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Angående en ny metod för tvättning af 
flottans manskaps kläder.*) 

Ändamålet med detta föredrag är att försöka visa 
de olägenheter, som det hittills begagnade, föråldrade 
sättet att tvätta manskapets linnekläder medför och i 
dess stäl~e föreslå ett bättre och mera tidsenligt sätt, 
hvilket lemnar en besparing både i tid, penningar och 
arbete. 

För de flesta personer, som sysselsatt sig med till
syn af vår bemannings beklädnad, torde det mer än 
en gång förefallit besynnerligt, att ej något bättre sätt 
blifvit användt för tvättning af linnekläder, än det nu 
brukliga med borste samt ty åtföljande vridning och 
dragning af kl~idesplaggen m. m., hvilket otvifvelaktigt 
är ett ibland de olämpligastE: och dyrbaraste, man i 
längden kan använda. Ett annat har dock för flera år 
sedan blifvit uppfunnet, och har redan, i såväl Tysk
land och Frankrike, som ock inom vårt fådernesland, 
inom enskilda hushåll, med stor fördel blifvit användt 
och pröfvadt. 

. Tvifvelsutan är det gamla tvättningssättet att bor-• 
!!ta kläder det dyrbaraste, som kan användas, emedan 
rengöringsprocessen vanligen försiggår, medelst en mer 
eller mindre styf tagelborste, stundom rotborste, ja till 
och med föraktas ej den s. k. "skrubben" (en utsliten 
qvast), hvilken med karlens fulla styrka upprepade 
gånger föres öfver det med tvål insmorda plagget. 

*) Föredrag i Kong!. ÖrlogsmannasHllskapet af kapten A. Carl
heim Gyllensköld. 
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För hvarje gång dessa skarpa instrument föras öfver 

det våta tyget, hvillret, juRt genom att det är genom

vått, delvis ytterligare förlorat i motståndskraft mot 

afslitning af fina trådpartiklar, slites plagget högst be

tydligt, hvilket hvar och en kan göra sig förvissad om 

genom att betrakta en efter linnetvätt begagnad ny 
borste, som då befinnes vara mellan borsten tätt späc
kad med linnea:ffall, som blifvit fråntaget plagget. 

Sedan klädespersedeln nu på detta sätt genomgått 

en sådan våldsam behandling, skulle man vara böjd 

att tro, att den vore r en, åtminstone om man döm er 

efter den tid, kostnad och arbete, som derpå blifvit 

nedlagd. Att detta dock ej är fallet, torde de perso

ner kunna intyga, som påminna sig huru manskapets 

linne (isynnerhet det gröfre), kojer m. m. se ut efter 

en försiggången tvätt med borste. 
Härvid bör man betänka, att de klädesplagg, som . 

efter en, med borste företagen, tvättning visat en ren 

yta, måste varit mindre nedsmutsade och den yttre 

orenlighet en, tillika med tygpartiklarne, bokstaftigen 

blifvit frånslitna plagget, hvarigenom naturligtvis en 

ren yta bör framstå under den afslitna, men deremot 

blir ett plagg, som blifvit hårdt smutsad t, så att oren
ligheten har gått längre än till ytan, aldrig med denna 

rengöringsprocess rent. Eller hum skall man annars 

kunna fcirklara, att, efter försiggången borsttvättning, 

man pli manskapets linnekragar, i de allra flesta .fall, 

kan spåra en brun rand på kragen, och kring ärmlin
ningarne, eller hvarfcire händer det så ofta, att man

skapet får tvätta om sina s. k. rena kojer och linne, 

på hvilka dock så mycket arbete har blifvit nedlagdt 

för att få dem rena? Karlen hör man ofta bedöma 

saken rätt i svaret: "Jag kan ej få den renare"; "den 

var så hårdt smutsada m. m. Som sagdt, det är all

deles gifvet, att ett smutsadt plagg, behandladt efter 
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denna tvättmetod, är i allmänhet ingalunda rent, fast 

flera små knep finnas, hvarigenom den ovandes öga 
lätt kan blifva bedrag fl t. 

J ag sade nyss, att det omtalade sättet, på h vilket 

vårt ma riskap tvättar sitt orena linne, är det dyrba

raste. För a t t visa detta ber jag att få anföra siffror. 

Till en båtsman lemnar staten bekliidnadspersedlar, 

som kunna ifrågakomrna att upprepade gånger tvättas, 
till . ett värde af 46,63 kronor, samt till en matros ena

handa persedlar till ett värde af 49,64 kronor, allt med 

beräkning, att dessa klädespersedlar skola räcka för 

nummerkarlen under 2:ne år, efter hvilken tid de till
falla karlen såsom hans enskilda tillhörighet. 

Sålunda kostar h varje båtsman staten af tvättper
sedlar 23,32 kronor, och hvarje matros 24,82 kronor pr 
år räknadt. 

Om 1m samma klädesplagg kunde, genom mindre 

. slitning i tvättningen, räcka i 3:ne år och likväl eftee 

dessa 3:ne år vara i lika godt skick s;om nu efter 2:ne, 

så gestaltade sig slitningsomkostnaderna på plaggen, 

om man uppställer en j emförelse emell~n dessa tvenne 
tidsperioder, såsom 23,32 kronor förhåller sig till 15,53 

kronor samt som 24,82 kronor förhåller sig till 16,55 
kronor. Alltså en besparing af omkring 33 %. Häri 

har ej ingått någon annan beräkning än blott slitnings

procenten i tvätten, således ej för borste, tvål, arbete 
m. m. 

Att ej slitningsprocenten, geuom ett förvändt ren· 

göringssystem här blifvit öfverskattadt, torde hvar och 

en med lätthet kunna öfvertyga sig om, genom att be
sigtiga några klädesplagg efter uttjenta tvenne år. 

Om också ej denna besparing kommer staten till 
godo, så vore dock mycket vunnet genom den läncrre 

tid manskapet kunde begagna sina tilldelade klädes· 
p lag g, sedan de v oro förtjenta. 



- 144-

bet är detta förvända och olämpliga tvättsystem, 

som jag här har velat påpeka, och innan jag öfvergår 

att beskrifva ett annat, som är billigt och som fram

för allt lemnar kläderna r ena och ej slitna från tvätt

karet, torde blott ett par anmärkningar böra förut

skickas. 
Sättet är egentligen icke nytt, utan har det, såväl 

som flera dylika, länge varit känclt, och, så vidt jag 

har mig bekant, finnes icke något billigare och isyn

nerhet om bord på fartyg lämpligare än detta. 
Som "soda-salt'1 ingår som en vigtig faktor i den 

nya rengöringsprocessen, och detta salt kan i större 

partier erhållas mycket billigt öfver hela jorden *), så 

torde det ej vara någon svårighet att' med tillhjelp 

häraf kunna hålla manskapets linne rent, hvaremot 

svårighet stundom uppstår, att kunna erhålla lämpliga 

tvålsorter. 
Jag antager att, vid underrättelsen om sorlfis an

vändande, mången genast hyser betänkligheter mot 

detta sätt att tvätta kläder, emedan man är benägen 

tro att sodan har en frätande verkan på tyget. Detta 
' är dock en farhåga, som ej har sin motsvarande verk-

lighet, om man nemligen använder sodan rätt; lika frä

tande egenskaper har den vanliga luten och såpan , 

om de missbrukas, för att ej t ala om borsten och an

dra skarpa instrument, som vanligen begagnas ombord 

vid förekommande linnetvätter. 
Som sköljningen är det noggrannaste vid rengö

ringsprocessen, så torde en omständighet här böra på

pekas, hvilken måhända skulle föranleda någon att tro, 

att denna process skulle utgöra ett hinder för detta 

sätts användande ombord, der endast sjövatten finnes 

att skölja de tvättade kläderna i. 

~) Omkring 600,000,000 k. g soda tillverkas årl igen. 
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Ett i sodalut genomdränkt plagg, som blifvit be

hörigen kokaclt, antingen på torr eller våt väg, befrias 

med lätthet från ännu qvarsittande sodapartiklar ge

nom sköljning i vanligt haf:3vatten, äfven der koksalt 

ingår med 3 %, och det så fullständigt, att man ej 

kan ens på kemisk väg spåra någon soda. 

J ag öfvergår nu till en närmare beskrifning på, 

huru man skall gå till väga, för att, utan begagnande 

af den ombord hittills begagnade borsten, kunna få 

linnet fullständigt rent. 
Beskrifningen är hemtadur Landtbruksakademiens 

tidskrift och lyder sålunda : 
'
1Inom de t ekniska yrkenr hvilka ganska maktpå

liggande ingripa i det clagliga lifvet och inom hemmets 

murar, råder i allmänhet ett envist stillastående. Så 

äfven vid våra tvättinrättningar och tvättmetoder. Vid 

den nu brukliga bykningen, då den sjudande askluten 

under en lång tid gjutes öfver kläderna, synes \'äl den 

tanke vara föresväfvande, att värmen i luten till en 

viss del bidrager till tvättningen, men man vet ej, att 

luten kokande måste beröra kläderna, om tvättningen 

skall blifva fullständig. Men huru länge man än må 

fortfara att slå sjudande lut derpå, kommet· den alltid 

en eller annan grad afsvalnad ur pannan. Lägg här

till att luten, som genomgått de smutsiga kläderna, 

åter uppvärmes och påslås, utan att det oaktadt till 

fullo upplösa all orenlighet, hvarföre också kläclerna 

måste borstas, bankas, gnidas o. s. v. - allt med upp

offring af linnets styrka och af stor arbetskraft! 

Utrikes, t. ex. i Frankrike, har sedan Cadet-Devaux 

år 1805 utgaf sin "Populär undet·vi::ming i ängtvätt för 

husbehof11
, detta tvättningssätt blifvit allt mera allmänt. 

En bearbetning af denna lilla bok, med :flera på veten

skap och erfarenhet stödda tillägg, utgifven af Bom·g

non de Layre, kom oss för några år sedan i handom. 

10 
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Vi hafva tillämpat den, börj ande med att förändra 
bryggkitteln till ångprmna, och slutande med att upp
föra ett litet tvätthus med å ngkittel - ej ångpanna. 
Den af mången omtänksam husmoder uttalade farhågan 
att sodan, so m i stället för asldut användes, skulle 
göra linnet skört, har ej besannat sig , emedan man kan 
bestämma sodalutens styrka till äfven den ringaste pro
centhalt, hvilket deremot aldrig kan ske med asklntens. 

Skrifvarens husförestånd erska, so m hade samma 
tanke om sodans (krystalliserad soda) frätande för
måga, erhöll några stycken gurkmejepapper för att 
utröna, om spår af soda qvarstannat i det rensköljda 
linnet. Det har ej ly.;kats henne att dy medelst å pap
peret fl'ambringa en skymt af rodnad. 

För a tt icke, genom tanken på stora kostnader, 
afskräcka fd'tn att äfven i de minsta hushåll, inföm 
:'ingtv[itt med soda, öfvt>rgå vi först till den behöfliga 
förändrin gen af ett n. v. brygg- eller tviitthus. -

Fig. A. ~il' en vanlig bryggkittel, hvilken förses 
med ett trälock B, tillverkadt af t venne korsvis lagda 
lag af bräder , hvaraf det ena gl\r ned i kitteln och Jet 
andra räcker utöfve1· dess rand, hvarest locket fast
håll es, antingen genom inmurade sluufvar med lösa 
muttmr, ell er o:n man hellre vill, genom en från taket 
nedgående tunn stol p e. Den utöfver kitteln löpande 
brärlsargen, so1u ej bör göras ful' smal, blir fullkomii
gen tät genom derinunder lagda blånor, doppade i fett. 
I locket göres tvenne hål, C för ångröret och D för 
en tratt, ll\'ars rör nedgå1· i Kitteln - till l~igsta vat
tenlinien. L ägsta vattenlinien bes tämmes efter eld
rörets högsta kant, så att pannan ej briinnes, om den 
der skulle blifva vattentom. 

Ehnm någon säkerh etsventil icke l1är är anbragt, 
behöfver man ej frukta .för explosion, då ångan, som af
ledes i bykkaret, der kondenserar sig, intill dess alla 
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der förvarade kläder uppnått kokpunkten, och hela 
- operationen är slutad just vid denna tidpunkt. Ar 

man mycket orol ig, kan man då och då omvrida den 
lilla kranen vid ån g karets botten; så länge ej ånga 
derur starkt utfrustar , är ej öfverskott af ånga till
städes. 

Ångröret inledes i bykkaret E, nedanför den pric
kaue linien, omkring 6 tum fri\n bottnen. ViJ denna 
linie ligger nu den lösa bottnen F, försedd med 5 hål. 
I dessa hål insättes runda sta fvar, hvaromkring linnet 
inlägges och hvilka, sedan de utdragits, liksom bilda 
5 ångr<ir. Bottnen bar afsatser eller fötter, som hålla 
den omkring 6 tum fritn bykkarets botten. Se for 
öfrigt å ritningen. 

Linnets tillberedning för i'mgtvätt. Till 100 r/1. 
torrt linne-, hamp- eller bomullstyg tages, alltefter 
som det är mer eller mindre smutsigt, 3 a 4 {i. soda. 
Man gör derfore bäst att skilja tvätten i tvenne delar, 
om mer eller mindre soda dertill anses erforderlig. 

Sodan upplöses i 100 a 110 {i. vatten (16 a 17 
kannor) till 100 a. torr tvätt. 

Innan denna lösning användes, böra bläck- eller 
rostfläckar borttagas medelst oxalsyra, röda frukt- eller
vinfläckar medelst svafvelånga, blod genom vanlig tvätt
ning, likasom ock väfklistret ur nytt tyg. 

För att genomfukta tvätt-tyget med sodalösningen, 
nedlägger man uti en balja eller kar först några styc
ken af det finaste linnet, genomdränker det med luten 
och fortfar dermed, tills allt det uppvägda tyget är 
genomdränkt. Det gröfsta kommer öfverst, på det att 
detsamma må kunna läggas först i ångkaret. Har man 
en del mera smutsigt linne, h vartill man behöfver taga 
5 procent soda, lägger man detta i en särskild balja, 
hvars innehåll bör komma forst i ångkaret. 
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Man bör söka att få. allt linnet väl genomfuktad.t 

och så nedpackadt i l>aret, att luten står vi.il öfver. 

Kläderna qvarligga här till följande dagen eller om

kring 24 timmar. 
Ängkaret beklädes emellertid kring sidorna med 

"tvättlakanen", hvilka till hälften af sin längd hiinga 

utöfver karets sidor, för att sedermera vikas öf\·er och 

betäcka -sjelfva tvätt-tyget. 
Sedan eld uppgjorts under ångkitteln, börjar man 

att nedlägga tvätt-tyget i ångkaret. Det bör ej vara 

snodt eller vridet, ej heller sammantryckas i karet, så 

att ångans tillopp försv;'lras. När karet siUunda blifvit 

fyldt, utdrages de 5 stolparne, och tillses, att de Jeraf 

bildade rören icke blifva tilltäppta. lVIan viker ned 

tvättlakanen öfver karet , betiicker ytterligare med nå

gra andra de s. k. ångrören upptill, på det att ångan 

ej så llitt derigenom kan utströmma, samt tillsluter 

derefter locket på karet. 
Locket bör ej ligga ULtt på klädema, utan kan 

t. o. m. ett större mellanrum vara, om kläderna ej 

räcka till att fylla ångkaret. 
Under det att ångan inströmmar i ångkaret, och 

intill dess allt linnet der blifvit nppvärmdt till 100 

grader eller till kokpunkten , kondenseras ångan och 

neddroppar nti karets botten eller· under den med fem 

hål försedda lösbottnen. Då och cL'l. aftappar man det 

sam lade vattnet genom den det· anbragta kt·anen. För 

att förvissa sig att tvätten blifvit uppviinnd till 100 

grader, kan man i ängkaret införa en termometet·. 

l\Ien i praHiken är det tillriicldigt - och särdeles vid 

mindre apparater - att upphöra mell ångans påsläpp 

ning eller eldning, när jembanden kring ängkaret blif

vit så upphettade, att de med hamlen ej låta vid

röra sig. 
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Locket på ängkaret aftages nu, och när tvätt-tyget 

sa afsvalnat, att det kan handteras, uttages det och 

bortföres att sköljas. ~fan låter det väl genomdränkas 

och ~nider det Hitt med hiinderna och den upplösta 

orenhgheten bortsköljes, ntan att borste, bankning eller 

klappning, ej ens såpa, behöfver användas. Den senare 

endast i det fall, att temperaturen icke öfverallt i ka

ret uppgått till 100 grader, och några fläckar sålunda 

icke blifvit upplösta. 

Det behöfves ej ens nämnas, att der rinnande vat

ten ej finnes , utan bassinet' eller kar måste användas 

till sköljningen, vatten ofta måste ombytas, intill dess 

det uneler sköljningen fortfar att vara klart. Detta är 

ett vilkor fö1· att få h 'iitten - hvit. 

Att blåna linne iir ett bruk, som vi ej tilltro oss 

kunna utrota. Vi instiimma med Bonrgnon de Leyre: 

"att blåna linne tjenar endast till att Jölja de. viJ. 

tvättningen begångna fel". 

Vi anse · ej nödigt att vidare framhålla de fördelar· 
. ' 

som ängtvätten eger framför den vanliga hy lmino-en 

såväl i vinnande af en gaJ. tvättning s;m bespara
0

nd: 

af tid och penningar *). Hvarje tänkande husmoder 

skall af det föregående utfinna dem. 

lVIen till ledning för den, som, efter ett och annat 

försök i sitt brygghus, blefve hågad att bygga sio- ett 
l
. o 
1tet tvätthus och cleri låta inmura en efter Anker 

Heegaards system konstruerad änggryta af jern, hvil

ken med rister, spjell, kranar, s~ikerhetsventiler m. m. 

vid gjuteriet i Lund kostar cirka 180 kronor, meddela 

vi följande: F emhundrade lt. torr tvätt kunna på 2 å 

2'/~ timma ångkokas, och sålunda t. o. m. 1500 {t. be

handlas på en dag, om man så finner nödigt. 

*) J större parti säljes kristalliserad soda till 6 öre pr 'l(. 
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Vi tilliigga att groft linne eller blångarn, i förhål
lande till sin vigt, insuper mera vatten iin finare; 100 

a 110 (i. vatten till 100 ii. torra ktider, såsom den 

franske forfattaren uppger, blifva då ej tillräckliga. 
Erfarenheten har visat, att 20 kannor böra tagas till 

100 (i. dylika kläder och 16 kannor till finare. 
Om läsaren med uppmärksamhet följ er de här an

gifna föreskrifterna, skall hans försök lyckas, och er
farenheten skall göra honom till mästare." 

81 långt utdraget ut· tidskriften. Hliraf framgår 

tydligt, hvilka piltagliga fördelar detta sätt att ren
göra orena kläder besitter framför det äldre byksyste

met, hvilket sednare är omöjligt att begagna ombord, 
och i iinnu mycket högre grad, framför det af oss inom 
:flottan begagnade borstsystemet, hvilket, såsom varan
de alldeles förkastligt, borde förbjudas. 

Detta nya tvättsystem eger ej blott sin stora för
del i land, i kaserner, sjukhus m. fl. ställen, der alltid 
ständigt tillopp af färskt vatten finnes i tillräcklig 
mängd, utan äfven ombord vore det särdeles lämpligt, 
dels emedan, s:"tsom redan blifv·it visad t; det vore billigt, 
dels emedan det lemnar kläd erna rena och ej slitna ur 

tvätten, och äfven tonle den stora besparing i arbetet 
ej vara att forakta, hvarigenom, om tvätt-tiden stäides 
klokt, hela tvätten borde kunna vara uppnajad och 

den vanliga rengöt' ingen slut till 8 glas på morgonen. 
Anläggningskostnaderna för en dylik tvättinrätt

ning i kaserner m. fl. ställen belöper sig till rent af 
en obetydlighet och skulle siikerligen pli kortare tid 
än ett år betala sig, Mde hvaJ anläggnings- och drift
kostnaderna beträffar, i det att kläderna härigenom ej 

föruerfvas efter någl'a tvättar, h vilket nu är fallet med 
den skadliga borsten och s. k. stukningen. 

Ombord på de fartyg, som äro förseelda med ång
maskin, der sålunda ånga erhållas utan någon större 
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. 
penningenpppo:ffring iin Llutt briinslet_ skulle anlägg-
ningskostnaden belöpa sig till ett a två kar och några 
baljor. 

Derest frågan vinner Kgl. Örlogsmannasällskapets 
bifall , anhåller jag att s:ldana mått och steg, som ären

dets vigt h:räfver, måtte vidtagas, på det ej en sådan 
fördel som denna må, bokstaftigen t aladt, tvättas bort, 

till men för staten, den enskilde nummerkarlen eller 
ock for beggedera. 

Kg!. Örlogsmanna~iLllskapet beslöt att 3 af Siill
skapets leda mi::iter sku ll e niirmare undersöka det före

slagna tvättsättets anvämlanlle, och kommo dessa her
rar ledamöter till det resultat, att den förordad e tvätt
metoden borde med fordel kunna användas icke blott 

i land inom stateus sj ukhns, kaserner m. fl. stiillen, 
utan jemväl pröfvas på något på sjöexpedition utgåen
de fartyg. 

Febr. 1880. 

Sedan det hiir fonJslagna h1ittsättet oafbrntet nn
uer ett års tid varit användt p:l kong!. flottans härva
rande sj ukhus, samt iifven 1mder ett par månader i 

skeppsgossekasern en, s:'l torde det tillriick ligt liinge va
rit pröfvadt, för att man skall kunna stadga sitt om
döme om dess användbarhet i större skala. 

Resultaten af den mängd tvättar, som å ofvan an
gifna ställen foretagits, hrde i korthet kunna samman
fattas i följande: 
a) Soclasaltets frätande egenskaper hafva ej i ringaste 

mån kunnat skönjas på kHidernas hållfasthet , ej 

heller dess närvaro kunnat spåras i de tvättade 
kläderna - då sköljning försiggått med vederbörlig 
noggrannhet. 



- 152-

b) Kliiderna hafva kommit lika rena, om ejrenare, ur 
tvätten, som då det äldre, mera arbete kräfvande, 
sättet med s. k stukning och borste begagnades. 

c) Till groft tyg som skall tvättas, äro de i beskrif
ningen angifne qvantiteterna vatten och soda väl 
knappt tilltagna och böra ökas med omkring 20 a 
25 °/0 • 

d) Erfarenheten har gifvit vid handen, att det nya 
tvättsättet i och för sig besparar både tid och ar
bete, men att ytterligare besparing i sagde syfte 
kan och bör göras, genom att kläderna, lutlagda i 
bykkaret, uppv[irmas till kokpunkten, h varefter den 
varma luten aftappas och rent kallt vatten öfver
gjutes kläderna i samma kar, som de lutkokades, 
utan att upptagas, och derpå ånyo vattenkokas -
för att sedan sköljas. (All kokning sker med ånga.) 
Denna genviig har begagnats på sjukhuset och har 
ej ringa besparing i arbetet med kläderna derigenom 
vunnits, enär man ej behöft hanc1tora dem mer än 
vid lutläggningen och sköljningen. I skeppsgosse· 
kasernen har iifven samma förändring vidtagits med 
den skilnaden, att kllidema blifvit lutlagda i ett sär
skild t kar, samt derifrån nedpackade i bykkaret och 
luten öfvergjuten kläderna, som serlan kokats o. s. v. 
Orent linne, behandladt pä ofvan omtalade sätt, har 
varit fullstämligt rent och hvitt, och risken att få 
kläderna lutbrända förekommen. 

e) Lämpligast torde det vara att, med kran på ång
röret, kunna reglera qvantiteten ånga som påsläp
pes kläderna , och ej, som beskrifningen säger, hafva 
ångrör utan kran. En manometer och glasrör för
ordas äfven böra finnas vid ångkitteln. 

f) Med tjocka plagg såsom kojer, säckar m. fl. torde en 
stark gnidning mellan händerna eller klappning i det 
rena vattnet erfordras, för att få plaggen väl sköljda. 
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g) Tiden för tvätten af 200 mans gångkläder med 2 
skjortor i veckan kräfver, hvad kokningen beträffar, 
cirka 3 timmar, men kan skötas af blott 4 å 6 
man, då 4 kar användas. 

h) Ombord i fartyg, som ej äro försedda med ångma· 
skin, kan tillräcklig qvantitet ånga för tvätt erhål
las från skeppspannan, om denna blott erhåller ett 
ångtätt lock, med nödigt ångrör m. m,; 5 a 6 (t. 

ångtryck är lagom för ångkokning. 

Karlskrona i Februari 1881. 



(Insänd t.) 

Några ord med anledning af gjorda anmärk
ningar mot Klints nautiska tabeller.*) 

I förordet till en nyligen utkommen bok med titel: 
"astronomiska räkneexempel för navigatörer utgifna af 
J. C. Livijn och E. Jäclerin ", hafva författame emot 
Klints nautiska tabeller framkastat anmä rkningar, hvil
lm möjligen skulle kunna rubba det förtroende, som 
arbetet hittills, och allt sedan 1842, då första uppla
gan utkom, af de sjöfarande åtnjutit; jag finner mig 
sålunda manad söka att bestrida dessa, i viss mån obe
fogade, anmärkningar. 

Beträffande först den s. k. midnatts-korrektionen, 
vid tidsbestämning genom korresponderande höjder, så 
medgifves, att andrct termen i ex pressionen clerpå i alla 
tabellnpplagorna, till och med den tredje, fått oriktigt 
tecken, nemligen minus; men då ·1:e upplagan ntgafs, 
ändrades tabellen öfver så v;Ll middags- som midnatts
korrektionen till fnll öfverensstiimmelse med den gene
rela formeln i Petterssons navigation, hvilken lärobok, 
som bekant äl', uteslutande begagnas vid undervisnin
gen. På innehållsföl'teckningen till 4:e upplagan af 
Klints tabeller .M. XXII (a) och XXII (b) finnes form
lerna derföre anförda alldeles sådana, som författarue 
till exempelboken vilja hafva dem. - Hvarföre nu, då 
3:e upplagan af tabellerna under loppet af flera år va
rit utgången ur bokhandeln, framdraga en felaktighet, 

.,, ) Detta genmäle har redan varit iufurdt i Ny<L Dagli gt Alle-
handa för den 12 April innev. år. V. af If· 
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som i en följande upplaga blifvit rättad? - De båda 
tabellerna öfver middags- och midnatts-korrektionerna 
fortgå i en följd och utesluta, tvärt emot författarne.s 
antydan, icke ett enda af de ''många förekommande 
fall", som kunna inträffa. 

Vidkommande åter refraktionstabellen .. l:i. XIV i 4:e 
upplagan, så är denna hemtad från Bessels tabell, så
dan den finnes angifven i l :a upplagan af Petterssons 
navigation och är, till lättnad vid begagnandet, inter
polerad för, såsom jag föreställer mig, lämpliga argu
mentvärden; dit höra äfven två särskilda korrel<tions
tabeller, af hvilka navigatören använder den som af 
honom föredrages, och h vilka tabeller , såsom det under 
hvardera af dem anförda exempel synes antyda, sins 
emellan öfverensstämma; och icke kan jag finna, att 
den af författame till exempelboken införda tabellen 
öfver refraktion i något afseende är beqviimare än den
na tabell. Lika litet synes mig deras tabell kunna 
upphäfva den alligenhet som uppkommer cleraf, att 
"man ofta -nog begagnar· både på sjön och annorstädes 
"aneroider eller qvicksilfverbarometrar af annan kon
'1struktion, för hvilka en helt annan t emperaturkorrek
"tion ät· gällande." 

lVIig veterligen förekommer inom den nautiska astro
nomien endast ett fall, då en större noggrannhet med 
afseende på refraktionen behö fver iakttagas, nemligen 
vid rättelsen till höjderna, då dessa skola ingå i for· 
meln för en observerad lunardistans' reduktion till 
sann; men äfven då iir det fel, som riskeras vid begag
nanclet af Klints t abell (o.~ff. XIV, jemte korrektioner för 
temperatur och barometerstånd) ej af stor betydenhet; 
ville man trygga sig mot sådant, borde ju Bessels 
noggrannare formel, jemte dithörande tabeller begagnas, 
men en så hög grad af noggrannhet anses ju icke vara 
beböflig. 
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De motiv forfattame kunna hafva haft att nu an

gripa en ur bokhandeln utgången upplaga af tabellerna , 

men clerjemte förtiga, att felaktigheter i denna blifvit 

upptiickta och i en följande rättade, kan jag naturligtvis 

icke känna; men for att tabellerna skola få bibehålla 

det fortroende som de, uneler en lång följd af år, bland 

sjöfarande åtnjutit, har jag med dessa rader sökt visa, 

att forfattames klander åtminstone icke träffar den år 

1876 utgifna, senaste upplagan af ifrågavarande ta

beller. 
Stockholm i April 1881. 

V. af Kl-int. 

Handels-maritima underrättelser för skepps
redare och fartygsbefälhafvare. 

Ueskrifning på nya skeppsmätningsredskap. Kgl. 

Maj:t har genom kgl. bref af den 24 September l 880 

förordnat, att följande redskap skola: spelan metersy

stemet blifvit infördt, användas ~id mätning af fartyg 

inom svenskt område: 
1:o) 'rvå mätstockar, hvarder::j. af 3 meters längd, 

indelade i meter, decimeter och centimetf•r. Dessa mät

stockar, som öfverallt skola vaea 3 centimeter i fyr

kant, skola på iinclarne vara fot·sedda med messings

beslag. 
2:o) Två lyftstänger, hvardera af 3 meters längd 

och så beskaffade, att i ändbeslaget på den ena finnes 

en kort messingsclubb med inskärning för fastgörande 

af mätbandets änd-ring, samt vid ena ändbeslaget af 

den andra, två korta messingsclubbar, bildande ett spår, 

hvari mätbandet kan löpa. 
3:o) Två mindre lyftstänger, h varelera af omkring 

1,5 meters längd, inr·ättade på samma sätt som de un

der 2:o beskrifna. 
4:o) En s. k. Moorsom's mätapparat, bestående· af 

två, 3 meter långa, sammankopplade mätstockar med 

kuggstång och urifltjul, samt en förlängningsstång för 

mätning af äfven de största fartyg. 
5:o) En <ly lik a p para t för mätning af mindre far

tyg och med blott 2 meter långa mätstockar. 
6:o) En mätstock af l meters längd, i ändarue for

sedtl med messingsbeslag samt indelad i decimeter och 

centimeter. I ena ändan finnes inskjuten en på före· 
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nämnda sätt indelad smal stock. En insättningsskrnf 
bör gå genom ena sidan af mätstocken för att kunna 
faststänga den inre inskjutna stocken. Sammanlagda 
längden af båda dessa mätstockar, fullt utdragna, skall 
vara 2 meter, och då den smala stocken är inskjuten, 
skall längden vara 1;08 meter. 

7:o) En mätstock af 0,5 meters längd, i ändarne 
försedd med messing::;beslag och indelad i centimeter 
samt inrättad så, att dmi kan sammanslås på midterr. 

8:o) Ett mätband af 18 meters längd, fastgjordt 
vid och upprulladt på en, uti läderfodral innesluten, 
cylinder samt indeladt i meter, decimeter och centi
meter. I bandets ytterända, eller vid begynnelsepunk
ten för dess indelning skall finnas en mindre messings
ring, som passar uti irrskärningarne å dubbarue på de 
första af de här ofvan under 2:o oeh 3:o upptagna lyft
stängerna. 

9:o) En 9-garns lina af 60 meters ]ängd, upplindad 
på trärulle och försedd med jernhake i ena ändan. 
Till denna lina, som begagnas vid mätning af längden, 
:skall finnas ett block med stjert och hake för linans 
styfhalning. 

lO:o) En 15 meter lång smäcker lina med lod och 
messingsrulle, vid hvilken lina, omkring 2 decimeter 
från lodet, är fastgjord en mindre messingsring att 
lägga uti inskärningarne å dubbarue på de under 2:o 
och 3:o här ofvan omnämnda lyftstängerna. 

ll:o) En mätkedja af 3,5 millimeter tjock koppar
tråd, 30 metet· lång, med länkar som omfatta 5 centi
meter och med måttbrickor för hvarje hel och half 
meter. Kedjan, som skall vara försedd med handtag 
i begge ändar, nyttjas blott då invändig mätning å far
tyget icke kan ske. 

12:o) Märkplåtar, nemligen: 
l st. med märket ''S. E." (Svensk egendom), 
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1 st. med märket "T o n s", 
18 st. med siffrorna O, l, 2, . . . till och med 8 

(siffran 6 användes ä f ven som 9) i två storlekar, 
1 st. med talet "1 O 0" och 
l st. med ordet "M a n". 

Suez. Det finnes ingen sl•yldighet för fartyg, som 
passera Suezkanalen, att gifva lotsarna någon särskild 
gratifikation, ehuru det är brukligt att gifva 2 pund 

.sterling i gratifikation 1\t en lots, som utan onödiga 
uppehåll lot~at fartyget hela vägen och derunder visat 
sig uppmärksam, villig och skicklig. För vägstriickan 
Port-Said-Ismailia eller Ismailia-Suez gifves under 
samma förhållanden l pund sterling. 

Galats (Rumänien). 1880 gällande frakter voro: för 
Donau-ångare 5 sh. 9 d. a 6 sh. pr quarter till England 
och kontinenten: med ångfartyg från Sulina 5 sh. -pr 
quarter till England och kontinenten; med Donau
ångare 4 sh 9 d. a 5 sh. till Medelhafvet och Adriatiska 
hafvet. V exelkuraen är för tre månaders vexlar ; 
Antverpen 99 fr., Paria och Marseille 99,10 pr 100 fr., 
London 25 fr. 12 1/ 2 cent å 25, t5 fr. pr :€, Berlin och 
Hamburg 123 fr. pr 100 mark. 

Havana (Cuba). Utsigterna för frakters afslutan
de ha något l j nsnat, -ty sockerskörden lofvar bli f va 
1:iklig och de hämmande band, som till följe af kriget 
legat på handeln i hamnarne, äro borttagna. 1880 gäl
lande frakter v oro: från Ha vana till Europa 3:) å 37 sh. 
6 d., till Förenta staterna 3 1/ 1 å 3% doll. pr hogshead 
och 85 cent pr kista; från andra hamnar på ön till 
Europa 40 a 42 sh. 6 d., till Förenta staterna 3% å 
4 doll. pr. hogshead och l doll. pr. kista. 

Haiti. Amerikansk silfver fortfar att vara den 
löpande myntsorten. 
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Victoria (Hongkong). Frakterna hafva varit l&ga. 
Till London och Newyork ha frakterna gått ned till 
15 sh. pr. ton. Kustfrakterna hafva heller icke varit 
bättre. Till Laigon nedgick frakten till 8 sh. pr sicul. 

Jokoharna (Japan). Ett af regeringen uppgjordt 
. förslag till ny tulltariff upptager, bland annat, följande: 
Tullfria: fartyg, båtar, ull. 
För förarbetad t jern, stål och koppar en spec. tull af 5 %. 
, mineralier.... . . . . . . . . . . . . . . " 10 °/0 • 

" jernspik och kopparnaglar . . . , 15 %. 
" öl, tändstickor, vapen, ammunition , 30 °;0 • • 

Newcastle (Nya Syd-Wales) . Priset på kol har 
varit 14 sh. pr. ton fritt ombord. Förutom redan be
fintliga ängkranar hafva ytterligare fyra nya hydrau
liska lyftkranar, hvilka kunna lossa 2500 tons pr dag, 
blifvit resta i hamnen och är sålunda ännu för några 
år väl sörjdt för lossning och lastning i härvarande 
hamn. Denna har dessutom blifvit uppmuddrad, och 
tillåter fartyg om 31 1/ 2 fots djupgående att der intaga 
last. 

Singapore. Under det förflutna året hafva frak
terna hållit sig säl'deles låga. Frakterna till London 
ha f va varit mellan il 1.10 . O och il l . 2 . 6 pr ton. 
Det stora antal ångfartyg, som härifrån afgå med last 
till London. bidraga att nedtrycka frakterna. Ång
fartyg om 600 till 1000 tons finna god sysselsättning 
härifrån till närbelägna hamnar. 

Rangoon (Britiska Birma). Frakterna hafva varit 
låga: il 1.15. O å 2. O. O pr ton ris till Europa; under 
regnperioden befraktades segelfartyg till omkring 25 sh. 
och ångare till 27 sh. 6 d. pr ton. 

Ångfartyg börja uttränga segelfartyg och jernfar~ 
ty g börja till stor del ersätta träfartyg. 

Calc~ttta. Frakterna hafva varit låga. Medelfrak
ter till London: för jute, bomull och tobak il 1.9.3 
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pr. ton 0111 5 balar i för indigo il 4 O. O pr. ton om 40 
kubikfot i för shellack P 2. 7. O pr. ton 0111 50 kubikfot 
o. s. v. Kurserna hafva äfven varit låga. 

Lybeck. Genom Travekorrektionen, hvilket arbete 
tros kunna full ändas innan slutet af 1881, blifver flo
den ända upp till staden segelbar för fartyg om till 
och med 5 meters djupgående. Hyrorna hafva under 
1880 varierat mellan 32 och 40 kronor för matros samt 
mellan 25 och 30 kronor för lättmatros. 

B altimore. Hyrorna för matros hafva i medeltal 
uppgått till 25 doll. pr månad. 

Qttebec. ~Cauada). Vid samtliga fy rar och på an
dra framspringande punkter af kusten har r egeringen 
beslutat anlägga semafor-stationer, af hvilka redan 6 
till 8 äro i verksamhet vid S:t Lawrenceflodens nedre 
utlopp mellan Father Point och Cap Rosier. Medelst 
dessa kunna fartyg när som helst korrespondera med 
land. De komma äfven att blifva det enda verksamma 
medel, hvarigenom de om våren ankommande fartygen 
allaredan vid ön S:t Paul kunna erhålla pålitliga upp
lysningar om isförhållandena, hvilket troligen kommer 
att ske medelst ett särskild t derför inventerad t signal
system. 

För följande hamnplatser inom Quebecs konsuls
distrikt äro nya lotstariffer faststäida: 

Arichat på ön Cap Breton. Afgiften till hamn
mästaren är bestämd till från 0 ,50 till 5 doll., beroende 
på fartygens storlek. 

Mit·amichi. För inlotsning 2 ,25 do l l. pr. fot djup. 
gående. För utlotsning l ,75 doll. pr. fot djupgående, 
om detta är under 18 fot, men uppgår det härtill eller 
är deröfver, betalas 2 doll. pr. fot. Härtill kommer ett 
tillägg af 4 doll. för utgående fartyg. För förflyttning 
i hamnen erlägges från 1,50 till 4 doll. efter ~artygets 

11 
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storlek, med ett tillägg af O,!io dollars, om distansen 

är öfver 4 eng. mil. 
Pttgwash. Inlotsning: 5 till 21 doll , efter fartygets 

storlek. Utlotsning: 5 till 19 do l!. 
Port Philip. Lika med Pugwash. 
Shediac. Inlotl:ming : 1 ,'25 dol l. ])l'. fot djupgående. 

Utlotsning: 0,90 doll. pr. fot djupgående. Förflyttning 

i hamn: 2 doll. 
Richmoncl. Inlotsni11g: 5 ,50 till 14 doll. för fartyg 

af 80 till 400 tons. För fartyg öfverstigande detta 

tontal: ett tilHigg af 0,75 doll. för hvar 50:e ton eller 

del deraf. Utlotsning: hälften af inlotsningsafgiften. 

Crapat{d. Inlotsning. 6 cent pr ton. Utlotsning 

lika. 
Quebec-Montreal eller omvändt. För 2:a klassens 

lots : Fartyg af 200 tons eller mera: upp 18 doll., ned 

12 doll; fartyg under 200 tons: upp 12 doll. ned 8 doll. 

North -Syclney. Fartyg, till hvilka lots erbjuder 

sin tjenst innanför gränserna af Sydney lotsdistrikt, 

utan att sådan mottages, erlägga half lotsafgift, och 

lotsar, som utanför dessa gränser aBemua order till 

fartyg om att afgå till annan ort, hafva rättighet att 

för denna tjenst uppbära full lotsafgift för inlotsning. 

Fartyg, som ankomma utan att lots anmält sig och 

som afgå utan att begagna lots, äro skyldiga att er

lägga half ntlotsningsafgift. Fartyg, som inlöpa för 

ordres, äro frikallade från alla lotsafgifter, så vida ej 

lots verkligen begagnas. 
Quebec. Sådana afgifter som tullbehandling, lots, 

förhalning i hamn, bro- och stufningspenningar kunna 

anslås till 40 a 45 cent pr reg.-tons. 
S:t l'homas, Cap S:t Ignace och River Ouelle. Man 

lastar efter behag med egna besättningar eller hjelp 

från land. Ankarplatserna äro icke särdeles goda. 

River Ouelle har isynnerhet dålig hållbotten. Hjelp 
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vid och stufning af lasten kan anslås till 20 a 25 cent 
pr. Reg.-tons. 

1-fontrea l. Bro- och lastpenningat· erläggas pr. dag. 

Ballastlossning är dyrbar, långvarig och obeqväm. l\Ian 

lastar med egen besättn ing eller hjelp från land efter 
behag. 

l'hr'ce Rirers. Fartygsbefälharvare uppmanas att 

före afseglingen noga iakttaga, att alla affärer och rä

kenskaper äro upp- och afgjorda, då de i annat fall 

äro utsatta för att blifva q varhållna och arresterade 

af amiralitetsrätten i Quebec, och hvilket då ådrager 

såväl befälhafvaren som rederiet betydliga kostnader. 

Saguenay-River. Lastningen sker med eget man

skap eller h j el p från land. Utgifter för lots och ång

båt till Chicontimi kan anslås till 70 cer,t pr. ton. 

Dagspenning räknas till l doll. Stufningsersättning 

till 25 cent pr. stel. Lastageplatserna vid floden äro 

goda. 
Escownaine. Ankarplatsen är öppen från Ost, syd

öfver till Sydvest, men hållbotten lär vara god. l'vlan 

lastar efter behag med ensamt egen besättning' eller 

hjelp från land. Öfriga utgifter äro små och kunna 

räknas till mindre än 10 cent pr. ton. 

Förhållandena äro ungefär desamma vid Sault au 

Cocbon, Bersimis, Rimonski och Metis, men sistnämnde 

ankarplats är öppen för Nordost, Nord och Norelvest 

och bör und vikas under hösten. 
För Matane, Targis och Blanche River gälla sam

ma anmärkningar som för Metis. 
Magdalen Rive1·. Samma anmärkning som för Me

tis, endast att ankarplatsen är mera skyddad mot N.V. 

och mera öppen för O. och O.S.O. 
Gaspe. Utmärkt hamn, som mycket väl lämpar 

sig för order eller fraktslut. 
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Dalhousie. Utskeppningen föregår hufvndsakligen 

från New-Mills, Benjamin Rivel' och J aquet River, lig
gamle 15 till 25 eng. mil utanför Dalhonsie på den 
sö[\ra kusten af Bay de Chaleur, der ankarplatserna 
kunna anses säkra tills höstterminen inträdt . Lasten 

mottages i land å flotta r och bringas setlan till skepps
sidan mot särskild ersättning. Utgifterna, deri den 
vanliga hj elpen vid inhalningen är inbegripen, kan an

slås till 65 a 70 cent ]H' ton. 
B athu rst. Ombordtagantlet af lasten angifves kosta 

90 cent pr. std. Öfriga utgifte r omkr. 20 cent pr. R. -tons. 
Caraqttette . Hamn en är väl skyeldad och säker 

sr.mt lätt att angöra, men ankarplatsen är trång för 
större fartyg (om 700 till 1000 tons), fö r h vilka platsen 
for öfrigt väl lämpar sig. Ballastplatsen är vid ön Cara
quette, cirka 5 eng. mil från lastageplatsen. L asten 
levereras fritt till siclan. Stufningsafgift är 0 ,15 doll. 

pr. std. och arbetsdagspenning l ~L 1 ,20 Joll. Öfriga 
afgifter kunna räknas t ill cirka 10 cent pr. Reg.-tons. 

Mintmichi lämpar sig endast för fartyg af 18 till 

19 fots djupgående. L asten mottages vid bryggan. 
Inlastningsafgifter gå till 1 ,20 doll. pr. std. Öfriga ut
gifter, lots- och bogserhjelp deri inberäknade, kunna 
antagas till 0 ,50 doll. pr. ton. I certepartiet bör inta
gas, såväl lastningstid som bestämmelse om att last, 
som lemnas från någon annan lastageplats, än den 

hvartill fartyget vid ankomsten blifvit hänvisadt, skall 
levereras fritt vid sidan. 

Tracadie och T abusintac. Begge dessa ställen böra 
så mycket so m möjligt undvikas, isynnerhet under höst
månaderna och om våren, tills all drifis är försvunnen. 
Förstnämnda ställe bör särskildt undvikas, emedan spe
tälska derstädes är mycket utbredd . 

Richibucto lämpar sig endast för fartyg af högst 
14 fots djupgående. För större djupgående måste far-
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tygen ligga på redden, som rir mycket öppen och farlig 
samt föranlel1er stöne utgifter och uppehåll. Lastnings
utgifterna i hamn kunna antagas till 80 a 90 cent pr. 
std. Öfriga utgifter kunna anslås till 30 a 40 cent 
pr. ton. 

B uctouche passar för fartyg af 13 fots djupgående. 
Lasten levereras fritt långs sidan. Vanliga lastnings

utgifter kunna antagas till 65 a 80 cent i hamnen och 

90 cent på r edden , allt pr. stel. Öfriga utgifter kunna 
beräknas till 10 cent pr. ton. 

Sclterliac . Ankarplatsen vid Point du Chene är 
öppen för N.O., O. och O.S.O. samt em1ast lU.mplig för 
fartyg af mindre djnpc;ående, då det em1ast ~ir 17 fots 

lågvatten med omkring 3 fots stigning vid högvatten. 
Lasten lcmnas i allm ~inh et lc'\ngs sidall med en omkost-

. nacl af omlning 50 cent pr. std. Öfriga utgifter torde 
belöpa sig t ill 15 cent pr. ton. 

B ay Vc ,rte och Shinimicas. Utgifterna kunna räk
nas till 2 cent pr. ton, utom lastningshjelp. Begge 
stiLllena böra fö r r esten helst nnd vikas, då de endast 
äro öppna r edder. 

P ugwash ltimpar sig endast för fartyg af omkring 
18 fots djupgående. Umler senare ~r har lasten lem

nats fritt långs sidan. Vanliga lastningsutgifter äro 
omkring 90 cent pr. stel. och öfriga utgifter 10 cent 

pr. ton. 
W allace, Tatamagottchc och Pictou. Tatamagouche 

är öppen r edd, de öfriga iiro lämpliga hamnar for 19-
21 fots fartyg. Pictou har särskild betydelse som kol

export-ort och som elen enda hamn vid S:t Lawrence
bugten, der det är tillfälle till r eparation af botten

skador. 
Halifax. L asten levereras fritt långs sidan. Van

liga lastningsutgifter äro 80 tL 90 cent pr. std. Öfriga 
utgifter, ångbåtshj elp för förhalning i hamnen deri in-
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beräknade, kunna ansHs till 10 cent pr. reg.-tons. Till
fälle till r epara tio n finnes. 

S:t John. Vanliga lastningsutgifter äro omkring 
40 a 50 cent pr. std. Öfriga utgifter kunna räknas till 
30 a 35 cent pr. reg.-tons, hvar i doc1;: ej inberäknas 
ångbåtsbogsering in och ut, hvilken, orn den anviindes, 
kostar 4 cent pt~. ton för ballastade, och 6 cent pr. t on 
föt· lastade fa~rtyg . I certe part iet bör intogas Lestäm
melse om, att lasten skall levereras fritt långs sidan. 

Quebec (Canada). O aktad t rymningarna från en
gelska fartyg under senare år betydligt minskats, bafva 
de der t_J mot under sista året från de fö renade rikenas 
fartyg varit i t illtagande. I anl edning af denna sak 
yttrar sig konsul Schwartz sålunda: "Jag ville derför 
fö reslå r edericrna och fartygsbefälhafvarne att söka 
åstadkomma kontraktsenliga föreskrifter om, att ingen 
utb etalning af hyra sker till någon af Lesättningen 
under upp ehåll bärstädes eller i någon hamn inom di
striktet. lVIången fartygsbef<ilhafva re hor siikerligen 
erfat·enhet af, att det just är efter utbetalning af hyra, 
som rymning oftast eger rum". 

Aden. Flera ångfartyg hafva i dessa trakter fun
Tlit anv~indnin g, och tillgången ptt frakter från Indien 
till Europa har varit god och lönande. 

Victoria (Hongkong). K nstfrakterna hafva varit 
temligen lönande. 

Shanghai. I den betydliga fraktma rknad, so m i 
Kina är öppen för utHindska fartyg, taga de förenade 
rikenas endast ringa del, och någon utsigt t ill en för
ändring till det bättre (säger konsul Christiernsson) 
finnes icke, oaktadt gynsamrnare konjunkturer utan 
tvifvel snart äro att förvänta, med mindre än att vi 
h;ir erhålla en särskild flotta, som helt och hållet eO'-

"' 11as åt de kinesiska ocl1 närliggande marknader, samt 
en stam af skeppare och styrm~in, som utbildas för 
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denna trade. Och detta skulle visst icke kräfva några 
nya eller betydande anstrtingningar från våra skepps
rederiers sida, då vi hafva mer än tillriicldigt både af 
fartyg or;h folk, fullt lämpliga för en sådan använd
ning, om än antalet torde vara jemförelsevis ringa af 
fartyg, som passa för traden på afl~igsnare länder, så
dan den hittills bedrifvits. De lättnader för skepps
farten , som med afseende på bär rådande -egendomliga 
förhållanden hunna vara erforderliga från det offent
ligas sida, torde utan svårighet lmnna beredas, så snart 
nödvändigheten deraf t6ider i dagen. 

]}fartinique och Gnacleloupe. Kolforbmkningen på 
dessa öar ~ir tern ligen stor . l\Iiudre och väl klassifi
cerade fartyg fit enligt regeln sockerlaster i retmfrakt. 
De större gå efter lossningen af kollasten till Pensa
cola, Passagoula eller bomullshamname fö r att få re

turlaster. 
Cttba . Havanna och JHatanzas äro de lmfvudsak

ligaste exportortema, hvarifrån svenska fartyg föra 
laster. Erfarenheten hat· visat att en rundresa : trä 
eller jem från Sverige till England, kol från Englaml 
till Cnba, socl\cr derifrån till Förenta staterna och 
spanmål eller olja derifrån till Europa, gifver godt 

utbyte. 
J amaica besökes af ett icke obetydligt antal af de 

förenade rikenas fartyg, som vanligen taga kol ut till 
Kingston eller Port Royal och returlast till Europa 
af öns produkter; de mindre och bättre me el socker, 
pimento, honung, ingefära m. m., de större och mindre 
väl klassificerade med färgträd. 

P å J amaica bringas lasten fritt till och från far
tygets sida, och äro hamnutgifterna af sådan anledning 

måttliga. 
Rio de J aneiro. Antalet ångfartyg har betydligt 

tilltagit, och då dessa befordra mindre partier i a11a 
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rigtningar, ofta till jemförelsevis lika billiga frakter 
som segelfartyg, så är fraktbefordran för de senare 
långt ifrån så fördelaktig, som den varit förr; emeller
tid äro segelfartyg på omkring 3000 säckar de mest 
gynnade. 

Java. Hamnafgifterna på Java äro lilga (omkring 
5 d. pr. ton), och någon tvungen lotsafgift synes icke 
finnas. 

Blandade ämnen. 

Elektrisk belysning ombord är, enligt Scicntific 
American, i stor skala införd på en vid Chester i För
enta staterna nyligen bygel ångare, "Columbia 11

; på 
öfver 3000 ton, afsedel för trafik mellan San Francisco 
och Portlamt Denne ångare är försedd med 120 elek
triska ljuslilgor, som underhållas medelst fyra mask~
ner, placerade så, att maskinisten kan leda och öfver
vaka alla apparaterna. Lantemarna äro genom en 
mycket sinnrik metod så konstruerade, att de äro an
viim1bara såväl för olja som för elektricitet. För elen 
h~imlelse att de elektriska apparaterna skulle råka i 
olag, ~i1· det sålunda möjligt att på vanligt sätt åstad
komma upplysning. Trots all den färsigtighet metl 
eld och ljus, som iakttages i fartyg, lider det lmappast 
ni\got tvifvel, att ej de flesta eldsvådor ombord härleda 
sig från det nu varande systemet att upplysa hytter 
och korridorer. Uti varma klimat medför oljebelys
ningen dessutom den olägenheten, att en osund värme 
derigenom utvecklas, hvilken förskämmer atmosferen 
under däck, stundom till den grad , att den blir out
hiirdlig. Det elektriska ljuset alstrar deremot ingen 
märkbar värme och är fritt från alla olägenheter, som 
åtfölja andra belysningssystem. 

lVIen det är ej blott för belysning af fartygets 
inre som amerikanarna hafva antagit det elektriska 
systemet; topp- och sidalanternor hemta nemligen sitt 
ljus f:cån samma källa och, då dessa lanternor äro kon
struerade med parabolish:a speglar af ovanlig styrka, 
så antar man, att "Columbia" skall kunna tillrygga
lägga sm väg äfven i elen svåraste tjocka. 
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Alla hytter äro derjemte försedda med elektriska 

ringklockor och ett fullständigt telefonsystem sätter 

salongerna i förbindelse med fartygets expeditionsrum. 

Med ett ord elektriciteten kommer att herska enväldigt 

i detta simmande skyddshem, och om experimentet 

lyckas, kan man med visshet antaga, att systemet 

skall med alla möjliga förbättrin gar snabbt adopteras 

af hela amerikanska handelsmarinen. 
(Efter Revista maritima.) 

Litteratur-anmälan. 

"Ångmasldnliim" - ;;å lyder titeln på en a f ma

riningeniören J. L. Frykholm utarbetad och nyligen 

nt.gifven bok, hvilken blifvit antagen till lärobok vid 

såvm kgl. sjökrigss kolan som r ikets navigationsskolor. 

Arbetet, som tt l' publicera<1t på Allolf Bonniers förlag, 

omfattar 368 sidor i oktav med 159 figurer i t räsnitt 

och li tografi samt kostar bunden 8 kronor. 
J u mera seglen undantränges af ångan , desto vig

tigare är det , såväl för vår krigs- som handelsmarin, 

att k unskapen om ångmotskiners - särskilJt sjöång

maskiners -· ·· rätta skötsel och bruk blifver allmän och 

grundlig hos alla dem, som på våra fartyg hafva ång

maskinerna under sitt befäl eller ·sin vård. Naturligt 

är, att behofvet af en dylik kunskap skall vara bety d

ligt större nu, då af Hottans i bruk varande 47 fartyg 

110 i.iro försedda med ångmaskin , äu det var t. ex. år 

1849, då ångfartygens antal inom vår krigsmarin' var 

rel ativt obetydligt. Vi valde med afsigt årtalet 1849, 

emedan första upplagan af nu ifrågavarande läroboks 

närmaste för egångare - "Om ångmaskinerie1· och ång

(a1·tyg m. m." af B. J on zon och C. B. Lilliehöök -

undel' detta år utkom. 
Ångmaskinsvetenskapen har gått snabbt framåt; 

för at t folj a med denna utveckling utgafs äfven suc

cessivt , under ledning af elen förstnämnde af författar

ne, flera nya, tillökade upplagor af nämnde bok, ända 

till år 1876, då den 6:e och sista utkom. Herr F:s 

uppgift var att här taga vid arbetet och fylla den lucka, 

som uppstått inom vår moderna lärobokslitteratur ge-
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nom upphörandat af meranämmle boks utgifvancle i nya 
upplagor, och häruti har han ock stirdeles väl lyclmts. 

Boken omfattar fyra afdelningar, neml.: ''.E'ysik", 
"Om ångpannor", "Om ångmaskiner" samt "Om maski
nens effekt och anvrindande"; härefter följa 16 st. r e
duktions- och dylibt tabeller samt 4 st. kongl. förord
ningar och generalonler för flo ttan angående hithöran

de frågor . Den ordning, uti hvilken ämnet behandlas, 
är således densamma, so m major Jonzon använde i sin 
bok, men då stilen ut i denna är uristan alltigenom be
skrifvande, är den åter hos herr Frykholm - så att 

säga - resoneramle, och htirigenom har iifven förfat
taren lyckats få sitt timne framsttildt uti dess mest 

njutbara fonn; teoretiska beskrifningar samt praktiska 
råd och anvisningar, rörande hvarje särskild detalj, föl

.i as åt hand i hand, och göra framsttillningen särdeles 
l efvandc, och vi äro öfvertygade om, att boken skall 
blifva en augeniim läsning, icke blott för dem, som 
till följd af sitt yrke måste göra sig vtil hevandrade i 
åugmaskintiran, utan iiJven för dem, som - utan yttre 
anledning -·- vilja för nöj es skull stndera ifrågavarande 
vetenskapsgren. 

H vad innehilllet beträffar, tir det nästan öfverallt 
i jemnhöjd med vetenskapens nuvarande ståndpunkt; 

boken är shifven för svenska hisare och behandlar der
före i de flesta fall förhållandena, sådana de hos oss 
te sig, hvilket dock icke hindrat författaren att på sina 
ställen redogöra för de erfarenhctsrön, man gjort äfven 

utom vårt land, t. ex. "Board of Trade'' föreskrifter 
om dimensioner på plåten i ångpannor, om maskinaxlar 
samt ångfartygsbesigtning m. m. 

Omfånget har lämpats efter fordringarue till öfver

maskinistexamen enligt nu grillande bestämmelser; dessa 
föreskrifva, att unelervisningen för denna examen bland 
annat skall omfatta "förklaring och beräkning af--
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fartyg.:; fart för masl,in (( . H var och en, som sysselsatt 

sig med hithörande frågor, vet lJUru kompliceradt detta 
problem är, och huru outredda de förhållanden ännn äro, 

på hvilka det hvilar. Författaren har tydligtvis velat 
undvika, att uti ett arbete af ifrågavarande beskaffen
het intaga några invecklade beräkningar - och detta 
kunna vi Hitt fatta -, men vi beklaga, att han af 

denna sin vilja låtit fö rleJa sig att -för fartygs mot
ståml i vatten och för elen kraft, so m erfordras för de
ras framdrifvande med viss fart - framställa de te

orier, som mr 'vV. H. ViThit~ uppgjort, och hvilka möj
ligen i en framtid kunna komma att utvecklas och visa 
sig sanna, men som ännu befinna sig på ett sådant ut
veckling::;stadium, att de icke borde få plats uti en bok, 
hufvudsakligen afseeld för läsare, so m icke kunna an
t agas ega tillräcklig kritik på detta område, för att 
riitt bedöma, h vilken grad af noggrannhet man kan och 
har rättighet att fordra af dylik a teorier och deras 
i formler framstäida resultater. Vi vilja hitr hlott 
påpeka, att uti dessa formler förekomma tvenne coeffi
cienter, af hvilka den ene uppgifves variera mellan 1,25 

och 2 samt den andra mellan 2,50 och 3; resultatet är 
proportionelt mot produkten af dessa båda coefficienter, 
för hvilkas antagande till det ena eller andra värdet, 
man endast har sitt på praktik grundade omdöme att 
stödja sig på. T iinka vi oss nu, att för ett och samma 
fall llet öfra och det undra gr[insvärdet af l1Varje coeffi
cient använcles, skulle man komma till resultater , hvil

ka skulle förhålla sig till hvarandra, som 2 X 3 = 6 
till 1 ,25 X 2,5 = 3,125 eller i det närmaste som 2 till l.*) 

<i') Den skitnaden i resultat, som sålunda kan erhållas , är - en · 

ligt vår åsigt - för stor, för att valet af de faktorer, på hvilka det 

hela beror, skr.ll öfverlemuas till afgörand e il.t det praktiska omdö

met hos personer, hvilka v;il hUrutionan ej kunna ega nilgon erfa

renhet . Denna om sUlndighet i och flit · sig borde varit tillräcklig för 

att furhiudm dessa teoriers upp tagande pii detta stiille. 
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Denna anmärkning gäller nu endast en liten del 

af Herr Frykholms arbete, hvilket i öfrigt innehåller 

så mycket nytt och godt, att det helas värde icke ge

nom densamma kan nämnvärd t nedsättas; detta har 

åtminstone icke varit vår afsigt, utan vilja vi tvertom 

tacka författaren för den nytta, han utan tvifvel gjort 

vår marin, genom att sk1inka oss detta tidsenliga ar

bete inom en vetenskapsgren, som för densamma är af 

största vigt, och vi rekommendera boken till studium 

för en l1Var, som har någonting med det afhancllade 

ämnet att göra. 
-n. 
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Juni 4. 

« (( 

« 

Kommendiiren A. Adlersparres enka Kariu Sophie Ad

lersparre, fiidd friherrinna Leijonhufvud, tilliigges en årlig 

pension å allrniinna indragningsstaten af 1000 kronor. 

Bombkanonsluparne Joknl, Kettil, Guttorm, Sverker, 

Fjolner, Svegdur, Asleik och J orund få anviindas för 

'dpiirrniugsarbeten vid iuloppe•• till Carlskrona. 

uti en till chefpn för sjöförsvarsdepartementet stiild 

skrifvelse af den 31 December 1879 hade chefen för 

sjökrigsskolan hufvudsakligen anfört: att i den för sjö

krigsskobn den 2G .M aj 1876 faststilida stat vid beräk

nandet af den ersättning, som borde tillkomma der an

stiilde liirare för den undervisning, som af dem i skolan 

meddelas, antagits såsom beriikningsgrund antalet under

visningstimmar i veckan, hvarvid, enligt då giillande un

dervisningsplan, lärotimme i militära ämnen ersatts med 

100 kronor och i icke militära med 120 kronor; att sta

ten ännu vore, med afseende å de till Iärarne. ntgående 

arvodena, oförändrad; att undervisningsplanen deremot 

blifvit förändrad, hvarigenom undervisningstiden ökats i 

militära ämnen med en timme, samt i icke militära iim

nen med aderton timmar i veckan; att för beredande 

af full ersiittning för den sålunda ökade undervisnings

tiden skulle, enligt nyss uiimnda berlikningsgrund, utöf

ver det belopp so m i staten för Iärarne finnes anslaget, 

erfordras årligen 2260 kronor; att bemiilde chef, för att 

i någon män och så längt tillgångarue medgifvit, bereda 

Iärarne i de ämnen, för hvilka undervisningstiden ökats, 

ersättning iör de liirotimrnar undervisningsplanen upp

toge utöfver dem, för hvilka staten bestode ersättning, 

af det uti skolans stat, under titel diverse utgifter, upp

förda anslag af 1500 kronor, till extra · undervisning äf

vensom till vikariatsarvoden ut.belalt, hvad som på 1879 

års sista gvartal be!Vpte, eller 37 5 kronor, proportionsvis 

12 a 
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vä länune förd eladt; ntt dii för detta qvarla1 dem rätte

ligen bort tillkomma tre sjundedelar af 2260 kronor, eller 

!l68 kronor 55 öre, så för efinnes för sagda iiudamål e u 

brist af 593 kronor 55 öre, hvartill konune arvode till 

extra lUrare und er h iiöl terrnineu för tncddelad uudervis. 

ning i musik, 85 kronor 71 öre, l'ller en sa mmanlagd 

brist af G79 kronor 26 öre; och har chefer: fcir skolan 

anhåll 'it , att denna brist må t te af tillgiingliga medel fyl

las och medlen stiill as till hans disposition, lwarvid han 

jemvii l eri nrat, att. framg ent , si'< liinge nu giillande stat 

och und ervisningsplan liinde till efterrättelse, årligen 

kom me att i det till ~kolan all\·isade anslag brista, e n

lig t uppgjord beriikning 11 GO honor, je m le de belopp, 

som möj ligtvis behöfde i vika riatsarvoden utbetalas. 

Öfver d enna framstiillning har kong!. 1\Iarinflirvaltn in

gen den 5 Mars 1880 afgifrit infordradt und. utlåtande 

och dervid form äl t, att den o mstKodighet, alt aflöningen 

för sj ökrigsskolan ,; liimre blifv it iJer:ikPad efler hvars och 

ens tirotim rmu· i veckan und er lii3året, icke syntes inne

fatta gill igt sk U l att förorda aHöuingsförhöjning för några 

bland liirarn e, i den mån so m a ntalet li'rotimrnar för 

dem iikats, samt att ej hell er eljest h vad chefen för sko

In n anfört kund e anses som tillrii cklig anledning att på 

fureslaget siitt bevilja fcirbiittrad aHöning till bemiilde lii

mre, helst ny liinerc-glering f(n· elementarläroverkens Iii 

rare, med hvilka sjökrigsskolans !li rare blil'vit likstiilda, 

viii vore ifrågasatt., men än nu icke b eslutad på grund 

hvaraf och ,·]å af d et till chefens fiir skolan disposition 

för extra undervisning j gmte 11n dra iindumål beviljade 

anslag fur liisi\ret 187\l-1880 återstode 1 eller 1125 

kronor, hvilket belopp syn tes Marinförvaltningen böra 

lemna tillrii cklig tillgflllg för öfrigu med ansinget afsedela 

iindarn ål, då behufl ig sparsamb et vid beviljande af er

siittning fiir ext ra undervi sning iakttages, Marinfiirvult

ningen hemsliilt , alt h vad bemii\de chef anf•irt och före 

slagit, icke mått e t iii någon K. M:ts fi lgärd furanledq. 

K. M:t., so m tagit d etta iirende i nådigt öfverviigande , 

har derv id Pj fuuuit skiil, att till ifr>•gavarande framstiill

ning i Yidstriick tare lll flll Jemna bifall , iin att till ersiilt

lling för extra undervi~ ning må unde r innevarande iir f:\ 

af chefen f, ;r sjökrigsskolan a nvlindas erforderligt belopp 

af de i stat till ved och iysniugsiim nen m m uppförda 

med el, i d en mån dessa ruedel dertill lemna tillgång nt

öfver de utgifter, som med desamma i ufrigt äro afsedda· 
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Juni 4. En af byggm ii~tareu m. m. A. G. Janso n ingifven ansö -

l<an att silso m ~ rsiittning fur dc vidsträåtare jordschakt

nings- oeh grundlligguingsarbetcn, som för sjökrigsskolans 

uppfUrande funnits erford erliga utöfver de, hvilka vid in

gifvande af an lmd ii samma byggnadsföretag vurit be

riikuade, tillerkiinnas ett belopp af 3000 kronor , har 

K. M:t i öfverensstii mmelse med Marinförvaltningens 

hem ställan funni t böra lemoas ut an nådigt afseende. 

12. Tillämpningen a f d e iuternationella bestämmelser hvilka 

upp tagas i e lO "f K. Jl:ts förnyade n<1diga (ururdning, 

"".?ående hmd <t f artyg iakliagas bör till undrikande aj 

umburdtåggniNg a.f den 31 ,liars 188(), 5kall , hvad Sve 

rige vid kommer, likaso m h vad inom Storbritannisk11 riket 

blifvit rn edgifvct, anst'1 till den l September 1881, iutill 

hvill<e n tid de iiltlrc intcrualionella bestä mmelser, hvar

orn ~ !J i K. M:ts nådiga föronlniu g den 22 Juni 186 9 

handlar, komtua att fortfarande förb li fva glillaude. 

" Vid de tillfillien då t. f. lutsdirektören Anknrkroua li r 

af tj cnsteresor eller annat laga fö rf><ll furhindrad att bi n 

be fattning utufva skall chefen fcir södra lotsdistriktet fur 

valla lutsdirekWrspmb~tet. 

« (/ 1\. ~I:t har funnit god t i under förordna , att, d erest fiir 

leduiug af J(. M:t och kronan i~kc tillhörigt far tyg, som 

li r lrikalladt fråu skyldighet att. begagna kronolots, er

fordra s 0111 farvutt:~ el kunnig person, som icke tillb ur 

fa rtyget, till bitrliue för lo tsr.ingeu icke m t1 anlita& mi

nan lin kronolots, der sftdan i fö resluifven ordning kP,u 

erhållas; slwlande en !war, som i kronolots' stiill e fur

riit ta r lot sning af fa rtyg, hv;.rom h Ur är fråga, i annat 

fall ii n i 2 10 mom. l af K. M:ts förnyade nådiga för

ordning angående lots- och fyrinrättningen i riket af dcu 

!J Juli 18()2 lir medgifvet . böta från och med fem till 

och med femtio kronor. 

« « K. }f:t har funnit sk ii ligt medgifva , att tillsvidare, och 

intill dess annorlunda kan varda i nåder förordnad t , un. 

derofficer med ved erlike samt manskap vid flo t tan må 

egn under tjensteresor tillgodonjutit skjntskostnadsersii tt

ning, efter eget vai, antingen i öfv erensstitmmelse med 

gli ilande resereglemente, eller ock med de belopp, som 

und er den tiJl ryggalagda fiirden verkligen blifvit for olika 

; kjutshåll pii grund af dagböckerna utcifna, med tillägg 

jemviil, i senare falle t , af riit.teligeu utbet.alda vagn -, viig 

bro-, fiirj- och bätpenniugar, dock att allenast ettder~ 
af d essa tvenn e olika. beriikningssHtt m~ for den verkst!il -
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da fram- l·ller återresan i d ess helhet kunna begagnas, 

samt att reserlikniugen, d:\ den uppgöres enligt. verkliga 

utgift en, mf1 upptaga kostuadeu för endast en hiist. 

l~- 8medmiistaren vid flottans varf i CarlsJuona Sven Ek

dahl tilldelas . ett exemplar i guld utaf medaljen af 5:te 

storleken med inskrift •f<ir nit och redlighet i rikets 

tjenst • , alt i hiigblått band med gula kanter bäras å 

bröstet. 

" Kaptenen vid kongl. flottan m. m. J. C. }J. Christerson 

har erhållit uppdrag att utarbet1\ en ny lärobok i sjö 

nrt.illeri, afseeld ej inindre till bruk vid undervisningen i 

Fjokrigsskolan och flo t lans underbcfiilsskolor, än ock att 

vara en handbok f•>r . sjöofficerare. 

18. KommendUren vid kongl. flottfln m. m. A. Pettersen 

tilldelas ett exempla r i guld af medaljen af 8:cl e storle

ken med inskrift •för berömliga gemiugare , att i htig

blått band med gula kanter bäras å bröstet. 

2. Fullmakt för navigationslUraren Fromhold t Ludvig Ågren 

att vara före ståndare fur navigationsskolan i G e fl e. 

« Lotsstyrelsen tillåtes fiirhyra ny embetslokal i stället för 

elen gamla mot en årlig hyra af 4500 kronor. 

« Kapten C. F. Ekermanu får beordras att afresa till 

Fiume för att brsigtiga 10 st. minor, och erhåller der

uneler inom riket. rtse- och traktament sersältning enligt 

gällande reglemente, och \ltom riket reseersiittning, en

ligt räkning fur verkliga kostnaderna , samt ett trakta

mente af 20 kronor om clag~n ;'rån och med dagen niist 

efter elen då ban lemnar Sverige till och m ed dagen 

nlist före åen då ban elit åte rkommer. 

9. K. M:i ha~ af det af innevarande års riJ,sdag anv.isade 

anslag, 97000 kronor, till artillerimateriel för flotta n i 

nåder behagat bestiimma: 

att till ersiittning fiir 8 st. inbkanoner till 24 och 27 

c.m. kanoner jemte ammunition till desamma skall an

visa.~ 4000 kronor; 

att till 2 st. en-tums kulsprutor med tillhurande am

munition och lavetter, afsdcla fur kanonbåten Edda, 

skall anvisas 13800 kronor: 

samt att till kompl~tterancle af skrfifCirrndet för de 

vid flottans station i Carlsinona befintliga kanoner skal 

anvisas 15200 kronor. 

« Lujtnanterna vid kongl. flottan Carl 8mith och friherre 

C. Posse samt underiCijtnanten vid kongl. flottan , grefve 

M. Hamilton hade, uti en genom afdelningschcfen, kom -
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mendörkaptenen O. Öhrstrurn, iugifven underdånig an

scikan, anhållit, att de, som under sistlidne vinter genom

gåt t d en vid flott ans hlh·varande sta l i on anorduade spe

ciella kursen i minvUsendet, måtte erhålla en gratifika

tion hvardera, motsvarande det inqvarteringsbidrag de 

skolat åtnjuta, derest de under genomgåendet af nämnde 

kurs, i likhet med eleverna vid näst fiiregående kursen, 

varit i tjenstgöring inkallade. 

Kong!. Marinförvaltningen har hliröfver uti und. utlå

tand e af den 25 sist!. J u ni anfört, all de omständighe

ter under hvilka gratifikation beviljats officerare som 

visat sig hafva genomgått f<ireskrifven examen vid ar

ti ll €1· iregernentes furberedande undervisningsverk för in

triide vid artilleri- och ingeuiörhögskolan, icke syntes å 

suka.ndena ega tiWirnplighet., eniir nyss niimnde officerare 

fiir iinclamålet haft anställning såsom elever vid militär

läroverk utom flottan, rneu elen lärokurs i minväsendet 

hvari stikand eoa tleltGgit, varit anordnad inom flottan 

för d ess medlemmars utbildning i yrket, samt att sökan

dena icke heller borde ställas i j emförelse med de offi

cerare, som under föregående år varit kommenderade 

att genomgå speciell kurs i minvliseuået, då desse offi

cerare samtidigt fiirrtHtat officerstjenst vid station en, på 

grund af sådan inkallelse i tj eustgöring, som enligt gäl

lande bestiimn:~ l se r berilttigat dem till åtnj c~t ancle af in· 

qvarteringsersättning; på grund l.tiraf, och då hvad sö

kandena i öfrigt anfört icke syntes inuebiim giltigt skli! 

till eftergift från stadgade viikor för erhållan de af iu

qvarteringsersiit.tni ug, Marinförvaltningen hemstält, att 

den gjorda underd. ~nsökningen icke måtte vinna nådigt 

bifall. 
K . .M:t ha t· i öfverenssUimmelse med hvacl lwngl. Ma

rinförvaltningen hernstii\t funnit den nndercl. ansökHingen 

icke böra vinna nåd. bifall. 

9. :llled anmälan att Anneförvaltningens artillericlepa.rte

ment, nppå en af c'Jcfen ftir Sven artilleriregemente 

gjord fram stililning om utanordnande af det genom nå

diga brefvet af den 16 Nov. 1833 och elen 3 Dec. 1875 

bestämda arvode af 600 kr. att tilldelas informationsknpt. 

T. A. Ekdahl , hvilken uti regementets förb eredande un

denisningsverk fur vinnande af inträde vid artilleri- oeh 

ingeniörMgskolan, medd elat undervisning åt två office

rare af kongl. flottan , som på grund af nådiga general

order undervisningsverket begagnat, under den 17 Mars 
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innevarande är förklar11f, r.tt då, pit gmnd af den ntaf 
K. M: t den 21 December 1877 faststäida stat för ar
t illeridepartementets andel i anslaget till försvarsverket 
till lands i allmänhet ; det förut i stat uppförda anslaget 
till undervisnings meddelande åt officerare af armen nu 
mera ej utginge , samt några medel till dylika utgifters 
bestridande för officerare af kong!. flottan ännu mindre 
af Armeförvaltningen disponerades, den gjorda fram 
stiillningen icke kunde bifallas, 

hur bemiilte regementschef uti ett genom generalfiilt · 
tygmiiFlareu m, m under den 19 sistl April ingifvet 
nnderd. memorial, pä anförda skäl, anhållit a\.t informa
tionskaptenen Ekd.ahl måtte för den :tf honom i uu af
slutad lärolmrs meddelade undervisning åt i fruga va
rande två officerure som icke tillhörde regementet, till
erkännas ersHttning med ett belopp, motsvarande det 
arvode, som för dylik undervisning förut utgätt. 

Detta med hvad ej mindre kong!. Armeförvaltningens 
artilleridepartemeut uti afgifv et uuderd. yttrande, än ock 
kong!. Marinförvaltningen uti underd. utlåtande anfört , 
har K. M:t i n•lder låtit sig föredragas och dervid fun
nit den gjorda framställningen om anvisande af särskild 
ersiittning åt iuforma.tionskaptenen Ekdahl för medde
lad uudervisning åt i fråga varande officerare, icke blira 
vinna nådigt afseende. 
Tveuue utnf de hos firman Whitehoad & c:n i Fiume 
för svenska rniuviiRt>ndet bestlilJa minor m[t till nor8l;a 
regeringen allåtas mot det pri~, firman för dem b@tingat, 
med tillägg af bcsigtningskostnadeu. 
Ingeniör J. Frykholm får beordras att afresa till Fiume . ) 

1 och för siirskildt uppdrag rörande Whiteheadska mi 
norna och erhåller under resan samma rese- och trakta 
mentsersättning, som enligt kong!. brefvet af den 2 Juli 
d. å. blifvit kapten Ekermanu medgifna. 
Bevisorn och bokhållaren i kong!. Marinförvaltningen 
P. H. Hedenblad tilldelas ett belopp af 2100 kr. , så~om 
erslittning för de sekreteraregöromål han, såsom sekrete
rare i d\.omiten .för nfgifvande af utlåtnnde och förslag 
angående nya fartygscerter•, bestridit. 
Kommendörkaptenen vid kong!. flottan m. m. G. N. af 
l\ lereker får under den tid, han iir chef på minfartyget 
Ra n, såsom medlem af «Kom i ten för afgifvaude af ut
låtande och förslag angående nya fartygsccrter«, jemt.e 
ersättning för resorna fram och åter mellan Ban och 
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hnfn :dstaden endast uppbltra 10 kronor f'ör hvarje dag 
han 1 och fllr deltagande i komilens sammanträden up
pehåller sig i hufvudstaden. 
H~ganii~ hamnaktiebolag tillåtes vid Höganlis hamn an
bnnga t ven u e led fvrar. 
K. M:t har med i;ndring af nådiga kungörelsen den 12 
Mars 1875 tillsvidare och intill de~s annorlunda kan 
varda bestämt behagat förordna: 

att alla, enskild person eller bolag tillhöriga, s,·enska 
eller till kustfart hiir i riket beriittigr.de utlär1dska frutyg 
af 40 t ons driigtighet och derunder, skola från och med 
den l nlistkommando Senlember vara frikallade från 
skyldighe t att taga lots. -
Till fi5lje af en, i allmänna tidningarne införd, annons, 
enligt lwilken K. M:t u~!'iistat tva pris lur enligt vissa 
bestiimmelsPr uppgjorda ritningar och kostnadsförslager 
till krigsfar:yg, hade inom den bestiimda tiden inkom
mit förslag med bilagor från P. A. Lagergren, «C. R. «, 
«-dl-«, Ivar Engs~riim, Societe nouvelle des Forges 
et. Chautiers de la Mediterranee och C. J<J . Stuart, hvilka 
samtliga handlingar öfvtrlemnats, till utlåtande af komi
ten för afgifvande af förslag rörande nya fartygscertcr. 

Omforrniilda komile har nti nnderd. skrifvelse den 5 
sist!. Juli, under fiirm;i\an att de från P. A. Lagergren, 
dJ. R « och •-dl-« inlemnade beskrifningar icke va~it 
sit fullständiga, att desamma kunnat till pröfning upp
tagas, tillika, efter redogörelse flir innehållet af de U frige 
tiiflandes förslag, anfört, att, enligt kornitens åsigt, intet
dera af de inlemnade tiiflingsförslagen uppfyllde pro
grammets alla fordring11r, och at.t cintet af dem således 
ansåges tjenligt att vare sig i sin helhet eller till viisenl
lig del , liiggas till gnmd för byggande af sådana fartyg, 
som programmet afsåge, men alt komiteu ausåge det af 
U E. Stnart inlemuade förslag till fartyg, dock vara, 
med l'lfseend e å sjiiegenskaper, manöverfiirdighet, linier
n.as konstruktiou, mr>jligheten att i hafsbandet begagna 
snm kanoner samt pansards förd elning, så framståend e, 
att det vore förtjeut af särskild nppmiirksamhct, och 
hemiilde C. E. Stuart af denna anledning berättigad att 
erhålla det andra af de utfilstade prisen eller 1500 kr. 

K. M:t har, med afseende å hvad komiten sålunda 
anfört, funnit godt i nåder tilldela ingeniören C. E. 
Stuart det i nådiga brPfvet den 26 September 1879 ut
fästade higre priset af 1500 kr. 
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K. M:t har på. underd. ansökan tillagt kommendören 

vid kong!. flottan m. m. fri h . F. W. von O t ter, i och 

för hans flyttning till Carlskrona, en flyttningshjelp af 

600 kr., mot svarande 10 procent af den för kommendör 

i 1877 i'trs 11tat for flottans officerskår uppförda fasta lön. 

Riksdagens år 1879 fursamlade revisorer hade, uti afgif

ven berättelse om verk?tä!d granskning fur år 1877, an

fört, hurusom det ådragit sig deras uppmärksamhet, att 

största delen af de .lavetter, ångmaskiner m. m, som 

under revisionsåre t blifvit för sjöförsvarets räkning au

skaffade, fiirfilrdigats vid utl ilndska verkstäder, ehuru, 

enligt revisorernas åsigt, många, om icke alla, dylika ar

tiklar bord t kunna erhållas af fullt lika god beskaffenhet 

och flir icke stör re kostnad vid inhemska verkstilder, 

dervid revisorerna synnerligen framhållit, att innan be

ställningar för statens rilkuing gjordes i utlandet, veder 

bUrande tillverkare inom l3.udet alltid borde lemna& till 

fälle Mt afgifva yttrande, rörande de vilkor, hvarunder' 

de kunde vam benilgua att ilt&ga sig förhareden varan

de beställningar. 
Riksdagen har uti skrifvelse af den 11 Maj 1880, med 

tillkännagirvande att riksdagen delade de af revisorerua 

i förevarand e hänseende uttalade åsigter, och sålunda, 

ansl\ge det vara af vigt, att tillverkare inom landet i 

främsta rummet bereddes tillfälle att lifvertaga utfliran

det af de beställningar, hvilka så väl för flottans räk

ning, som för andra allmänna behof, kunde ifrl\gakom

ma -i underd. anhållit, det K. M: t täcktes meddela de 

för berörda lindamåls vinnande ~rforderliga föreskrifter. 

Kongl. . Marinfönaltningen, som hitröfver med underd. 

utlåtande inkommit, har, jemte lenmad utredning, huru 

med afseende å anslmffningar f(jr flottan enligt äldre 

och nyare stadganden egde rum, tillika för egen del an

fi)rt : att då riksdagens framställning icke syntes afse 

återinförande af förbud mot upphandling å utländsk ort 

för sjöförsvarets räkning eller inskränkning i vidare mån 

af h vad för unrvarande vore stadgad t, än alt inhe:nske 

tillverkare lemnades tillfälle att yttra sig i fråga om 

åtagandet af flir handen varande beställningar, kong\. 

Marinförvaltningen icke tv e k a de att tillstyrka bifall till 

förevarande fra mställning. 

K. M: t har i hufvudsaklig öfverensstämmelse med h vad 

kongl. Marinförvaltningen foreslagit fuunit godt, utan 
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b·i\ffande anskaffn ingar för flottan, till efterrättelse, så väl 

fc)r kong!. Marinförvaltningen som för vederbörande fiir

valtningsdirektioncr och varfschefer vid flottans statio

ner förkl ara, att tillverkare inom landet i främsta rum

met skola beredas tillfälle att., derest det utan nämnvärd 

oliigenhet för kronan kan ske, öfvertaga utförandet af 

de besuillurngar, hvilka för flottans räkning ifrl\gakomma 

och, med afseende ä deras beokaffenhet eller tiden för leve

ransens fullgörand e, anta.:;(! igen kunna inom landet utforas. 

Tillstånd for hamnstyrelsen vid Mölle fiskläge att der

städes anlägga en hamnfyr. 
En af kommendörkaptenerna i kong!. flottans reserv 

rn. m. A. W. O. Boy och grefve C. G. von Rosen i 

egenskap af inspektörer, den förre för norra och den 

senare för vestra distriktet af båtsmanshållet, gjord un

derd. ansökan, att intill deEs ett nytt resereglemente kan 

kot!lma att tillämpas, blifva berättigade att i deras fore

uiimnue egenskap åtnjuta reseersättning enligt 4:de klas

sen i nu gillland e resereglemente, har K. M: t icke funnit 

böra vinna nådigt afseend e. 
K. M:t har icke funnit skHI vara förhanden att för när

varande vidtaga åtgiird ft\r anskaffande af nya roteböc

ker flir båtsmanshållet, hvilken åtgärd af kong!. Marin

förvallningen ifrågasatts. 
Kanon med lavett för kanonbåten Edda får för 115000 

kronor anskaffas . 
Kommerserådet J. U. Grönlund, lotsfördelningschefen 

och skeppsmätningskontrollören C. H. Ramsten samt 

skeppsmätningskontrollören A. Isakson anmodas biträda 

vid granskning inom sj öförsvarsdepartementet af de utaf 

skeppsmätningsöfverkontrollören ingifna förslag, de Is till 

förordning angående mätning af handelsfartyg, dels till 

1 instruktion for skeppsmiitningskontrollörer och dels till 

instruktion för skeppsmätare. 
K. M:t har, i likhet med feregående år, funnit godt i 

nåder anvisa, dels för den !lirare, som meddelar under

visning åt skeppsgossarn e vid Stockholms station under 

innevarande läsllr en ersättning af 100 kronor för .h varje 

af läsårets åtta månader, dels ock under samma läsår 

5 kronor i månaden för hvar och en af de två moni

törer, som från sjömanskåren kommenderas till tjenst

göring vid skolan. 
Uuderingeniören vid mariningeni0rsstaten W. Jacobsen 

tilldelas under ett års tjenstledighet, som han begagnar 

12 b 
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för fortsättande af studier vid Royal N a val College i 
Greenwich, med bibehållande af sitt på stat innehafvan
de arvod!i af 1000 kronor, ett stipendium af 150 pund 
sterling. 
K. M:t har i öfverensstämmelse med kong!. Marinförvalt
ningens hemställan, funnit godt .förklara, att stadgandet 
i kong!. brefvet af den 12 Februari 1869, att officer, 
som genomgått lärokurs vid gymnastiska centralinstitutet, 
är berlittigad uppbära traktamez;tsersättning, icke vidare 
skall tillämpas på officer vid flottan, tillhörande Stock
holms station, som hädanefter varder kommenderad till 
genomgående af lärokurs vid gymnastiska centralinsti
tutet. 
Två min-syrtinstrument få för en kostnad af 1500 kr. 
inköpas för flottans station i Carlskrona. 
Fyringeniören J, Höjer får, under högst ett års tid, kom
menderas a t t i utlandet, företrädesvis Frankrike och 
England, å fyrplatsm· och vid större fabriker för till
verkning af fyrapparater idka studier i fyrväsendet emot 
rättighet att under tiden, jemte bibehållande af inne
hafvande lön och tjenstgöringspenningar oafkortade, åt
njuta, under högst sex månaders tid från och med den 
dag han lemnar Stockholm, erslittning efter 250 kronor 
i månaden samt, emot skyldighet för honom att senast 
tre månader efter hemkomsten, till kong!. Lotsstyrelsen 
afgifva berättelse om de af honom under frånvaron rö
rande fyrväsendet gjorda iakttagelser. 
En mindre fyrlykta får på kong!. Lotsverkets bekostnad 
anbringas och underhållas å Grimskärs nordöstra strand. 
Carlshamns stad tillåtes, för belysande af östra inloppet 
till hamnen, å uppgifvet ställe derstädes anbringa en 
ledfyr med rödt sken. 

Pensioner till dertill berättigade officerare och ved er Ii
kar vid flottan må utbetalas månadsvis för löpa&de 
månad. 
Enklare gunrnmsmattor få anskaffas för fregatten Vana
dis ocb. korvetten Gefle. 
En fyrlykta får af enskild person anbringas å Hvittskär 
i Motala ström. 

K. M:t har på nnderd. ansökan medgifvit löjtnanten vid 
kong!. flottan m. m. E. C. Brusewitz, i och för hans 
flyttning till Stockholm, en flyttningshjelp af 120 kronor, 
motsvarande 10 procent af den för Wjtnant i 1877 års 
stat uppförda fasta lönen. 

Okt. 15. 

« 18. 

« 29. 

« « 

Nov. 4. 

(( 

12. 

« 19. 

f( 
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Ingeniiiren vid mariningeniörstaten H. A. Grahm tilldec 
las en gratifikation af 400 kronor, för den tid af mer 
än 8 månader, som han förestått direktörens vid samma 
stat, G. W. Svensson befattning som departementRchef. 
Underlöjtnant W. Dyrssen har på und. ansökan tilldelats 
en flyttningshjelp, för flyttning till Stockholms station, 
af 60 kronor. 
Af professor R. Rubenssons liirobok i nautisk meteoro
logi får ett antal af 1982 exemplar mot ett pris af 2 
kronor pr exemplar tillhandahållas köpare. 
Landstigningskanonsluparne Lejonet och Hyenan få för
ändms och användas till transportpråmar. 
Fyrlyktans sken vestvart hän å den större inseglingsfyren 
vid Sandhamn, inom Stockholms fördelning, får förän
dras till r0dt och en mindre lanterna får placeras å 
pricken i farvattnets midt. 
K. M:t har befallt, att en navigationsskola skall inrättas 
i Strömstad, och att kong], .Marinförvaltniugen, skall, 
efter pröfning och godHinnande af de lokaler, som kunna 
varda för skolan meJ dess inrättn;ngar erbjudna, vid
taga de åtgärder, som på kong!. Marinförvaltningen an
komma, för att skolan med lästerminens början, hösteu 
1881, må kunna träda i verksamhet. 
K. M:t har fi,stställt stat för navigationsskolan i Ström
stad. 
En mindre hamnfyr får im·littas för namnen vid Baree · 
bäcks fiskliige. 
En fyrlykta får anbringas på pirhufvudet vid Skanörs 
hamn. 
K. M:t har befallt kong!. Marinförvaltni1,1gen gå i för
fattning om anläggande vid Carlskrona af en skjutbana 
för kanoner, i enlighet med af K. M:t gillad ritning och 
kostnadsförslag. 
K . . M:t har funnit god t medgifva, att den förhöjning i 
båtsn:ansdagaflöningen i land från 6 till 10 öre, som är 
bestämd i kong!. brefvet af den 18 December 1874, får 
tillgodoräknas en hvar båtsman ·tmder tjenstgöring i land, 
ehvad han tillhör sjömansklass eller varfsklass eller är 
kommenderad att tjenstgöra å militärdepot eller varf, 
eller tillgodonjuter annat aflöningstillägg eller icke, sko
lande denna förhöjning för dem af båtsmansstyrkan som 
icke redan äro i åtnjutande deraf, beräknas från början 
af år 1881. 
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19. K. M:t har funnit godt. i nåder tilldela fanjunkaren vid 

lw ngl. li'Iarinrcgement et, sv;irJsmanncti Håkan Larsson 

Striim ett exemplar i guld utaf medaljen af 5:\e stor

leken med inskrift «för uit och redlighet i ril{et.s tjenst« 

att i 
1

högbll'ltt band med gula kanter bHras å bröstet. 

26. Dii denna embetsskrifvelse lir afsiirdeles intresse för flot

tans officerare, meddelas den här i sin helhet. 

Till Herr Slafsrådet och Chefen för K ungl. Justdie 

depart•:m~ntct. 

Såsom af fl ern, tid efter annan utaf domstol medcle

la rle 11tslag framgår, tilliimpas el en i allmi.inhet gälland <J 

regeln om skadestånd i hela sin u!striickning jemväl å 

~jnoff1cer flir skada å det fartyg, fii 1· hvars siikerhet han 

varit ansvarig, ehvad skadan uprko mmi!, af uppslit eller 

blott vållande. HUrige nom mfts!c komma att intriiffa 

och har i sj Pifva verht intriiffa t, att sjMfficer för ett. 

förbiseende el l Pr en fiirsnmmelsP, i sig sj e l f ej ar svårare 

~rt , iiu alt den knnnnt med en Hittare disciplinär be-. 

strafl"ning fö r~o nus , j a, till och m~d ulan att den anse tts 

b i ra till ansvnrspHöljd fiiranleda, blifvit ådömd skade

~tiu.d , ofta till sil hiiga belopp , alt dess utkrllfvancle 

slnille medfort det\ felaudrs ekonomiska. undergång. 

Det synes mig kunna ifri'tga Hii !lRs, huruvida icke en 

fiiriindriug i deltA. f.·rhållande iifveu ur det allm'inuae 

synpuukt vorP öu,kvtird. F elauti c omd'.imesf<irmåga eller 

ett j emfurelse vis ringa förbiseende under svåra förhål

lande n Juranleder :-nflngeu gång p:t ~jiin till skada, som, 

sii rskildt med nfseE:ude å nntideus dyrbam sj ii krigsmate

riel, kan, uppskn.ttad i penningar, representera en an

~enlig fiirm i'genhet, och medvetandet af n.tt sll lnnda en, 

i sig sjelf obetydlig, omstiindighet kan leda till följder, 

som genom sina verkningar triiffar den befiilhafvande 

icke blott såsom tjensteman utan hans e nskilda person 

och hans familj, måste ovilkorligen VP.rka förlamande 

på hans haudlingskm ft, pil hvilken likviil , ,;d tillfällen 

då beslutsamhet. och djerfh et fordrns, ett företags fram

gång eller skeppets slil<m·het mllhiinda uteslutande beror. 

Icke sällan förekommer att fartygsb efälhafvare, till 

undgående eller förmildrand e af den sWrre olycka, som 

genom giillaud e f<ireskrifters bokstaflign. iakttagande, un

der tillfälliga förhållande!\ vore ounclvildig, nödgas handla 

i strid med dessa foreskrifter; men det iir hårdt, om 

den, som sålunda genom sin nemärvaro och omdömes-
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förmåga t. ex. lyckats riidda ett fartyg från total förlust., 

skulle, derföre att han i stiillct åstadkommer en relativt 

obetydlig skada, åläggas ersiitta densamma, under det 

att , om han utan urskiljning hand!at i noggrann öfver

ensst.ämmelse med gällande allmänna. regler, han kanske 

undgått all ersättningspåföljd, äfven om fartyget gått 

förlorad t. 
Det synes kunna befaras, att und-er dylika förh ållan

den bemedlade ynglingar icke våga beträda en bana, 

der de utsätta sig för att i följd af ett, måhända af 

bristande ilfniug, föranl edt obetydligt förbiseende full

sUiudigt ruineras, och sålunda endast den, ~om icke har 

något att förlora, sknlle komma att erbjuda siu tjenst 

åt vapnet. 
Den stl'ii ughet, hvarmed stadgandet om skadestånd 

t.illilmpas å svenska sjöofficerare vid deras tjenstg(iring, 

torde i öfrigt icke ega sin mot~varighet i något annat 

]and . Af uppgifter från Norge, Danmark, Ty~kland, 
Holland, Storbritanien, Frankrike och Nordamerikas för

enade stater fra mgår, att med undantag för Norge och 

Danmark, bestämmelse om skadestånd ingenstädes till

läm pas i de fall här äro i fråga, och såsom det synes 

hnfvudsakligast af enahanda skäl, som i meddelandet 

från Frankrike blifvit i öfverensstlimmelse med hvad 

här är uttaladt, anfördt, neruligen nödväut:igheten att 

lemua fartygscheferna i full besittning af den handlings

kraft och beslut.~amhet, som lifvet på sjön med nödviin

dighet förutsätter, och hvilka egensl\aper onndvikligen 

skulle förl amas af fruktan, att i ett ögonblick Hfveu t yra 

en hel familjs ekouomi~ka oberoende. Hvad Norge be

träfl'ar, ti!Himpas väl i detta lan d for dylika fall den all

männa regeln i kriminallagen, att • den vid förbrytelse npp

kom~a skada skall af den skyldige gUidas, vare sig för

brytelsen skett med afsigt eller af t'<irdslöshet;« men 

derjemte stadgas i sjtifartslagen att «t' id bedurn andet om 

hrern som är skuld till en uppkommen skada, bcir tagas 

i bet-raktrwde, hurut,ida det fans tid till öjve•·läggn ing, 

eller om beslut plcitsligt mciste fattas.« J e m väl i Dan

mark lldömas sjöofficer skadestånd endast, såvidt skadan 

kan anses hafva uppstått till följd af har.s uppsåtliga 

afsigt eller vårdslöshet. 

Det såsom mig förekommer, ej mindre ur statens syn

punkt än för sjöofficerare, menliga förhållande jag här

ofvan vidrört, föranleder mig hemställa till Herr Stats-



- 190-

rådet, huruvida ej Herr Statsrftdet skulle finna lämpligt 
att vidtagn. åtgärder, hvarigenom stadgande komme att 
meddelas i den syftning, att hvad i allmän lag finnes 
foreskrifvet om skadestånd icke skall vara tilliimpligt på 
den, som för ett örlogsfartygs säkerhet är ansvarig, så
vid t icke skadan bevisligen fororsakats af uppsett eller 
hög gt·ad aj t•årdstöshet 

Stockholm den 26 November 1880. 
c. v. Otte1·. 

C. Nordenjatk. 
Nov. 26. K. M:t har tillåtit kongl. Marinförvaltningen afsluta kon-

trakt med sir W. G. Armstrong & comp. i Newcastle 
upon Tyne om leverans af en 27 c.m. bakladdnings
kanon, afsedd till bestyckning å kanonbåten Edda, utan 
att säkerhet behöfver ställas för de i förslHgskontraktet 
betingade förskottsbelopp. 

« Underlöjtnanterna vid kong!. flottan Beclonan, Scholan
der och W. Dyrssen tilldelas, under det de genomgå 
artilleri- och ingeniörsskolau å Marieberg, hvardera en 
inqvartering med 400 kronor, för år räknadt. 

Dec. 3. K. M:t har i nåder funnit för godt bifalla, att lotsver-
kets ångfartyg Frey må, på de tider detsamma icke ta
ges i anspråk f<'r lotsverkets räkning, afses för att, efter 
intendenten vid naturhistorisk:\ riksmuseum, professorn 
m. m. F. A. Smitts bestämmande, använd!,S i och för 
undersökningar rörande sillfiske med drifgarn vid Sve
rige~ vestra kust. 

« « K. M:t har, såsom 0rsiittning för bitriide vid gransk-
ning af ingifna förslag till nya skcppsmätningsförfattnin
gar, tilldelat kommerserådet m. m. J. U. Grönlund och 
shppsmätningskontrollören A Isaksson Lvardera ett be
lopp af 200 kronor mot skyldighet att tillika, om så 
pllfordras, bitriida vid korrekturläsningen af de nya 
skeppsmätningsförfattningarne, samt lotsfördelningschefen 
och skeppsmätningskontrollören Ramsten, jemte rese
och traktamentskostnadsersättning enligt gällande regle
mente från sitt hemvist till Stockholm och åter, en 
summa af 340 kronor. 

"' Förbindelsen mellan Carlskrona och fästningen Kungs
holmen samt mellan denna fiistning och öfriga sjöfäst
ningar vid Carlskrona skall uppehållas under tiden intill 
början af Maj månad n;ietkommande år, och får dertill 
användas något af de varfvet tillhörande smärre ång
fartyg som finnes dertill bäst passande. 

Dec. 

« 

« 

« 
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3. En af Iärarne vid skeppsgosseskolan i Carlskrona E. O. 
Cedergren, C. L . Knutsson och J. A. Genström ingifveu, 
af rektorn vid skolan förordad skrift, deruti de, på an. 
förda skäl, i underdånighet anhållit om någon tillökning 
i nu innehufvande lönevilkor, och h vilken ansökan kong!. 
Mariufurvaltningen, på grund deraf att aflöniugsstaten 
för skolan blifvit så nyligen fast stäld, afstyrkt, har K. 
M:t i likhet med kong!. Marinförvaltningen icke funnit 
skäl bifalla. 

10. K. M:t har i nåder behagat tilldela följande personer: 
fyrmästaren C. M. Olsson vid Marstrands lotsplats, extt·l\ 
lotsen å fyrfartyget Falsterboref G. Berggren, kronolot
sarue med högre lön I. P. Sjöblom vid Söderarms lots
plats och Z. Olsson vid Käringens lotsplats, hvilka un
der en hedrande tjenstetid, med ett beromvärdt nit i 
fullgörandet af sina tjenstepligter, och städse i sin van
del lemnat underlydande och kamrater efterföljansvärda 
föred:Jmen, 

hvardP.ra ett exemplar i silfver af medaljen utaf 8:de 
storleken med inskrift «för nit och redlighet i rikets 
tjeust~ att i högblått band med gula kanter bäras å 
bröstet. 

"' K. M:t hat· funnit godt i nåder·föreskrifva, att arvodet 
till sekreteraren uti korniten för afgifvande af förslag till 
sjöförsvarets ordnande skall utgå med 425 kronor i må
naden , så länge kornitens arbeten fortgå, samt arvodet 

åt kanslisten med 6 kronor pr dag, den tid han, under 
komiteus eller någon dess afdelnings sammanvaro, är i 
tjenstgöriug, äfvensom aflöningen till hvardera vaktmä
staren med ~ kronor om dagen, under den tid korniten 
eller afdelning deraf lir tillsammans. 

17. K. M:t har, på chefens för flottans militärpersonal för
slag, tilldelat löjtnanten vid kong!. flottan M. Carlstedt, 
hvilken under nu tilländagångna undervisningsåret tjenst
gjort såsom· lärare i den epeciella minkursen vid flottans 
station i Stockholm, med afseende å den tid och möda 
löjtnant Carlstedt anviiudt för att förskaffa sig de insig
ter i minväsendet, som satt honom i stånd att på sätt 
som skett utöfva lärarekallet i detta ämne, i likhet med 
hvad under föregående år egt rum, en gratifikation af 
1000 kronor. 

« K. M:t har uådigst behagat tilldela fyrvaktaren vid Ut
klippans fyr K. J. Henriksson och fyrbiträdet J. J. 
Steinback, hvilka, med egen lifsfara, under synnerligen 
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svåra omständigheter lyckats !1-tt, med bi triide af tre fi

skare, rädda hefälh afvare och besättning å tyska skoner

ten Arion, so m under 2vår storm den 17 sist!. Scptem

ber straodat i nlirheten af fyrplatsen, för det beröm

vi!rda och sjelfuppoffrande mod H enriksson och Stein

back vid ifrågavarande tillfälle å dagalagt, hvard era ett 

exemplar i silfver af medaljen utaf 8:de storleken med 

inskrift «fur berömliga gerninga r« , att i högblått band 

med gula kanter bliras å brMtet. 

.. 




