att taga vård om minb åten Seid m. m . 
Angående hongl. lotsverkets stttter för år 1883. 
Angttencle st:1t och arbetsplan fö r kong!. sjökarteverlmt 
fij r år 1883 . 
Angående gratifikationer ut underhållstagare af flottans 
gemenskap, som uppnått 70 år. . . 
Angående utlemnande a f instrumentlådor för bestgtmng 
af rekry ter och bevii.ringsmanskap vid flott:1tl. 
Angående ansUiltla försök med en ny metod att tvätta 
linn epersedlar. . 
Stat och :1rbetsplan för an vUncl ande af anslaget till flo t· 
tans nybyggnad och underhåll fö r år 1883. 
En chefsån<Ybåt få r vid enskild verkstad för Sundsvalls 
lotsfMd elni n; byggas för en berliknad kostnad af 36000 
kronor. 
En af t. f. Iotsiuspektöreu fnherre M. D. Ruuth gjorcl 
öfversiitlning af Abl,erutiou.< •I audilnld!J oj fogs ·igual~ 
får t ryckas i sft stort :1ntal exemplar, som be hofvet kriifver · 
Kaptenen J . A. V. Breekström och Hij tnant~n O. v.on 
Feilitzen, hvilka , tj eustgiiraude i marinWrvaltrnnge~, hk
viii icke åtnjut :1 inqvartc riugsbidrag, t illdelas grattfika·· 
tiouer den förre af 500 kr., den senare af 37 5 kr. ) l. Angåen de förslindning af ammunition och annan m gs-
materiel för armens behof med flottans fartyg. 
Fi;rteckning på de af riksdagen år 1882 t ill K . M:t ?e 
nom dess sjöfö t·s;-arsdepartement afl åtna underdåmgn. 
skrifvelser j eml e uppgift p>• de :lf K . ~h i anledning 
d ernf f rltirlde h nslnt . 



Sammandrag af protokollen öfver skjutöfningarna vid flottan under öfningsåret 1881-82. 
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Korvetten { 12 24 - 12 cm . 7,>; 2,-; S tridslifn i ng med l 
Snga. 

70 560 - - - - - - kanon ej ntfönl. - 84 15 
28 168 - - - - - - - - - - 87 52 

f 2 16 - 17 cm . \J , i 3, -1 - - Hugsta poi nt med 
2 l() - 12 cm 8, fi 4,•, -- - 17 cm. lmnon. 

l\ orvett en J 5 80 - 30 'fl· o- 8,:; 4,1 - 1:-lögstn po!nt m ed 
Eugenic . 'b -

l 147 588 - - - -- - - 30-it:g kanon. - 75 13 

57 342 - - - -- - - S tridsöfning m ed - - - 13() 40 
kano n ej utförd. 

f 
2 16 - 12 C ll l . 8;; l ,~ - -~ 

G 64 - ;){) '[(" 7,5 1,1 - -·o 

l 2 8 - 17 cm . - - () 75 
Kol'\'ett en , 2 8 - 12 C In. - - 1 5 !) 
Norrkiiping. l 6 24 - 30 fi:g - - 18 75 

l 153 1224 - -- - - - - - 11 3 D 

l 6() 414 - - - - -- - - - - 178 43 

J 
16 64 160ll 17 cm. 7) ~ ~ 4,-; - -

3 12 1200 17 cm . - - 12 100 J:-I ,;gstn proc . t l'iif-

Korvet te ll lli 48 1200 00 ft: g 7 ,'2 3, .1 - - far und er strirl söf -

B1tlder. 

l 
l 10 81)0 30 u:g - - 7 70 ni ng. 

86 G881 240 - - - - - - 138 20 
51 Z06 20 311 - - - - - - - - 1:20 39 

Monitorn f 6 8 1501) 24 cm . 6,5 ll , l - - Stridsöfning me d 
22 264 240-300 - - - - - ka non ej utförd. - 40 l O 

John l~ri csson. l 18 108 20 -- - - - - - - 42 39 --

Monitorn { 
2 8 11 50 24 cm 8,r. - - - Högsta point mr d 

23 27 6 240-300 - - - - 24 kauoe. -- 34 12 
Thorclöu . 

- cm. 
26 15G 20 - - - .. - Stridsiifning m ed - - - G9 44 

kanon ej utfi.ird. 

f 
3 4 1800 24 CUl o 10 - -

Pum:ubftle u l 2 1500 24 cm. - - l 50 
Berser k. l 13 78 200 - - - - - - (j 8 

12 72 20 -- - - - - - - - 4!l (i8 

P ansarbåten f 2 4 1000 24 Clll . 6, 2 6 ., - - Strid:;öfnin g med ,. 
Sölve . l 

lO 80 240 - - - - - ka uon P j utförd. - 20 25 
22 138 12 - - - - - - - - - - ()7 48 

l 
1 4 1500 '1.7 e m . 7,5 12 - - Högsta poi nt med 

Ka nonbåten l 8 1000 12 CUl. 5, l i - - ') ~ 
Clll . lm nou. _, 

Skagnl. 

' 
15 120 240 - - - -- - Stridscifuing med - 14 12 
18 108 20 - - - - -- kanon f' j ntfcird. - - - 59 55 

J 
3 4 1200 21 cm. 7 ., - - - Strids~ fning m Pd l ,. 

Kanonb i\ t. en 2 8 ·1000 12 cm. [) ,3 - -- - kanon eJ ut förd. 
Skäggald . \ 311 248 ~Ul:~~n \ - l - - J - l - l l - l 4G l l S j J l n Qll - - - - ----· ~ - - - 8 4 3 [; ---



KanonbåtPn 
Sl<äggald. 

Kanonbål en 
Asllig. 

Kanonbåten 
Astrid. 

(Alfhild) 

3:e klassen { 

4:e klassen { 

5:e klassen { 

6:e Idassen { 

keppsgosseskolau 

Sjömans· 
klasse rna. 

Rekryt· 
klassen. 

·l Befiils klassen 

g Sjömans- f j l klassernn. {l 

R ekryt
klassen . 

321 4 1200 127 c rn. , 7 ,2 
8 1000 12 cm. 5 ,3 

31 248 240 
l l l 

Stridsöfning med l 
kanon ~j ni förd. 

l6 - --P6 -2() _ _g(4 ~-~1-~-t-~~+--+-=-+--------1-----

1 8 
13 104 

7 42 

l 8 
l 4 

1:! 96 
9 ö4 

7 112 
7 84 

8 128 
8 96 

9 72 
9 144 
~) 108 

4 Hi 
8 88 

11 176 
11 132 

68 544 

4 32 
4 32 

28 224 
104 

92 

8 64 

113 256 
43 344 

200 

2 113 
152 

sno 12 cm 5,,, 
150 

30 

1200 12 cm 
12 cm. 

5 

30 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

12 cm 9 ,~ 

17 cm S,q 
12 cm. S,s 

12 cm. 13,4 
12 cm. 5, 5 

7 cm 6,'l 

12 cm. 8,•, 
7 cm. 8 

7 cm. 7,4 

3,'2 

5 

4 

2,;, 
4,1 
l, 7 

3,() 
3,r, 

2,6 

o o 

StriJsiifning med 
kanon ej utförd. 

HUgsta point med 
12 cm. kanon. 20 ,3 (!J) 

Stilla.liggauc!e. 
Under gång. 
Från land. 

2 2,7 (p) 

19,1 (p) 

18,•. (p) 

113,2 (p) 

16,G (p) 

17,; (p) 

15,1 (p) 

5\) 57 

12 12 

l l 
~-------- --fl-4~ ~s s.-+-------1 

14 33 

14 26 

Genomgått l, 2, 
3, 4 o. G te öfni n gama 65 77 
fiir exercisskolans 
rekryt klass. 

Genomgått l, 2, 
3,4 o. G te öfningaroa 82 
fur exercisskolans 
rekryt klass. 

Dessntom genom
gått l, 2, :1,4 O. 5;(p 132 
iifningnrne fiir flXI?'r
cisskolans rekryt
klass. 

DeEsnlorn genom
gfltt 6:te öfningPn 97 
fiir Pxrrcisskolans 
rekryt k lass. 

Genomgått alla 5 
Mningarna. 

Genomgått alla 7 
öfningama. 

Genomgått alla 5 
öfninga.rna. 

Genomgåt.t alla 7 
öfningarna. 

85 Högsta pwcent 
träffar . 

57 

73 

A n m. Högsta medeltalet point, som kan uppnås vid skjutning med kanoner under eu serie af 8 skott, är 10 . 




