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Om värden och skötseln af maskinet· och 

ångpannot· i engelska flottan.*) 

Att r~itt vårda och sköta maskiner och Å,ngpann or 

iir inom en flotta af en särdeles stor betydelse. Ej 

blott för fartygen s tjenstbarhet utan iifven från eko

nomisk silla }ir detta af stor vigt, ty masbners och 

ångpannors omkostnad tynger ej obetydligt på marin

budgeten. Inom engelska marinen har också detta 

ii.mne utgjort föremi'\1 för allYarliga begrundanelen och 

komiteer af erfarne män hafya Yarit tillsatte för att 

söka sammanfatta de mest verksamma bestämmelser 

för vinnanuet af detta mål. Vi veta att luigsfartyg 

kunna återkomma efter ej stort mera än ett års expe

dition med sina ångpannor temligen illa medfarna i 

föl.id af bristande lmnslmp om deras rätta skötsel. Äf

ven inom en mimlre marin har denna fråga sin stora 

betydelse, ty all klok hushållning, som der kan åstad

kommas, medför sina välgörande resnitater i det att 

de flt medlen , som stå en sådan marin till buds, kunna, 

just genom ett klokt och orclnaclt system med iakt

tagande af nödig hushållning, användas mera uteslu

tancle för det stora hufvudänllamålet, pe9'Sonnlens ö(ning 

och matej·ielnts {örölcancle. Från denna synpunkt sett 

tro vi, att det ej skall vara för yrkesmännen ovälkom

met, att här anföra de bestämmelser som engelska 

amiralitetet utfärdat för vården och skötseln af ma

skiner och ångpanno1· inom engelska :flottanj och vi 

*) B.euaktionen beu>iget meddeladt af kaptenen och ridd. G. af 

Troll e. 
18 



278 

hysa den förhoppningen , att äfven iuom vår flotta skall 
detta ämne Yinna den uppmärk samhet som det i san
ning förtj enar. 

"The Lords Commissioners" af engelska mniralite
tet hafva under den 14 Angnsti 1874 nttärdat följanri o 
bestämmelser för vården och skötseln af mashiner o<:h 
ångpannor, och hvilka besWnnn elser , grundade pft uen 
större erfarenhet som kirom l!lifvit förvärfnul, s l ;:o b 
ersätta de iilc1re i cletta afseemle ntfiircbde, mH1er den 
förhop:tming , att styrkan oclt vantldigheten hos ma shi
ner och pannor i H. ]\f. fartyg sh"all härigenom blifva 
större än hittills. 

"i\TaR1dner i nlhuiinheL 

Maskinerna 1.) Fönän maskinemn. siittas i gltng, ~ifven om 
befrins fn\n 

] el1 ·1 ·,'~. t ~n 1'ol't tid Yflrit st.illn, sked! R1Ltit1 det fö r-vatten förr- c.e u • ·~ " li 

iin_de sHtt.ns sigtighetsmåttet inl.'ctngas att befria cylimlrm·n e frf\11 
1 gi\ng. f' 0 ] ] J f l .._ . · det vatten som a nagon orsa.;: ;:an ta ·va sa m a~ fH?; 

i dem. 
Gmdv ist 2.) Om man, vid maskinemas igångs~ittning, p ;'l. -

rd.ppvfiirml:~n- ol'a'IJI)el' fullt ångtl')'Ck i cvlimlrarne förrän de,1;:;a ii1·o e n_ · ry Jll- . ~ l · · · • J . 

charne . helt och håll et uppv:irmcb., är det stor fara att R]ll'J Cka 

kan uppkomma i dem i fuljr1 af den olika utviJgnin 
gen. Detta iir ment sär skilclt faJJet mer1 stora eylin<hnr, 
och mas1\inistofl1cernrn e, som om11iiJHler1mi\'n maskin e
riet, skol a <1erfiire haJYa all 01m:o:·g, n:i.r ip;:tJ J[;:'iittniug 
förekommur , att s:c smit n in gom uppv!irma cyli]](1rarnt•; 
el<larnc skola vara nntäm1a och tmgan bildatl (untbn-

1 'l t'llf'' ']l !' t l 'l ' 1 . l l t ' tagan c es v1c 1. .a en a, n omon mnu.g s ~ynl,sa mil e-; 
nå gon tid fulT~in masl:in antagligen J,ommer att nnviin
das så att den varma luften orh ångan, allt eitenom 

' 
den stiger i pannorna, m:'t passera in uti cylindran:e 
och rundt omkring dem n:ir de äro förseelda med ång-

\ 
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bälten, i afsigt a.t.t gif,-a dem den tempfwatur vid hvil
ken de sk ola. förblifva , niir ma~;kin ii1· i g;!l ng, ptt det 
att de må vara fullstiinrligt utvidga de innan <le ntsiit
t as fiir n:"Lgon frestning. 

3.) P i;:;tonernn.s sänkning uti lt ori;:;ontela maskin er , Pi>.tonPrnn s 
•.• • •• • o . S< tllklllng nti 

en folJtl a.f nutnmgen p :t umlerkant, ska.ll noggrannt hori sonlt•la 

observeras, oelt niir det. är niirlvtill(ligt skola cle justeras, maskiner. 

så att dc kommil i Llen centrala sttillningcn ånyo. 
Packningsringarne skola ~if,'en vrillas något ruml allt 
eftersom de blifva slitna. 

·1:.) Iii er ii n van li!r omsor.g· ~i t· beltöflig mc<l de Yertikala 
u - ~ maskin er. 

vertikala upp- ocl1 nedvända cylinder-maskinerna ffir 
att förekomma stötar i Yefstakslagren, emedan stötar 
då maskin passerar centrum kunna förorsaka att piston
stängernas leon er spriicka sj elfva pi.stonerna. 

5.) Smörjkoppa.r eller ''permeators'' nyttjas för 8 Jn i: 1jkop · 
par eller 

att förse pistoner och slider med smörja, hvars myc- »pmma-

k enhet regleras så att el en just ~ir tillriicklig att låta 10 "8 " 

Lle inre <l elame arbeta tyst och mjnkt. .Man måste 
ihågkomm a iltt för mycken smörj a på de inre delarne 
ej blott tir misshushållning utan äfven inverkar skadligt. 

G.) Om clet ym·it nö<1vämligt att anvämla vatten Vatten på 
lagrerna. 

på lagren, umler clet man är umler ånga, skall vakt
hafvamle maskinistofficeren clerme<l upph1ira något före 
maskins afstannanrle, och olja brukas i stället, på det 
att lao·erytorna må täckas med olJ'a och således för-o . . 
hindras f rån att rosta. 

7.) N~ir som de öfre lagren aftagas för umlersök- B
1

ultarneuht-
c ragas o c 

ning af ram- och vefstakslagren, skola lagerbultarue und ersökas. 

utdragas, fullkomEgen r engöras och öfverstrykas metl 
talg förrän de åter insättas, så att ej någon rost må 
uppkomm a till följ e af vattensmörjningen. 

8.) C.vlindrarne, IJistonerna, ång- och expansions- Under8ök-
" uiog. 

sliderna, alla axel- och vefstakslager, bultarne till alla 
muffar i axelledningen och till axel- och vefstakslagren, 
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äfvesom alla andra delar af maskineriet, pi hvilka det 

beror att masbnen arbetar v~tl , skola ofta und ersökas 

och aJla bristfälligheter afhj elpas, på llet att så myc

ket som möjligt masl;:in erna alltiu må vara i ett till

stånd af fullkomlig anviindbarhet. H varje nnclersök

ning och hvarje upplysning l'ÖraiHle ma skineriets till

stånu skall anteeknas i maskinjurnalen ('r lte Engine 

room R egister). 
.Maskiner.nns 9.) Då man ej i:ir lmller ånga, skola ma skinerna 
rundtaguu}D'. . · · 1 

b delv1s arbetas runcl lwar.Je dag, och anteclmmg l erom 

EndastCra
ne 'B olja be-

gagnas 

göras i maskinjurnalen. Sliderna skola clagl igen rö

ras medelst elen vanliga i gån gs iittningsi nr~ittningen 

(''Starting gear '·J. 

fi{asldner Hirsell<la mell ytlwn!lcnsorer. 

10.) 'ralg eller olja af animalisk eller vegeta,bi lisk 

beskaffenhet En· ej begagnas som smörja till 1le ime 

c1elarne af dessa maskiner, utan Cranc's mineralolj a iir 

den enda som får anviimlas för detta iinllam.'il, ot•h 

cylimlr arne samt sliJem a förses mecl llenn a smö1ja på 

vanligt sätt från smörjkoppar eller "pel'meator.~ .. . 

De inre de- 11.) Expansions- och åiJ gsliclema, pi ston- och stuf-
larne ren- fi b .. . l · • l · 11 .. 1 i J 
g. ras och ng · oxar, a lvensom c e m re ue arne 1 a man o e ; JOs 

bes~ryka~ maskiner af denna beskaifen het, sko la ofta or~h nog-
med Cran e s . 

olj a. gmnnt mhlersökas och r m1göras samt tunnt ölverstry-

l~as mell Crane's mineralolja. 

G:nomblå~- 12.) l!'imws genom11åsniHgsventilel' så skola cle 
mngsvenb- .. , -l ._ f'" · t' 1 1 J t' t · 

ler. an vanelas m eL SuOl' Ol'ing ·1g wc; en 1as 1g u ru:mlllg 

af ånga anses ib1aml orsaka. sprickor i kontlerhorns tu

ber eller i kondensorerna sjeHva. 

V:atten få: 13.) Vatten f:lr aldl'ig till:'ttas att samla s1g 
eJ samlas I å ' "l 1 11 J l lt tt f o l 
åugbhltena. ngua t ena, oc i a t conc enserat va· ·.en l'ctn lem 

skall uttömmas i kondensorn eller vannvattensci-

s tern en. 

r 

) 

l, 
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14.) 1\Iaskinistofficerarne skola ialcttnga hvarjo F0rckom-

1ö rsigtig hot5mått till att förelwmma spil}uing 0ller bort- f;i~~;~;~d~n~~ 
g;tJW af n trskt vatten fr:Lll y tkonclel!SOI'el'lla eller från tc.ns spill
'. b . _ _ . u mg eller 
matareelstenterna hos de maslun0r som Llermccl i:iro bortgång. 

fö t·::;eclcla. 
15.) Cist enwma för matarevattnet i mashiner , Ciste rnerna 

l · l -l l 1 1 f · fu r matare-
som clermec ~i ro försee c a, s w et 1a ·va tnnna zmktackor vattnet un-

(:;]abs af zine) upph~tngcla i dem, i aJsigt att fij r ekom- dersökas 

f . j och rengo-
ma jernets · Öl'l'ustnmg. Jes::;a eiderner skola ofta un- ras. 

dersökas och r engöras samt <leraö, äfvensom zinktac

lwmas, tillstånd skall viC:L hva1j e unllersölming anteck-

nas i maskinjumalen. Om maskinema antagligen ej 

komm~L att begagnas för någon tid ftu· man ej låta det 

lromlenseradc vattnet förbliCva i matarecistemerna utan 

i stället uttappas, och man håller cisternerna torra och 

m:'Uade om det i:ir nödvändigt. 

Duh!Jel C\yliudermaskiner *) 
(Compouml Engines.) 

16.) Den största omsorg och uppmärksamhet skall 

ial,ttagas med denna sort af maskiner af lle maskinist

officerare som clesamma omhänderhafva. :Maskinist

o:fficerarne skola göra sig sjeHve fullkomligt bekanta 

med principema för dems konstruktion och söka upp

täcka de mest ekonomiska metoderna för deras använ

damle. 
17 .) I h~indelse att expansionsslider anvämlas till Lågtryck

lågtr yckscylindrarne måste man ihågkomma, att använ- cyliudr~rnes 
. · expansiOns-

dandet a f dessa slider ej så mycket förändrar det to- slider. 

tala arbetet utförclt af maskinerna, som icke mera för

hållandet af arbetet i hög- och lågtryckcylindrarne. 

Emellertid t ror man i allmänna fall att det omtänk-

samma användandet af dessa slider, isynnerhet under 

arbete med låg hastighetsgrad, skall öka det totala 

'') Kombinerade ma~kiner. 



282 

arbetet uppkommet med en viss kolförbrulm1ng, och 
följaktligen leda till bespari11g; men deras hufvndsak
liga nytta ä.r att regl era arbetet utförclt i de olika cy
lindrame. 

Om cxpRn- 18.) :Man skall antagligen finnu, om dessa slider 
RJOn s,hd r r . .. l l 1. ·1 l o ] · ] l Pj Rnv; :ndn s. E'.) anvunc as m1c er arueto mec ag 1astlg 1etsgrac, att 

nära nog hela arbetet utföres i högtryckscylindmrne, 
och att arbetet ntfönlt i lågtryckcylim1rarne knappast 
är tilldLcldigt att öfvervi1ma tyngelen och friktionen af 
cleras pistoner etc. , och kan blifva så ringa i somliga 
maskiner, att lågtryckcylinclrarne åt:itadkomma en be
lastning pit högtryckcylim1rame. 

B estEn; m G n - 19.) ::\Iaskinistoffi ceram e som om händerhafva så 
del at den b J l:f' l 1 _ • o t ·· l 11 f' ·· rEIIn r·x- es 'aw-tc e maSl{ll18l' mas e an vane a a omsorg or att 

p an"o" s best~Lnnna de p<tssancle expansionsgraderna i hvarj e cy
gmrlcn. 

lind er ±ör de olika hastighetema. I afsigt att bestiirnma 
detta skall expan sionsgraden i lågtryckcy linclntme för
änc1ras allt emellan:H då maskin går med en viss hastig
het, och för hvarje expanGionsgrad skall tagas eliagr am
mer från båda cylim1rarne, och den utvecld adc kraften 
i hvan1em jemföras. 

F'<iljdeu af 20.) l\Ian inser lätt, att ju högre expansionsgraden 
att öka ex- .. . . o • ..' • • ..._ • 

pansionsgra- a.r 1 lagtryc.kcylmdra.rne desto stone bhfver trycket 1 
den i 1>1.[:- mellanrummet, och följ aktligen mottrycket i högtrych-
tryckcylm- . o .. . • • • 

dmrn e. cylmdrarne, sa att genom okandet af expanswnsgra-
den i lågtryckcylinc1mrne blir elen i dem utvecklade 
kraften förökad och elen i högtryckcy linclrarne för
minskad. 

L_i!g:tryckcy- 21.) I h~i.nc1else att dessa dubbelc.ylindcr-maskiners 
h ndrar eJ l o t ] ]' d . .. f'-· ll l . l' forsedeln ag ryc wy m rar eJ aro orsec c a mec expanswnss u1er 
~ed e:~pan - kunna maskinistofficerarne i många fall föl ja ofYanstå-
s!On6shd er . l b .. l 'll . .. . · ene e estamme ser t1 en v1ss utstraclmmg genom att 

med länkrörelse arbeta med expansion i lågtryckcy
lindrarne, och skall antagligen stor vinst erhållas ge
nom denna metod. 

r 
l 
l 

l 

f 

'~ 
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22.) lVIaskinistofficerarne måste vara försig tiga vid F~rsigtigh~t 
. t tf' , tt . l -] o t l o YJd expen-expenm en ens u m·a!JUe a w ze a a agt l'yckcylinclrar- m en ten. 

ne arl.Jeta med s;'l, hög expansion att trycket i mellan-
rummet bllfve l' för högt. Om cxrJa.nsionsoTaden i Uo--

'-' b b 

tryck c y lindem ~i.r för stor då maskin arbetar med full 
kraft eller der omkring, så bl iJvcr lågtryckcylinclerns 
h:raftutveclding otill åtligt s~or och i följe deraf äfven 
frestningen på vefven. 

23.) l\ielbnnnnmen 1nell an hög- och lågtryck- _lllellanrum 

cylindrar ~Lro försedela mc el säkerhetsventiler h vilka fö,:s1·eddl alme d .., - ' sa ;;:er 1e :s-
gifva t illkämm då gränsema fur säkerhet en äro n~-ira venti ler. 

att öfvershiclas. Likväl skola expcrimcnterna börjas 
med den .W.gsta expansionsgraden i Hl.gtryckcy linc1rar-
ne och gradvis upparbetas till elen behöfliga höjden. 

24.) Indikators-diagram t::tgna vid olika expan- I_ndikato rs1 
· l . · l o ] · . . · d.mgram fii-SlOnSgra.c er 1 agtryc wylmdrarne skola fästas vul pag. stas vid ma-

101 i masl-::injurnalcn. skiujurnaleu. 

25.) N~tr rle passande expansionsgraclerna i låg- liJxpansions-

t J- l' 1 o .. b .. l f d . gmderna an-eye wy mc rarne en ga.ng aro estamc a ör e ohka tecknas. 

hastighetem a, skola de antecknas, så att om det är 
nödvändig t vid något tillfälle att förändra maskiner-
Il as kraft, att det ej må upr!Stå någon svårighet 
vid att sätta expansionssliderna på lågtryckcylindrar-
no viu de fö r den förändrade kraften passande gra-
derna. 

26 .) Dessa äro de fall som fordra mera särskild De fall som 
" l l t · ' · f' 1 1 D d företriiclesvis uppmar {Sam 1e 1 masinner a c, etta s ag. e an ra fordra upp-

rlel::trne af dessa mash:inel' äro lilm med enkla maski- mlirksamhet. 

ners mecl ytkomlensorer , och följ aktligen äro föreskrif-
terna rörande dem äfven tillämpliga på dubbel cylinder-
maskiner. 

.. . llb ski ncr slir-
27.) Maskinerna af denna nya typ for h vilka dessa skilrlt kon-

föreskrifter äro tillämpliga, hafva särskild t blifvit kon- str ~ICradc för 
. . att astadkom-

strneracle 1 afs1gt att åstadkomm<:t en stor bränslebe- rna eu hög 

sparing men fastän det är af stor vigt att uppfylla gmd ~~r he -
' · spanng. 
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detta ändamål, bör man dock alltid komma ihåg, att 

ett lämpligt bevarande af maskineriet är af den för
nämsta betydelsen. 

Alhnlinna 28.) 1\[an bör ej föreställa sig att de föregående 
bestnmmel- ~· ] 'f't . 1 oll llt .. l .. _,. t tt 

ser. wres ;:n ·erna mne ·m a a , som ar nöl vanu1g a 

iakttaga af maskinistofficerarne, ltvilka omhänclcrltafva 

dessa maskiner; de ~iro sna1:·are att anse som allm~inna 

föreskrifter i afsce JH1 e på lle sätt, på hvillm man bör 

framgå för att af dessa maskiner erhålla de mest till

fredsställande resultater. 

Ytl{ondensorer. 

Tubernn. 29.) Ytkonc1ensorernas tuber skola genomgående 

undersöh·as åtmin!'ltone en gång ltvar sjette månacl, och 

om de behöfva r engöras, böra dc för dett:t ändam:'ll 
nttagas, såvida ej kondensorernas konstruktion tillåter 

att detta göres under det tuberna äro på sin p 1ats; 
i hvilket fall som helst skola de hållas fullkomii
gen rena. 

Koodcnso - 30.) Om tuberna äro invändigt öfverdragmt mecl 
rerna s ren- f' l l . .. , . . . 

giiring ett s w a de rengoras mene1st borstar doppade 1 en 
stark lösning af Canstic-soda eller pottaska, och vicl 

tillf<illen clå endera af dessa iimnon kan med liitthet 

erhållas, kan l1et ibland vara råclligt att rengöm kun

densorerna från fett genom att (ylla dem mecl en lös

ning af Caustic-socla eller pottasket och att !äta clenmt 

Hisning l.Jlifva en ticl ståemle i dem. Det fet<:t kan iif

ven skollas bort från kondensorerna medelst varmt vat

ten fl'ån pannorna genom slangar eller pa::;samlo rör
ledningar. Detta eukla sätt för komlensoremas ren

göl·ing nyttj as med framgång i n;'\gra af postångame. 
Botteu, Iua- 31.) För att förekomma fö rrostninO' af konden-

name st.angas b 

lliirmaskinm:-sorernas yttre ~tomme bör cirkulationsvattnet uttappas 
nu. eJ Ur o 1 f o k ,1 l o l · · .. · o 

gång. ran onuensorerna c a mas unerna ej aro 1 gang. 
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32.) Om tuberna läcka, då man är uneler ånga, Om tuuerna 
l:iclm. 

skola botten]nanarne till Cirkulationspumparne stängas 

då maskinerna ~iro stopp, för att förekomma vatten att 

inkomma i c y lim1rarne genom konclensorema. 
33.) Stor omsorg m:'bte iakttagas mml ytkonclen-_}'ent il er afn 

t 'l c· . • 1. l. l ,, l f ' 111d1a rulJIJer 
sorernas Yen t er rn "lnLta t'UO )er·, emcc an man :nn-

nit att Crane's olja iblaml flirorsakar l1,~ras svällnin g, 

så att de oldara hvaranclm och ej b ta i ::;ina s:itcn; 

de skola undersökas så ofta som möjligt och :tfskäras 

om det är nöd vändig t, och l1eras tillstånd, äfvensom 

Jwnclcnsorernas, skall YiLl hv<wj c um1ersölm i11 g noggrann t 

antecknas i elen dagliga maskinjnrnalen, äfvcnsom hvarj e 

upplysning som kan anses nöll vänllig. 
34.) Locken till luftpumpsventilenm skola af'tagas Vattnet •;t-

.. ] . 1. . 1 tt ,_ E'" l:1ppas frun 
nar mas ,;:merna antag 1gen eJ JWmma a - ucgagnas or kondensorn. 

en ticl, och allt det komleliSCJ'alle vattnet aftappas från 

kondensorn och varmvattenci::>ternen, hvilka ::>eclermera 

hållas torra, och locken återsättas ej på sina platser 

förrän befallning erhålles att ånyo upptaga ånga. 

Ångpannor i ailmiinhet. 

35.) 1\Iaskinistofficeren, som omhänderhar maski- I\iiunedom 
, , . _ . om kon~trnk-

neriet skall göra sig sjel f .fultkumltgen l.Jekant moll tioncn ai' 

konstrnh:tionen och stagniu~:en af paunonut, äfvensom l'~wnmna 
~_, - , 0th der:ls 

mecl hvarj e anordning, som kan fonh·a s~i,rskild om- stagning. 

sorg eller metod för ::u·betet, och han skall tillse att 
cle andra maskinistoffic.erarne ~i1·o v~il bekanta med lies-

sa enskihl thetcr. 
3G.) För att skydela pLl h me och stagen från för- Å stadkom-
. . . b t" l mamlct af 

rostnmg är clet af vtgt att du mre ytorna e ac ms ctL tu nnt 
med n~lgot OO'enomtl'kinrrligt ii ::. ll e. E tt tnnnt laO'er af pannstensia-

b b .._ 0 g<'!'. foi' P.tt 

pannsten, nfsatt genom att l:lta pannorna arbeta mod ~ky.dda plil -

It tt 1 f . l t t . l- tarne och sa va- en, 1ar man nmut Y c, ra u e mes v er ~samma stagen mot. 

bevaringsmeclel, och uerföre skola pannoma, clå de äro f<Jr;ostning. 
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nya, eller hvarje gång när någon afp1åtama eller sta
F;en i.lro blottade, arlJeta för en kot·trcre ticl mert vat
ten <Lf en t iitltet af oml;:ring 3 gångor c;ju\·att:Iul:;~, :in

till cless ett tnnnt ::;h·yfldandc lager har· ulil'vit afsatt; 
mon kirvicllag slmll den fursigtigLeton ia],tbLgrrs att 
icke låta lagret blifva af en sårl;:m ~jookluk, aU elen i 
märl,bar grad minsbn· effekten Oc'.h ekonomien hos 
panno;.·na. 

37.) Uneler de föl'tOta sex mårmllemas tjenst är 
det af v.igt att clet ime af pannorn;L nuggrannt under
sökas så of'bL som m(ijligt, för att öf'vert.yga sig om 
n<l.gon förrostning börjat. Följaktligen skall det inre 
nndersölms tttminstune, en gång i mcin;Lden eller efter 
rlet man ;lngat tolf dagar å rad, om tjenstens beskaf
fenhet, kan tillåta att manhålsinekoma al'tagas. 

Pannon":s 38.) l\Iaskinistofficoron som omh~indorhar masl<ine-
llndnsölnnng . J .,1 .. l· "l l . . . ..-

eflcr gii 11 g. net s <at vara sars n c t noggrann med aU nmler:..;olm 
pannor11a, om möjligt efter det far\·.yget hm· slutat att 
gå med ånga, och att använda hva1je lrlokt mått och 
steg för att borttaga alla afsatta Umnen och att före
h ,•nma ett öfverdrifvet stort lager af panm;ten, särskild t 

eldstädernas tak och sidor. 

Pan~or~1a~ 39.) Vic1 hvar och en af c1es:c;a nnclersöl\ning;ar 
tJilsta!l<l 'El l ll .. ., ., .l .. l l , ,, . . , 
bott 11 ,1111 a s m m~rslnlc uppmar iSCLiTl tet iästas Vl( t pannornas be-

och 011 '.h:ing slmffenhet på bottnarna och omkring Yattenl ini en äf-
vattenh:nen. - ' ' 

vem;om på hva1'je ställe der någon fijl·vittring har bör-
jat sh:all <len noga obser·vercts, och rn ätt. och coteg tagas 
iigollblieldigen för att skyelda rlessa <lehr såsom ufvan 
blifvit föreskrifvet eller oclrså på något annat lämp
ligt SEitt. 

Inre f<ngru- <10.) Innan panoma tillslutas efter b -: , tje under-
ren under- .. 1 . L Il 1 · · t :fl" t'll ·t 1 · o 
8cilms och so unng sn:::t mas .. -i:mts ·o . I cm· en 1 se a t c e mre ang;-

rrngciras. rörleclningarne äro rena och i god ordning; äfvensom 

att Öppningarne i dem äro klara och ej oklaralle af 
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något ämne, som skulle kunna hindra ångan från att 

ingå i rören. 
L.il.) Fullständig beskrifning öfver pannorna::; till- Beshifning 

• .. . . .. . . ufvcr p:rnnor-
stånd vicl hvar.Je unclersolmmg skall mforas 1 maskm- nas Lilbt:'tnrl 

· .. len. Detta an~es vara af llcn största viot, och :1i'gii'v;s i rna-JUilla . . 0 sbilJlll'Ua-
man skall särclele:o noga ihågkomma att "tbe Lords len. 

Commissioners" af amiralitetet iiro beroende af dessa 
rapporter för att lmnnn erhålla en noggrann kännedom 

0111 maskineriets tillståm1 i hvmje fartyg i fri-immande 

tjenstgöring. . 
42.) Om ntLgontino· skulle inh·iiifa som förhindrar OmsUindlg-

0 ' h<ol cr som 
dessa periodiska nnc1ersölmingar och rengöringar, sl<all l< unna 'rö r hi"-

·· l' ] t 1 ·· · 11 · f' 11 '·· l" t ·t · . ]· · d ra undcrsuk-omstanc 1g· 1e en laTvie ag · u . ~~ canc 1g npp agas 1 mas nn- · . 
nn:gen, au-

jurnalen. tecknas. 

43.) När hehit någon nllvadiO' förrostning har F .. rrostning 
::' • L rn pporleras 

upptäckts i pannorna skall omstanchghecen genast genom ~krir·-

genom skrifvelse rapporteras till ''the Commander in vcbe. 

Chief'' eller 11 Senior Officer'' i och för amiralitetets 
upplysning. Chefen slmll ilfven upptaga de förhållan-
den umler hvilka pmman varit använd, ~tfvensom c1e 
mått och steg, hvilka hafva blifv.it tagna för att före-
k om ma vidare skarla, och h vad som enligt bans och 
maskinistofficerens, som omltiinrlerhar madzinen, ftsigt 
har varit orsaken h~irtill. 

44.) Panntubema ~tfvensvrn alla anc1ra delar ut- R~ugöriog af 
' _ panr'!tubernn. 

satta för eldens inverkan skola ren viskas och full :3tän-
digt rengöras så snart som mcijligt efter det eldame 
äro utralmde, och mashinisto:fHcei·en, som omhänclerhar 
maskineriet, åligger att till ehefcm 1·apportera om nöc1viin-
digheten att salda rnaslcinern~t för att rengöra tuberna 
ete. till sjös, när clet har blifvi\; svårt att åstaclkornma 
ånga i följd af att sot hal' ,,~ inlat sig. 

40.) När man går uneler årw:a skall vaktens matOki- VattnPI i.rmn-
, '· . norna pr,>fvns 

nisto:fficer pröfva, vattnet i k, ;uj c panna medelst hydro- 1nedelsL 

o • 1 · t" o.. tt ··f t · hydrometern. metern atmmstone 1var.1e Imma, tor a o ver yga s1g 
om dess täthet. 
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Den tiithet 4G.) Det är af vigt att vattnet i början hålles 
vid hYilkcn o . . • • • o •.• 

nttnel i p:m- tur eu kortan~ tHl Vlll omknng tre Q,':t ll!:''l'l" Sj\ll'attncts 

n on~:~ 11 sknll t~ithet, intill rless att det tum~a sky~lcla~:llu J·;,mn ::;tens-
~~tt as . 

lagret har lmnuit att bihbs, i likhet med hvad h[ir 

ofvan Ghfvit llitmndt. Sedan lletta skett och under 

den vmlliga ::; kötseln af pa1monm biim me~ <kinistofllce

l"arHc som oJnltiiuclcrlJuf\·a Juasl::ineriet ny ti~ j <~o s itt om

lliime i af'secmle å llen Gii::;t passaJHle tiithct cn, vid 

JtyjJkeH vattll et i pamwrna :o kall L;'Ubs för Llen tjenst 

i lt Yil k·~n fartyget an viinde::;. D enn et t~ithet, hvilkcn ej 

i nägot (all f"är ä(ucrgä 3 vängc·r, ej heller ulifva 1Jiill

dre iin 1' 1, .r;duyer sjäcattnets tc"ithct, lwmmcr antagli

gen att variem till en viss gr;ul, p:ot olika sbttioner, 

och untler olika omstlimliglwter för pannul'llas skö(sel, 

i Llen vanliga ~jensten, och skola maski11istofli cent1'n e 

l edas i der a s val af c1cH passam1c Li theten af <leras 

erfarenhet om bränslebesparingen 11 iit' man är uneler 

ånga, och af pannamas tillstånd efter det man ångat. 

Sk~ilen för antagandet a f en viss tiithet. skola noggrannt 

antecknas i maskinjnmaJen. 

T:lthete n hf.J. ·17.) :Niir elen b~ist passamle t~itheten bl iCYit fnn-
leo kou~otam 

T.dg fil t· Pj 
:ln v~iu cLis i 
] '.tUJJOrn:_\. 

1\0 11 sJw \l dem rl<Lllas Sit nitm SO .lll möjligt kons tan t, p:{ 

<1et att n tLlttsuingen må blifnt r egnlie r, oclt dm· ej mtt 

u r v stå någon extra förl ust genom ök<tli ntbLlsn in g . 

,_1:8.) Ej nclgon ta.lg eller olja af animalisk eller 

vegetabilisk beslzaifenhe t mr anvi\ndas i pannOl'IHt for 

att förekomma ji-isning, ej heller för mlgot som helst 

annat i\mlamål. 

~:r '.'''~~~ <:j ±H.) Om fal'tyget ii1· i hamn eller p:0t h:i'yssning 
arlllHlCI"<lllg:t to . l l. 1.. . . 1, 
sk, 1!a panuo r- met1 pannol'na tomrna ·ar CJ w 1n agg as 1 ngn.trne ;:lart 

na,on• de ;:r() t ill 11åelLlniug u tan l1cumorua skola hålla::; tona och 
tornmil hal- · ' 
}afl to n·':t Oc h \jl111UI1a g enom att insätta kaminer eller "uogies 11 uti 

ljumm a, ,le re::;pekti ve pannorna. Först sedan ma n dertill 

erhCtllit chefens tillstånd aftagas för detta ämla

må.l muddhålslocken och säkerhetsventilerna lättas. 

~89 

Alla &tkomEga delar af pannorna skola ofta umler sö

kas och alltid håll as r ena ; de n rclre clel:::tme bestry kas 

me<1 hlyhvitt eller mönja eller mmat skyddan<le ~imne, 

likaså Gottnarn e till aslcngname. 

!JO.) Pannornn skoln, om möjligt l1 ålbs tomma N:ir man ej 
.• ] • •• • o • • • lir ltndcr f\n-

och tona nar l e eJ anvanrl as, men 1 safiana fall hkYal gaskolapan-

när tiden nmlcr hvilken fartyget ej är under ånga ~i.r noma vara 
. · fvlcl:l med 

sit kort, rttt med a l l sannolikh et det sknlle vara omöj- ,~n t ten ifall 

lio·t att tömma pannorna oc.h fullkomlig· en torl;a cle1;1 .. de i ~k~ k,un-
n · ' nah,Jllasfnll-

må mR skiTi isto·Alceren som omhänderhnr maskineriet st:iudigt 

nyt~ja sitt om<li5me, mecl chefens tillstyrkan, i afseen- torra. 

de å r :'\tlligh eten af att hålla vatten i pannorna. I 

hänc.l else att detta sednare säU antages, skola pannor-

na genom insliippning oeh pumpning ltclt och hållet 

fy Has. 

51.) D em1a tilLHel::;e att hamlla efter omdöme har Gifven tillil-

ll .f 't "f' · ~ · f·· J • tebc ntt 
J l v1 · gr \'811 1 <llC'Ig t att ore comma prax1sen af pan· handh efter 

nornas tömning :3eilan chlarne LlifYit nt ra.lmdc utan att om(~' me för 

j, 11·1 ]' 1 nf.l fö rekom
n wm tgt f01 ·,,·a dem, l emnantle clet inre af pannorna 111:1 pannor 

fuktigt, mr tl vatten , möjligtvis s:5rror fr{\n nni)löst talbo· nttcl hi\lL1~8 1 i 
• .._ • ! en o: ~: t u\-

eller växtilnm en, R<l.va1pamlc ln·ing på bottnarne och tigt tillsU'tnd. 

förorsakande ha;;tig förrustning af plittam e och sta-

gen. J\IaskinistoJlier.ren måst e ilu'\ gkomma att såvida 

ej pannorna kunna göms f"utll.·omli,r;en torra , iir Llet 

ll_lycket b~lttre att hålla dem fulla med vatten, emerlan 

ett blott ocu bar t fnldigt tillståm1 af pannorna ocil 

stagen iir en lien mest verksamma orsal' till förrost-

nmg. 

G2.j l\Iecl fiirklaring sktll antecknas i maskin- TillsU\ nctct i 
· l l hvilke t pan
JlUna en , sel all man slntat att gå nnder ånga, antin- norna varit 

gen pmmorna lta i\·a varit tömda och fullkom Egen tor- J,!'tllna nn-
trcknns i 

ra och ljumma, eller lle hafva varit helt och hållet lllll sl<injnr-

f~ylcla med Yatten, och i clet sednare fallet orsakema nalcn. 

för el et sålunda gjorda förfarandet. 
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Pannorna få 53.) J>annorna få ej användas som cistArner för 
Pj :uw:<lllhs f' l ' 11 f t J "tt · J l l l so n~ \'n t 1 , 11 _ ärs ~:t vattr.n t L ar y g;:; Jr sr-t. .mngrns w u{, o c 1 c e 

cisternc·r 1Jtira nyttjas sit litet som mijjligt till liimpning af far
tyget n:tr m::m ~tl' um1m: segel, emer1an en sådan praxis 
g ör rti .t pannorna lu'l llln i ett fuktigt tillstånrl och c1rtb 
bidrager till clems fiir . .;;töring. 

lHq>annornn 54.) N~tr som pmmorna användas för fartygets 
an\riitH]a :-> f"or 

r, 11 tygr·1s liimpning, eller om Yitl något umlantagstillf:ill e cle nytt-
lii mpning jas fcir att förvara f' i tr:~H vatten, skall detta anteck

llflS i m:tskinjnrna1 en, nppt.n.gamle hvillm pannor som 
varit nyttjade, huru lång ticl ä fvensom sbilen lrntrförc 
de blifvit så anvrtndG. 

I),ldt·~.g;ningo- 5G.) När pannoma användas för att tlistillera 
V Plit der n n. . •. 

Hi:o];, hi:lln ;; vatten skall man se till att pådragningsventtlerna aro 
,;;J til blutna. vii.l tillslutna så aU ej någon ånga må inkomma i cle 

Anviinilnin 
grn !' .. rd1 ·la :-; 

lil\n. 

pannor som ej äro i bruk 
56.) Vicl vanlig tjcnstgöring tir clet i allmänhet 

embst behöHigt att nyttja en clel af fartygets l1annor, 
oe ll clerföre sk:1ll anviiml11ingen så orclnas att clen blir 
srL mycl::et som mi)jligt lika fördela(l iblaml cle sär skil
eJa pannorna, i ämlamt'H att ej någon panna må mera 
brukas iin de amlra. Om någon egenclomlig anordning 
cllm· annan orsak fcireko mmer denna fördelning af an
Yiin clningen, skall saken anteclmas i maskinjmnalen 
fijr a t t hålla re t la på. clrt ölmLle an vänilamlet af vissa 
pa.nn or. 

\ 'r,' i" 11 E: r " .. i 57. ) Man får ej L'\ta vatten n edrinna på pannorn a 
fll'ill'llHI:1 p:l -'' o -1 l ] l t • t'l 'l o t l f o pan 11111 11, ".i rrcm tt:it: <, oc,1 l e itr ej ·1 atet a t p acera o vanpa 
lt<I!;·

1
,. 1""

1
ga Llem v;Ha svablar eller amll'a fuktiga saker. Man skall 

:rrl 11\.:11' lld\-

t:< ·ra .; ;;\\('r iil'yen till se att ej llllLl er några vilkor vattenkärl, kol 
dP nt. ellor andra tunga artiklar för en längre tid placeras 

1/~ de delar af däcket som äro öfver pannorna. 
! ·' ~; l'l'o -;t nit,g G8.) Slagen i elclrn :nmen skola hållas fria från 
al JlilllllOI'IlllS tt o tt · l , tt o 1 d f t !Jo l! Il :t!'. va , en sa a e.J pannornas u o nar ma s m as a ros 

uppkommen genom slagvattnets sqvalpning. Litet släckt 

n 
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kal k skall inkastrts emellanåt i sla get, emeLlan man 
funnit att detta flirhindrar rostningen och förekommer 
skada på. fartygssln·ofyet. 

59.) Stor om sorg skall iakttagas af ma skinist- Pnnnonw. 
f. P 

1 l nt s;>tin fdr offi cerarnc ·ör att J.Öre ;:o mma c et pmmorna untlerka- h:lslig:t tc 111 . 

s tas hastiga temperaturförändriJ1gar, isynnerhet de pa.n.- JWrninrf,,,.. 
H mlri u g:t r. 

nor som anvitndas me el ett tryck h(\gre än 30 Jbs; ån-
gan skall ej hastigt ökas, ej heller skola sotluckorna 
hastigt öppnas, emeLlan ett hastigt inrusancl e af kall 
luft genom tnl>erna angripa cleras iinclar, hvilh:a, såsom 
varande 1nycket tunnare iin tubplåtarne, hoptryckas 
och följaktligen blifva tuberna läck. Påtlragnings
ventilerna skola öppnas så småningom då ångan in-
släppes till maskinerna, oeh säk eruetsventilerna skola 
altlrig lippnas hrt stigt till s in fnlla ntstri:ickning. 

60.) S~i.kerh ets ventilerna skola till en clel lii.ttas Siikrrhets-
f' l J. l 1 t 1 f't' "tt · ot · t o vcntil rl'lln ·or mn• meL e s .'/ mra 1nngen , a. ·mms one en ga.ng Utin s h varj<' 
i \'akten, fiir att se huruvitb de äro i onlning. '·akt. 

Gl.) :1\är onler erhålles att stoppa maskinerna Order om att 

1 ll o t 1 t " 'l' t f" 1 tt t' t"' st.opp:t mn-s m ang Tyc ;:e om IllOJ 1g · ore w mm as a s 1ga ·or skinana. 
högt, genom n.U stänga aslmgnslncl;:orna och genom 
bruket aJ siil;:er :tetsventilcrna eller genom separator
utdäppningskraname, Ller Lle kommunicera clireld med 
sjön; sotluckorna i)ppnas emhst cH tlet är absolut nöd-
vänJigt, och då ej ltastigt utan gril.clvis. 

62.) l'vfecl p::w nor, so m anviin1la;:; med tr,yck öfver Pattnor an-
3 

l _ l . , 0 • \'HIH1rt 1!1P:cl · O lb~;, s tralt st<1r omsorg Ht1dtagns h ~Ltle 1 il.tt under- i>fvu· ;;o 11.:> 
h Ula tll'll pi! S:'aJJtle vat.tenil i)j cl en, htLlln {\.ng trycket kon- trycl'
stant, oel1 genom passamle utblåsning håll a vGttncts 
täthet ViLl elen l äm pliga graden. 

63.) Mas};:ini.s tofficeren, som omh;inclerhar maskine- Bet:t cknin-
. garnc, hom-I'let, s1mll noggra.nnt tillse att behtclmingarne och bom- marne och 

marne till ntblåsnino·skranarne äfvensom nycklarne all- nycl;:an_le till 
. o · niLlaHmng·s -

tld äro i gorl onlnillg, så att der ej m:'t uppstå någon l:rauarne. 
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fara af att kranarne lenmas till en Llel öppna, när 

nyckbrne ~iro uttagna. 
P:\(lrngnings- 6&.) S o ,~_ ll"l~ ~·r· " t·· l ·· ao l· ·'· a snar c e. c" n e ,t o ,-,n anc a oppnas p. L rag-
och r<'_t;lllator- . 
vfnti!Pma mngs- och r egulator-ventilerna för att låta elen heta 

\ippnns d ii c1-luf'tmt och ånbo·an, allt eftersom tlen stiger, cirl;:ulera 
d::nnP au1Hn 

das. genom maskinerna fiir att graclvis uppvärma dem. 

Vallen f::r •.) (:)5.) J\llan skall tillse att i siikerhets- och påclrag-
"amLis P" sa· 
k~:rhrl s -. och ningsventilernas lådor förekommes samling af vatten 
lHtrlror·ll :n Ps - . 1 1 -1-' l' o t" l l" ·· • . . 

1
' o genom wnc en sa~ron c a angan s rg·er, oe 1 c a man ar 

y(;li~) ('J"li:l. L L..-' 

untler ånga genom Yatten som nedkommer långs ;'\.ng-
afloppsrör·et. Dessa ventillådor hållas fria från vatten 

genom aflOJ1psluanar oeh rör för detta ändamål. 

HnnunPn GG.) Rummen bakom och p:'t sidorna af pannorna 
L:1kom o<.:h ] l ll't' .l' oll ll l o· • o o 
1
,;; si

1
1omn af" s w a. a H. na as c ara; o c 1 p a mg a v1lkor far nagot 

· p:tnnorna adämlbart placeras ofvanpå pannorna eller i berörin[~ 
h,(]J,s ldarn. ~ 

me el dem. H \'arje omsorg skall iakttagas att förekom-
ma någon samling af sot eller kolstybb mellan sot
skåpets dubbla plåtar, och om nödvändigt slmll man 
hitta på något meclel att nnderscika tonn-ummet mellan 
sotc;kåpets dubbla plåtar, och hvarje möjligt försigtig
ll etsmått skall iakttagas att förekomma det pannornas 
l<hi<lsel fattar eld. Slmlle det vara någon fara för att 
träet på pannans fiatR. clel vill taga elcl, skall det skyd

elas medelst anvämlanclct :cf något icke ledande ämne 
eller genom andra medel, och efter det eldarue i1ro 
ur.rakade och släckta skola elclstaclsplåtarna lyftas och 
fi.ir ;'ltrninNtone 12 tirnmrLr försigtighetsmätt iakttagas 

för att Yakta mot eldfara. 

! ],·,,,r so m G7.) Om klädseln aftages på någon del af pan-
: "'"als kmt 1 ]l ·[ o . ··1· o . • • . , ::ula m>das. nonm s,;: a . L en atersta las sa fort som möJhgt, eller 

om plåtame blifvit lemna<1 e ban=1 af något skäl så skola 
de ofta målas för att förekomma förrostning från vat

ten, som staduat på dem. 

G8.) l ingen hämlelse får hvitmening anvämlas I~vitn:ening 
o 1 t f l l l.l . o o .1 l ". fur eJ nytt-pa s wrs .enar, o c ra , e er p n n:1gon c .:1 :1i: .Jf:•.rnarbetet jns på j Gr-

till pallnor or-h l;:olboxm·, s:hirb (lr, ieke iiro viil he- n~t nt~w det 

l l l f... . F·· .. o l nr maladt 
strn ma une er m cc :~rg. 01'1\tll man m:1 ar n:'\gon under. 

clel af pa1morna, skorsten, eller jernarhetet 1-illLiiranrlo 
maskinafL1e1uingen , skall man noga ti1l .w att all :~mub 

eller rost ilro fullkomligen bortbgna, s:"t att 1\trgen 

kan Liggas prL .ierncts rena yta oeh s:'llnncb sky<11la det 
mot fijrrostning. 

G9.) Pannorna skola ej tihnmas gellom uthl:'lsning, Pann?rna 

l . t , 1 · r l l o tt 1· b o l l l skola f' J t<illl. unr n.n aganc_e." 1 ,a aT y Prllg l' CU :~n, emer fln r1etta mas genom 
siitt gör att de lmnna blif\·;1. Hick, i följrl a.f th'll olika ntbli\.sning. 

sn.mmanch-agningcn som orsakas n f att tallluft passerar 

genom tnlJerna; och tlcn skakning, som npp.~ti\r i rören 
so m i-iro i f<.irening meL1 pannnn , lmn orsn.1m att skarf-
va.l'lle blii:'nt lii ek; utan vattnet skall tillåbs q varv ara. 
till dess llet svalnat förrän pannorna töm mas. Tids-
liingLlen, som varit tillåten, mellan elolarnes utrakning 
och pannornas Wmning införes i maskinjurnalen. 

70.) N::ir hel st maskinistofHceren, som omhän- Borttagandet 

1 ' · 1 · · t t t'll l f ··a .. 1. af pannsten ternar mas,,mene ·, rappor flrar 1 . c le en no vane 1g- och afsätt-
heten af att borttaga pannsten oeh afs:1ttningar, l1vil- niugar. 

ka uppkomma i det inre aJ pannorna efter gång uneler 
ånga, skall han beviljas den behöfliga ticlen för utfö-
ranc1et af detta arbete, om tjenstens angelägenheter 
så tillåta ; 1l1P1l i n.lla ld.nclelser, ifall den begiinla ticlen 
för rengciein gm1 ej lmn tillåtas, skall chefen tillse att 
anteckning hrirom göres i elen clagliga mac:l:-injnrnalen, 

och vid sirl. 100 med skälen för att tlet e.i blifvit gjord t. 

Pannorna till masldner föt·sedcla me!l ytlwnllensorer. 

71.) lVIera vaksamhet är nödvänllig mecl dessaF;irsigtighets-
.. .

1 
. 1. k-: H . mått iakttH.-

pannor an mec pannor 1 van rgrL mas mer. varJe g11s för att 
försigtigl1ehnnått skall iakttagas för att förekomma förekorr:ma 
f' · · -1 'll fMrostnmg. 
orrostnmg, och om några tee .:en b skada upptäckas, 

91 
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skall densamma noga observeras, och om elen ökas skall 
en fullständig rapport, upptagande den delen af pan
nan der skacl:=m uppstått, elen r iktning elen följer, och 
de medel man använt för att förekomma dess sprid
ning, genast sändas till "the Commander in Chief' 
eller "Senior officer" för att öfverlemnas till amirali
tetet. Denna rapport skall åtföljas af ritningar utvi

sanc1e ue angripna delame. 

Förrostnin- 72.) Man tror i ailmänhet att orsaken till den 
gen orsakad . f. . . f 1 tt l 1 1' lll'tti'lls affeta syro!'. hast1ga orrostmngen 1 pannor a · c e a s ag Ia . · 

lmfvuusakligen orsakats af den frähtnde inverkan hos 
de fettsyror, som uppkomma genom delvis sönden1el
ning ell er "saponification 11 af u et fett som föres af matare
vattnet från ];:onclensorerna till pannon1a. 

Soda-Carl1o- 73.) Mnn lwr dem förhoppni11p; att bruket af Crnne's 
.. n at så1

8

1°1
111 mineraloJ ). a skall tillintetgöra detta. emeclan denna olja unnn r . JC - · · • , • 

varingsmedel.icke hastigt sönderdelas, och eger ej några syrl1ga 

egenskaper, men såsom ett ytterligar2 bevaringsmedel 
skall en minlire gvantitet af Soda-Carbonat, omkring 
ett pounc1 för h varje anvi:incl ton kol, införas i pannor
na, för att neutralisera hvarje syra som må finna s i 
pannornas vatten. 

Zi nktackor 7:.1:.) Zinktackor biir::t ~ifven uppl1iingmJ på passan-
npp!.,;iogns 

1 Je delar af -1)annorna s·'lsom ett vttcrli!l·are skydd för pannonu1. · · ' '.... u ~-..J • 

jernet, och mas];iuistofficeren som om Liimlerhar maslo.-
neriet skall Yicl hnuje inspektion af pannorna uncler
söka dL~ >:sa tuc·.kor, oeh dera s ti!J st ånd skall antedmas 

m asl.::inj lUll a l en. 

Jiisniug. 75.) I l1varje fa1l af hi i ftig jii :m i11g må en m in dr e 
qvantitet af Crane's mineralolja. in;.;prutas i pannan, 
och seelan cletta iir gjul'llt skall o]jpmiingllen som in
föres i cylinrharne något min sl:a s, em ellan oljan som 
insprutas i pannorna föres af ångan in uti cylindrarne. 

7G.) Eftersom Crane's olja, L vilken em1ast nyttjas Sknmkr?na:·-
.. . . 1. l l . fl· . o n e nytt ps ,,t för elen inre smOl'.Jnmgen a c essa mas nner, yter pa silllan som 

vattnets yta i pannan utan att s i_il111 erclela ,~, liöra slmm- mnj ligt. 
kranarne p:"t dessa pannor öppnas så siillan som miijligt 
i af,;;igt att förekomma det oljan, som f-lyter på vatt-
nets yta, blir kastad öf\'erbon1 och flirspild. 

77.) Vattnet i pannorna skall afhttllafl från att iif- Vattnet hål-
. · · les vid en 

versh:ncla griinserna för t~i.theten genom anvtin<lal1(1et passande 
af bottenutblrtsningsl~:ranarne , och 1m uer det att dessa 1

1
1ithet gebul~m 
Jottenut us

i:Ll'O öppnade skola matarehranarna hållas sti.ingua i uingskranar-
afsigt att fi.irsiikrn sig om att man blir fri vattnet vid ne. 
Lotten af pannorna. 

78.) När llet är behöfligt att distillera vatten för U~der di_-_ti-
lenng anvan

fartygsbesättningellS bruk skall en pannn begagnas, om des en sär-
möjligt, som ej förser samtidigt maskinerna med ånga, skild panna. 

och lmLler detta arbete matas rlenmt panna med sjii-
vatten, p~t det att ej något af smörjoljan, som kommer 
metl matarevattnet från ytkonclensorerna måtte in-
komma i llistilleringskomlEmsorerna. Om pannan förut 
varit använd för gång uneler ånga, skola slmmkranar-
ne flitigt nyttjas före clistilleringen, för att blifva fri 
hvarje oljaktigt ämne, som kan möjligen vara flytande 
på vattnets yta. 

79.) Panunorna skola eJ' beO'agnas nnder en allt- Pannorna 
to tömmas och 

för lång ticl Htan att ombyta vattnet, men om vattnet fyllas åter 
blifver smut sigt, eller det synes antae·ligen vara i ett surt n1it·v

1
a_tt

1
ne

1
t
1
Hr 

· '·' smn .st g . e er 
tillståm1, skola pannorna tÖ11111lH.S OCh f'iter fy)Jns med i ett syrPatt 

t . .. j t' t . l '11 f' t t .. tillstånd. ren S.JOVat ;en, om 0ens en 1 1v1 mn ·tn· -,yge ;o,nvan-
des, kan detta medgifva, och förlust,en som uppstår ge-
nom utblåsningen från säkerhetsventilerna eller från 
andra orsaker, ersättes med sjövatten; men vattnets 
täthet i pannorna får ej tillåtas att blifva mera än 3 

gånge1· sjövattnets, såsom ofvan blifvit föreskrifvet. 
80.) Stor omsorg skall af maskinistofficerarne iakt

tagas för att förekomma förslösning af ånga, antingen 
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gm10m att ntblf't sa feån ~1 1ilr erhetsYentilerna eller genom 

läckning, på det att alla fördelar af den besparing 

som ytkonLlensationen medför må uppfy llas. 

Öl\' e l'l1 ett n i 11 gsa ll}l:t rate r. 

Viirmen af- 81.) Viirmen afsUi11ge;:; fr."m Mverltettningsappa

sti lnge~ niir raten öfvernllt rler tillstiillning finnes att s8 göra, un-
maslnnern:t ' . 
ej arbeta. der den tirl ångan stigPl' och intill dr,ss maskmerna 

sätt::"ts i gång, orh iifvrn niir· ma sbn erna äro stopp m.ed 

ånga uppe, och n ii.r· som helc;t det kan vara n1)clvändrg t 

att öppna sotluckorna. 
Pådragnings- 82.) När ång::m har stigit skola p!iclmgniJrgsven-

ventilerna. tilerna mellan pannorna och iifverh ettningsappara.ternn, 

~ifvensom dem som l eda W l maskinern:1 , öppnas för aH 

låta åno·arr allt efterc;om den s tiger ril'knlera genom 
o 

öfverlr ettningsapp:wa tern:1., p ft så sätt för1tin rlraJHlc a t t 
tuberna blif\·a olämpligt npplwtta cle. 

Ångans tem- 83.) När ma:Jl.::in erna arbeta skall :lnr;am; t empG-
perat nr. l l l , t "f' l tt tur noggrannt iakttrrg as oc 1 r·cg era" mer e1il , o ver<1e -

ningsappar:ttl~ns spj ell , och genom :<tt s liippa en st ö; ·r·e 

eller minJre qvantitet af ånga g enom öt'verhettnings

ajJparater na nt m1e1st att varim·a iippning;n s storl ek hos 

påclrng rrin g;>.\'CJJt.il ernn. A.ng:m s t emper :;tur i <·.y lin .:lJ·:u-

lle får al,hi )' (if'n~rA tig:t 300" f·i:· :lnr;a af 3;) 'fl: s tryck 

oeh denmrler. Fiir Lrycl>. 1ifver 30 n:;,; f:h ~tlilrig :'ln-

t · l' l " l' o "···Q\ 0 · " • , · i· l· e gn ns t empera -ur r cy mc 1'o1l'l1 P u V•' i'g:l 0 0 , ,;: t vl uct .~' 

efter tillrii c:klig orf'nr·enlJPt det sknll e v:u ·a bP.\' isaclt att 

temperataren mccl Fdkeril ct kan 1ika . .:; utan fl'nkt:{n f<j r 

skada. 
Tempera~n- ' 84.) Om ;:;org skall iaktt~tgas att elen t empera tur 
renhosofver- .... l 'll .. .. , 1t . t .. · nl ' a'-L: ]·e d i ! 1 
he t tnings:tp- tur lVJ wn ulver11 e ·.·mngo'a]rpa;·:-t·en ar . ·> c_'' :i:'· J :· lt,J -

parntern:• filr ]io·cn öka::; o·enom att onii:li r'tvis fon·p ;·:t e!Ja1·ne, genom 
ejo!Umpligen b "' 

0 
o . , 

ökas. luftli:iekor n~ira sotlnekoma, genom att lata so t samla 

sig i eller omkring öfverhettningsapparatema oc;h hli.f-
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va antänd t eller genom någon annan orsak. I rappor

tern::t (jj\;er försölien till sjös me<l alla fartyg försedda 

med öf'ved1ettningsapparat.cr ocl1 i maskinjnmalen skall 

upptagas ångans tcmpcl"cttm b1Lle i lifverhettnings-

apparaterna och i cyli.ndrarnc. . " . 

85.) När hels t J·äsning intr~Lffar skall aftappnmgs- Vatten ~m:.~J 
• · o samlas 1 of-

kranen fö r att befria ö!'vel'lwttningsapparatema fran verlwttniiJgs-
.. ] · ·1 l[ '-'llt'"· ll · t' · o·~n öfv'l'- appamteo vatten oppnas, oc 1 nc <: .. a el ·a e11 , all w t,u e 

hettning:;ap paratcn anv~titlle::; eller ej , skall noga till

ses att - ej vatten tillåtes qvarblifv<L i cleu, och att ej 

sot tillåte::; samlas n~tra den. .. 
. . t Ofverhett-

86.) Untler [wga skolcL öl verhettmngsappara erna ningsappara-

o'enomblåsas åtminstone en gång hyarje Yakt för att ierna genot~-
o blåsas h varJe 
förekomma samling af Yatten i dem. vakt. 

87. ) Som tillfällen Jmfv<L inträffat clå ö.fverhett- ?fvm·hett

ningsapparaterna hafva hastigt blifvit utslitna, så må- r~~r;,~~:t~~~~~: 
ste noggrann nnnmärksamhet f<is tas på dem, och de söka~ hvur.Je 

1 l o • manad. 
skola fnll s t~imligt undersukas åtminstone en gang l 

månaden, eller ~ft<tre om något tecken till skada upp-

täckes. 
88) Öfverhettningsapparaterna skola alltid vara 9fverhett-

. . .. } rnngsappara-
noggrannt torkade öfverallt då de eJ an vandas o e l tern a torkas 

.. ' l ' t l ' l' . ]· ]- lin" a·tt o oh målas, 
målas, om mOJ 1g , om c e an cag rgen re <C . ~on '" då de ej an-

användas för en längre tid. vändae. 

i';uuwnuts heslmffeuhct orh varali.Lighet. 

89.) ) Ia.sh:inistofHcer en som omhänclerhar fartygets Bedö.md var-
. · k ] l .. · l ··t · · · ocl1 ornclöme i aktJghet. maskmen s a an vaiH. <L s 01 omsmg 

beclöma.nc1et af pannoma::; varaktighet i och för infö

ranclet i maskinjumalen. 

90.) Han måste sänlele::; väl ihågkomma att han AnRvar ~.~'~ 
·· . "·· , . ,;' k ·l t l . , 11 t;• _ pannornaare 
ar ansvang tor pannornas sa et 1e une m a a oms cm utslitna ocl 

cligheter, s~irskilclt då cle äro utslitna och tunna,. Han tunna. 

får ej anse på något vis ansvarigheten vara förminskad 
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genom att hafva rapporterat pannornas tillstånd och 

varaktighet i maskinjnrnal en, eller genom rapport af

lenmad från varfsofficerarne att pannorna äro an vänel

bara för n;'\gon viss tid. 
Pannornas 91 ) "J l · · t :fi' ] 

. 11 as um::; o 1ceren som om 1iim1er lmr maskine-
t illst!lnd . 

riet skall h:'Ula sig sjelf fnllkomligen bekant med pan-

nornas t[llsU\ncl, och se till att all · ans triingnil~g göres 

fö l· att h:'tlla dem, då de btro ut::;litna ociJ t unna, an

v~i ndbam intill dess bris tern a kLuma hj elp<ts på ett be-
st!indan lle vi::; . . 

Minskning a f 92 ' H ·m ·· l·all 1 e l ]· f' l " 1 fi 
belastningen · ·; c. " ' c 11 c c te ·ens oe ·1, om sac an · nnes, 

på sril~ erh e ts- "the sen[or Officer's'' . lllellg[f'va.nile, minsbet belastningen 
venttlerna. IJå s:il .. e·l·l1et .. , t 'l · llt f't 1 " 

·c ' ::; 'en 1 erna, a e ersom c et mrt vara nöd-

viimligt, titl efte r annan, men HEir detta göres, skall 

storleken af min::;lmtngen antecknas i maskinjnrnalen, 

och s], ä len till fullo upptagas, som gjorde detta steg 
nöd v~indigt. 

f P11 a~uodn"1.~ 9 ~~.) 1\Ian förväntar att pannor, h vilka varit i bruk 
1 stan 11ar . . · 

fartyget af nnder en tJeiJstetid (Com •11ission) skola i alla hänclel-
mönstras. · " lt t'll t " l ser vara 1 c,a goc 1 s am när fartyget afmönstrar, 

att de kunna efter r eparation räcka för åtminstone en 

ytterligare tjeustetid (Co mmission). 
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Ny plan för norska sjökrigsskolan. 

Följande plan för sjöl;:rigsslwlans i Norge omorga

nisation har genom kongl. r esolution af den 8 sistlidne 

J annari blifvit antagen. Efter denna plan skall nu 

sko lans r eglemente utarbetas, oclt undervisningen i 

skolans nedersta a fclelntng börjas antagligen i höst. I 

det vi önslut all framgång åt denna fur norska ma.ri

nen vigtiga inrättning, hafva vi nöjet att för tidskrif

tens Hisare, för hvillm allt som timar inom brödrafol

kens mariner omfattas med intresse, anföra denna nya 

plan för Llen norska sjökrigsskolans ordnande. 

l. Sjöl•rigsskolau. 

A. AllntfiH1Ut bestii1nmelser. 

§ 1. 

Utbildningen till sjöofficer försiggår vid en till 

marinens hnfvuclstation förlagd sjökrigsskola, bestående 

af 2 afdelningar , nemligen: 
a. nede-rsta af'cleln ingen, h vari officerselever erhålla 

så'.äl praktisk som teoretisk utbildning till 

sekundlöjtnant ; 
b. ö(ve1·sta af'delningen, hvari sekundlöjtnanter er

hålla teoretisk utbildning för anställning i och 

vidare fortkomst inom den fasta officerskåren. 

§ 2. 

N edersta af delningen har 3 ettåriga klasser. 
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Öfversta afdelningen har en ldass med två vin t er

kurser, hvartclera af omkring 8 mitnaders varakt.igh et. 

§ 3. 

I begge afdelningarnc gifve>:l fri nn.lcrvi~:ming. 

N edersta afdelningens ofl1cersclever a{iönas såv-äl j 

land som ~mborcl i förhållanlle till klasserna med be-
l . • . 

.10pp 1 penmngar svarande till h vad s u m bm:> tä ndigt i · 
afl.öning, kost, beklädnad oc.:h inqval'teL·ing bestiis ele\'er 

vid marinens konstapel- och nnderofflcerssL:ola; 0111 bor el 
åtnjuta de dc1:jemte fri skeppskost och 24 sk. dagligen 

dietpermingar. 

B. Neder8ta. afclelnhtf!en. 

a. Antagnii!!J till elev. 

~ 4. 

Vid ;,lwlårets början intages hvar:je år i nedersta 

(första) kla ssen sä m[tnga ofHcerselever, som för tiU

fiillet föreslås med h~insyn till bestämm elsen om selmncl

löjtnanternas antal (~ Hl). 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

§ 5. 

For intr1ide fordras, att aspiranten: 

efter (y llda lo år har tjenstgjort i utrikesfart på 

större, minst tv-ä-mastaelt, segelfartyg af handels

marinen i ett tidsförlopp af icke under 12 må
nader; 

har genomg.ltt rnedel-skolano; afgångsexamen · 

är konfirmerad och icke öfver 19 år gammal· 

är utan kroppsfel och vid god hälsa; ' 

Genomgår inträdesexamen och 

afgifver förbindelse att genomgå skolans nedersta 

afde~~in~ samt att efter fulländad kurs mottaga 
anstallmng som selnmcllöjtnant. 
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§ 6. 

Inträdesexamen går ut IJå att redogöra för samma 

kunskaper i norska, engelska, franska och matematik, 

som utgöra fö1·emål för unelenisningen i mer1elkla:Osen. 

För att genomgå examen furdras de samma ka.rakterer 

som vicl medelklassens afg{tngsexamcn. 

~ 7. 

Intagningen ernås i unlningsföljcl efter examens

k araktererna. 

b. Undervisningen. 

§ 8. 

Skolkursen begynner för alla 3 klasserna den l 

Oktober. 

§ 9 
Officerseleverna deltaga ungenir 6 veckor hvarje 

vår i öfningarne på marinens cxercisfartyg, hvamncler 

de öfvas i alla slag~> exen~i ser och vapenbrnk, pralctisld 

artilleri, ångmaskinens bruk och behandling samt ång

båtsmanöver, och erter omsHtncligheterna tillika i att 

taga luokit!l' och utföra. sjömiitning. 

Derefter gifves officerseleverna 16 veclwrs skolöf

ning på sjöexpedition er, om rattande : 

l. alla slags matrosarbeten, e:x:erciser och manövrer; 

2. allt hvacl som hö1·m· till fartygstjensten ; 

3. behandling af ångmaskinen; 

4. lJraktisk navigatim1 , 
hvarjemte c1e till såclan ntsträckning, som omständig

heterna till;Lta, meddelas så v~il UlH1ervisning i teorien 

för navigation och sjömantSkap som öfning i att taga 

krokier och lanMörtoningar ''<tmt i sjömätning. 

s 10. 

Undervisning mcd<lehw i : l ) norska; 2) engelska; 

i3) franska; 4) sjömanskap och praktisk ångmaskinlära; 
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5) matematik och hydrografi; 6) navigation och fysisk 
geografi; 7) f)rsik; 8) maskinHira; 9) artiller i; 10) kon
struktionsritning; 11) rättslära; 12) l<roppsöfningar, exer
ciser och vapenöfningar. 

Som mål för Ull(lervisningen i cle siirskilda ~imn ena 
sättes i: 

l. Norska. 
Att med tydlighet och utan ortografiska fel hm

mt behandla en efter elevens ålder och utbildnin1" af-o 
passad uppgift; a:Jrattan\let af milit~ira skrifvelser och 
uppsatser; någon bekantskap med Lleu nordiska litteratn
r ens mest framståenLle författare. 

2. Engelska. 
Grammatiken; stilskrifning utan t illhj elp af ord

bo k och utan väsenettliga gram matilml is lm fel ; l'~i1medom 
af de allm~innaste ::;jöuttryck; öfversiLttning a f icke allt 
för svåra prosaiska stycken; talöfningar. 

3. Fraw;ka. 
Grammatihn; stilskrifni11 g med tillhj elp af ordbok 

ellar mecl uppgifvaml0 af gloser och utan v~i. :::;endtliga 
grammatikaliska fel ; kännedom af de allmiinnaste sjö
uttryå; öfversättning af icke allt för svåra prosaiska 
stycken ; mundtligt återgifvancle af ett förchist lätt 
franskt stycke, som eleven icke föl'l' har lii::;t. 

4. Sjömanskap och pralct,islc ä11 gmaskiuliira. 
Benämning och bruk af hvarje del, som Lörer till 

de åtskilliga slagen fartygs och båtars sb·of, imed
ning, nmdhult och inventarium; tackling och löpande 
godsets skärning; teorien för utförandet af hvarje far
tygsmanöver; försigtighetsregler att iakttaga vid åt
skilliga t illfällen; fartygets ut- och afrnstning; dockning 
och vanliga tackellofts- och brobänks- samt segellofts
arbeten; tacklingens tillkapning samt kännedom om dess 

303 

svårlek och styrka ; ångmaskinens behandling och an
vändande i båtar och fartyg; signalsystemer ; regler 
rör styring till förekommande af ombordläggni11g; tjenst
görings-reglementen ; hnfvudprinciperna för fartygs 
byggning (trä och jern) och för hnfvudtlelarnes sam
mansättning och styrka; skrofvets, masters och rund
hultens hufvudclimensioner; hnfvudprin6perna för lastens 
stufning på koffarelifartyg; skeppsmätning. 

5. Matenwtik och hydrog·ra(i. 

Förntom hvacl som fo rdras vid meclelslwlans af
gångsexamen: plan trigonornetrien samt stereometrien 
efter kortfattade liiroböcl(el'; f'ii.rdighet i att leisa eqYa
tiouer af andra graden med flera obelmnta ; serier; 
hydrograf'erillg och nivellering efter en kortfattad lii

robok. 

6. Navigat,ion och f!Jsislc geografi. 

a. :.N avigatian: i det minsta h vad som alltid fordras 
såväl till elen allm~inna som högre offentliga 
navigationsexamen ; 

b. Fysisk geografi: liiran om hafvets och luftens 
strömmar; ebb och f-lod; meteorologi; de vig
tigaste hamlelsv~igama. 

7. Fysik. 

Mekaniska potenser: luafters sammansättning; 
tyngd])Lmlden; den elementära fysiken med nogare ut
veckling af de delar, som för sjömannen eger speciel 
användning; bruk och korrektion af de för sjömannen 
vigtigaste instrumenter. 

8. JJ{askiulärc~. 

Ångans användning som rörelsekraft; ångpannor; 
sjöångmaskinen i allmänhet och dess särskilda delar. 



9. Artilleri. 
Handvapnens och sjöartilleri-materielens samman

sättning och beniimning; krutets od t andt'rt a llm iinna 
:'<prä ngämnens sammansättuing, verlwinp;ar och behand
ling ; amnnitionens tillverkning och ueha.u<lling; cle
menterna af kullJanans teori mim;t ;;um flil' nml croffi
cerselever; verlmn af de åtskilliga slagens pje~ e1·, pro
jektiler och laclllningar mot pansrade ot;h obepam;rade 
fartyg: sk j uttauelle1·::; och ::;ig tmedlen::; praktisha an \:iiml
Hing ; öfversigt af torpeclers inriLttniHg o c: h anv~indning; 
flottans r eglementen rörande artilleri. 

10. Konslntktionsritning. 

Att förstit och med noggrannl1et kopiera en enklare 
maskinritning samt att uppgöra rit;ning i uppgifven 
skala öfver ett förelagd t en klare Ctiremål tillhörancle 
materielen. 

1 L Rc'iti:oliira. 
Grnncllagen och riksalden ; gnmddragena af den 

allmänmt sjörätten od1 af den sjömilittira r ätten. 

12. E xerci,e r och va_p enö(n i11gar. 

Gevärsexercis; eX·Jl'cis i sluten t r upp intill kompani; 
sprield fäktning; kanallexercis så vill med båt- uch lanel
stigningskanoner som med i'artygslmnoner ; lanclstig
ningsöfningar; bajunettf::ildning; sa.belhuggning; florett
fäktning; målskjutning med geviir , l'B\' olvcrpistoler , 
bit- och lamlstigningskanoner sam t de olil;,, slagens 
farty gsk ::uwner; någon fänlighet nti att lwmmcndera 
och in struera. 

c. Examina, uppflyttning i lclas:oer och a{g äug. 

~ 11. 
a . Innan öfningarne på exercisbrtyget lJ iir,ja, för

rättas hvarje år för alla 3 klatiserna examen i 
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samt1ige af de i s 10 nämnda änm en, sjiiman
skap un clantaget. 

b. Vicl hnrje sjiicxpeditions slnt flirrättn s examen 
j sjönJa11slmp för alla 3 klasserna. 

c. Om elevernas utveckling och anviimlbarhet i 
praktislct ll~LnReemle och om deras fiirhållancle 
i det hel::t afgifves bedönmmle efter slutade öf
ningar såvnl på exercisfartyget som på sjöex
V edition. 

~ 12. 

Serlan de i ~ 11 a ocl1 ~ 11 b nämnria exanuna 
äro genomgåHgna, och för såvi<lt det i ~ 11 c nämnda 
Leclömmancle f:"tr ett tillfreossttillanc1e utslag, uppHyt
tas eleverlla af 1 :sta klassen till 2:dra och de af 2:dra 
klasc;en till 3 :c_1j e samt eleverna af 3:clje klassen anstäl
las som ;~ eknmll<i.itna.nter. 

Uppf-lyttning eller anstälLning sker i ordningsföljd 
efter rle karakterer, som erlriUlas vid. examina, och vid 
de efter öfningarne afgifna beclömmanden. 

~ 13. 
En ofHcm·;::elev, som icl{e umlerkastar sig eller sorn 

icke genom g;0
Ll' uppflyttningsexamen ell er afgångsexa

men, eller som ick e erhåller tillfret1ss t 'illal1lle intyg efter 
öf'niHF:Ll'lJ B. afg-.h hån skol an , met1 mindre särskilrla . '-' ' 
omc,tiin,IiglleteJ: tala för, :~,U ett qvar"t annande kan til-
l:'ltar3 . I intet fa ll bör dock uppehållet v id skolans ne
Ller::;b afLlelni11 g vnra längre itn ett år utöiver den i 
~ 2 be.otämda tiden. 

a. Antagning. 

§ 14. 
Hvarj e år upptages som fa o0ta elever så många 

sekundlöjtnante1·, anstiilda efter senast förrättade af-
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g:lngsexamen från nedersta afJelningeu, som meclelta
let af vakanser i den fasta officerskåren för de sena
ste tio åren. 

b. Undcn;isnin,r;en. 

~ 15. 
Af'clclningen genomgå s af hvuje elev i tvenne på 

ltvarandra. följamle år från den l Oktober till h iinemot 
::;lutet af Maj. 

~ 16. 
Umlervisningen för .r; iggår, så. vidt ske kan, genom 

föreLlrag och skriftliga arbeten. 
Ämnena äro : 
l ) norska; - 2) engelska; - 3) franska; - 4) 

hihtoria; - 5) geografi; - 6) sjömanskap, sjöhigshi
storia och sjrjtaktik; - 7) matematik och lan<ltmiit
ning; - 8) astronomi; - 9) mekanik; - lO) kemi; -
11) maskinliira; - ] 2) artilleri och befästningskonst; 
- 13) konstruktions- och maskinritning; - 14) rätts
lä ra; - 15) lamltaHik, kroppsöfningar, exerciser och 
vapenöfningar. 

Derjemte anviinJes årligen 8 a 14 dagar till prak
ti ska öfningar i la.ndtmätning och hydrografiska ar
beten. 

Som mål för umlel'\' l->ningen i de särskilda ämnena 
sä ttes i: 

l. Norska. 
Att kunna i en viilonlnacl form behandla uppgif

t er, som hemtas från den krets af föreställningar, hvil
lm dels skolans undervi sning dels lifvet kan antagas 
att hafva fört eleverna in uti. 

2 och 3. Enqelslca och (1·anska. 
Öfuing uti att läsa och öfversätta lJrosaiska. för

fattare; skriftliga öfversättningar och stilöfningar; tal-

-, 

l )et ställes något högr e fordriug·al' öfningar. 
slm än 1 franska. 

4. His fon·a. 

BO'? 

eugel-

Historien från reformationen, derunder också det 
vigtigaste a.f kyrkohistorien. 

5. Gcognt.(t. 

Öfversigt <ifver nntiLlens politiska geografi samt 
öfver cle vigtigaste lämlers näringsvägar, nemEgen de
ras hanllel oel1 sjöfart. 

G. S.Jömanshtp, sjökrigshistoria och sjötaktik. 
Förutom det i nedersta afclelningen lästa: närmare 

bekantskap meLl skep11sbyggnads-, brobnnks- och tackel
lo!'ts-arbt?.ten; k:inneuom mell Ll e iildre och nogare kän
nedom metl Lle nyare sjökrigen:=; historia; gnmrlbegreppe
Im af Ll en ftltlr·e och nyare sjötaldiken. 

7. JJfatematik och lanrltmäleri. 
a. JJ1atematik: fnn ldioners serieutveckling; sferisk 

trigonometri; elementerna af elen analytiska 
11lan-geometrien och i ::>ammanl1ang elenned cle 
första elementerna af differential- och integral
r äkning samt maximums-minimums-berälming; 
interpolatiousformeln; uppgifters upplösning ge
nom lwnstruktion. 

b. L cmdtmiiteri: kust- och l1amnmätningar ; upp
lodning och nivellering samt kartritning. 

8. Ast1·onomi. 
Öfning i att bestämma en kronometers stånd och 

gång från ett fast observatorium; cle första. elementer
na af Llen fy siska astronomien ; begrepp om huruleeles 
lle i navigationen allmännast förekommancle astrono
miska tabeller äro uträknade. 
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9. lifekan il.·. 

J em11 vip;t c;- och rörelseläran s:'lv~il för fa sta som 

för rlroppl>::u't.flytanrl e O(',h lnftf'ormiga kroppar; f\lPm en

terJJa af bra n om de fn :;b, kl.'opparn cs mekaniska egen _ 

skaprr ; af kl'afttiran och af li:tran om sti-it ocl1 friktion; 

lnm;;knp om t rorien för fartygs jPnmvigt ocl1 rörelse. 

10. K e1m:. 

Elcmenterna af elen nnorgrmislm kemiE'n med no

gar e utveclding af, hv::u1 som fi)r sjöoffir;rre11 finn er 

~3p ecie1 t i lLln1pning. 

11. Jlfaslcinlänt . 

lJfve l':< igt af de brn l.J iga sjii :1ngmaskiuers oeh full

ständig kännedom om <T en norslca marinens ångmaski

ners koll :>truktimJ, un gefär till den omfattning som i 

kapten Geelmuyclem; läTobok om ångmaskin en finnes 

afhamllat. 

12. A1·tille1·i och he(ii.c::tningsliinL 

a. A1·Wlen': förutom det i nedersta afclelningen 
lästa: det vii sencltligaste aflamlartillel·i-materi
e len s samman ;:;ii.ttn ing och benämning; kä.nn Pdom 
om reglorna för konstruktionen af sjijal'tilleriets 
materiel; lmllmn:l lB t rori ; skjuttabellers beräk
ning; begynm~b:instig;lt eten s uppmätning; när
mar e kum1lmp om brukPt och bwrektioncm af 
de allm ;[nnast nnv~imla. hastighet smitblings-in
Btrumenterna; t eorien för refflad t artilleri; ver
Jmn af de olilm slagen pjeser , proj ektiler och 
Jarlclningar mot befästningar; afstån<1shestäm
ningar ; närmare kännedom om torpeders inrätt
ning odt bruk; l:iinnedom om laboratoriearbe
ten, deruneler signal- och räddningsraketer s för 

färdigande. 
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b. Bef'ästninpslära: kännedom om kustbefästnin· 
gars och passagera 1Jn.tterier>'1 konstruktion oclt 
::mhi.ggning samt nn g repp och för;:;var af des~Ja. 

13. Konstntldions- och maskinrdniug. 

Elementema af den des kript iva geometrien; att kun

na utclmga detaljritningar af en maskilll'itning. 

14. R ätts-lära. 

Sjömilitära rätten; grunddragen af folkrätten. 

15. L andtahtik, e:x.:M·cis och vapenö(ningar. 

Kompaniets taktiska formering oclt evolutioner; 

cle allmänna reglerna för landstigning; exercis och va

penöfningar. 

c. Afi;ång. 

§ 17. 

ViLl slutet af un<1ervisningen om våren hålles af

gångsexamen. 
Denna examen omfattar alla ämnen, dock sålunda 

att historia och geografi icke på annat sätt blifva exa

mensämnen, än _att hänsyn tages till dem under en af 
cle skriftliga uppgiftema i norska. 

§ 18. 

I häm1else att en elev genom särskilda omständig

heter har varit hindrad från att genomgå examen vid 

slutet af sitt andra skolår, kan han tillåtas att qvar

blifva ännu en vinter vid skolan. 

II. Selnmdl()jtuanteruas antal, anställning och 
tjenstepligt. 

§ 19. 

Antalet sekundlöjtnanter bestämmes till 22. 
20 
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§ 20. 
Anställning som sekundlöjtnant gifves för 2 år, 

dock sålunda, att ifall dessa förflyta medan vederbö
rande är till örlogs, fortfar anställningen intill expedi
tionens slut. För den sekundlöjtnant, som intages till 
fast elev i sjökrigsskolans öfversta afdelning, skall an
ställningen gälla för hela <len tid , som åtgår till hans 
utbildning för den fasta officerskåren. 

III. Sekumllöjtnanters praktiska uthil«lning föt· in
träde i den fasta officerskåren oclt anstiillning i 

<l ensamma. 

§ 21. 
Utbildningen försiggår genom tjenst,göring som löjt

nant såväl till <idogs som vicl elen sjömilitära kåren, 
hvartill aspiranten ber odes allt möjligt tillfälle. 

Aspi:~anternas tjen st till örlogs, - som de två första 
åren efter deras utexaminering från sjökrigsskolans ne
dersta afclelning i allmän het Mr försiggå 1Jå slcolfar
tyget för officerselever, - ordnas sålunda, att de un
der behörig instruktion öfvas såväl i hvarje del affar
tygs- och detaljt,iensten som i vapnens bruk, alh slags 
exereiser oeh manö vrer , i behandling af ångmaskinen, 
i praktisk navigation samt efter omständigheterna äf
ven i hamnmätning, hyclrografiska arbeten och kro
kering. 

§ 22. 
Beträffantle aspirantens praktiska duglighet oeh 

hans förhåll awle i tjensten i det hela afgifves, efter 
närmare bestämmande regler, bedömmawle af hans 
förmän. 

§ 23. 
H var och en sekuncllö,itnant , h vilken som sådan har 

med tillfredsställancle intyg om duglighet och förhål-
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lande i det hela gjort 18 månaders tjeust, deraf miust 
15 månader till örlogs, och som har genomgått afgångs
examen från sjökrigsskolans öfver sta af<lelning, tij resL'l. s 
till anställning i elen fasta officerskåren. 

Anställelsen sker i ordningsföljd efter de bety g 
som erhållas vid afgångsexameu från skolans öfversta. 
afdelning i före11iug med de på gmnd af § 22 afgifna 
bedörnmanclen. 

IV. Resenlöjtnanter. 

~ 24. 
Efter förlopp et af elen i § 20 anförda tjensteticleu 

öfvergå (le sekumllöjtnanter, som ieke äro bestämda för 
den fasta officerskåren,- till reservlöjtnanter. 

De sekuncllöjtnanter , som hafva sökt utbildning 
vid den fasLa officerskåren utan att bringa densamma 
till slut, öfvergå likaledes tillreservli)jtnanter, såframt 
deras tjenstetid har varat i 2 år. 

~ 25. 
I fredsticl är reservlöjtnanten utan aflöning och 

tjenstefri. Men i krig, och när krig förestår, är han 
intill slutet af sitt 35:e år skylclig att efter inkallelse 
göra löjtnantstjenst. 

§ 26. 
Reservlöjtnanter skola om vistelseort och resor 

afgifva samma anmälanclen, som äro föreskrifna för ut
skrifningsskyldigt, sjöfarande manskap. 

I sammanhang med förestående organisationsplan 
för norska sjökrigsskolan meddelas nedanståenue till
fälliga reglementariska bestämmelser för densamma, 
hvilka genom kongl. resolution af elen 14 Augusti 1876 
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blifvit faststälda, för att intills vidare vara gällande· 
l . t . ' lVarJem ·e rnannkommandoen blifvit bemyndigad att 
företaga såclana mindre v~Lsemltliga förändringar i dess~ 
bestämmelser, som umler de första åren af skolans 
verksamhet kunde visa sig nöuväncliga. 

I. 

Organisation oclt disciplin. 

§ l. 
Eleverna i sjökrigsskolans neuersta afclelning be

nämnas sjölcaclette1·. 
Deras antal fastställes intill viLlare till 30 och in-

' delas i 3 klasser, som benämnas l:sta (yngsta) 2:dra 
och 3:dje (äldsta) klassen. 

~ 2. 
Till chef föe sjökrigsskolan utnämner Konuno-en en o 

sjöofficer, åt hvilken skohus speeiela styrelse uppdrages. 

~ 3. 
Chefen har umler marinkommandoens öfveriltyrel

se samma befäl, jurisdiktions myndighet och bestraff
ningsrätt öfver skolan ::; officerare och elever, som på 
grund af Llen militära f:h'aflhgen och clet för marinen 
gällande reglementet angående mnsa1ming och straff 
efter vededaget brnk utan dom iLr nppclraget cheferna 
för marinens kårer. I jmidiskt hiinseemle erhå1ler han 
för öl"rigt nödigt hitrii•lP- af marine11s auclitiir. 

Han förestår öl"verin.:;eemlet mecl skolans e1wnomi. 
och står cletta afsemule direkt under marimleparte~ 
mente t. 

§ 4. 

Chefen skall l1afva noga tillsyn meJ. och är an
svarig för, att allt angående skolans disciplin, inre 
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ordning, vetenskapliga verksamhet och ekonomi ordnas 
i öfverensstämmelse med skolans plan samt gällande 
reglementen och regnlat i v er. 

Försåvidt han finn er r1 et ~inclamå]senli gt att före
trtga åtg~ircler, hvartill han ieke är berättigad, inbcm
tar han clerom verlerböramle ö!"verauktoritets bestäm
melser. 

~ 5. 
Sjelf och genom sina nmlerordnade officerare vakar 

chefen öfver kacletternas sedli ghet, fl it och militära 
uppförande, deras häh;as vidrnakthål lantle, renlighet 
och or<lning s{l v~Ll i som utanför skolan. Han skall 
derföre ha tillsyn med, att cle er hålla goda och anstän
fligft boningar till passande priser, och det tillåtes 
icke någon kadett att hyra bostad utan chefens sam
tycl<e. 

I det hela taget skall ehefen iakttaga allt, hvad 
som kan bidraga till elevernas nytta och till deras än
damålsenliga utbildning. 

8 6. 
I saker rörande nmlervisningen t. ex. lektions

oydning, examenssättet, anskaffamlet af nya apparater, 
instrumenter och böcker m. m. skall chefen i allmän
het rådföra sig mecl sko1råclet (se § 10 och följande) 
innan han fattar beslnt. 

Vicl elevernas dagliga unelervisning bör chefen allt
somoftast tillstäclesvara. 

§ 7. 
Marinkom rnancloen beordrar efter chefens förslag 

det behöfiiga antalet snbalterne- och fasta sjöofficerare 
för att tjenstgöra som inspelztionsofficerare vicl skolan. 

Inspektionso:ffieerarne böra i allmänhet vara lärare 
vid skolan, och lien yngste skall tillika förrättatjensten 
som adjutant hos chefen. 
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§ 8. 
De selmncllöjtnanter , som äro elever vid sjökrigs

siwlans öfversta afdelning, skola efter chefens närmare 
bestämmelse och uneler inspektionsofficerarnes öfver
insecncle och vägledning hafva nppsigt och befäl öfver 
kadetterna. 

8 9. 
S,iökrigsslwlans lärare antagas och afskedas af 

marinkommandoen efter chefens förslag. Lärareposter
na tillsiittas med ömsesidig rätt till 3 månaders upp
sägning. Dock kunna sjöofficerare, hvilka ii.ro tillsatte 
so m lärare, af marinkommandoen entledigas från deras 
läroposter utan fömtgången uppsii.gning, n~ir de behöf
vas till militiirtjenst. 

8 10. 
Vid sjökrigsskolan skall vara ett skolråd beståen

de af skolans chef, inspektionsoffi cerar e och Hirare. 
Umler vinterkursen sammanträder skolrådet en 

gång h var månad eller oftare, om chefen så finner 
nödigt. 

§ 11. 
Skolrådet har att under chefens onlförancleskap: 

1) bedömma elevernas förmåga, flit och framsteg; 

2) afgifva betänkande angående förändringar vid under
visningen och anskaffande t af nya instrumenter , appa
rater och böcker; 

3) framstiilla förslag till förändringar i det för skolan 
gällande undervisnings-regn lativ. 

§ 12. 
Skolrådets förslag angående förändringar i under

visnings-regulativet skall af chefen underst ällas marin
kommamloen till afgörande. 
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Försåvidt det i anclra fall på grund af skolrådets 
utlåtande kunde anses nöclvändigt att vidtaga någon 
åtgärd, har chefen , ~följd ~f sakens vigt, antingen .att 

öra framställning till marmkommandoen eller att SJelf 
~esörja det som är nödigt. 

Ett exemplar af skolrådet s protokoll insändes af 
chefen hvarje månad till marinkommancloen. 

§ 13. 
Sjökrigsskolans officerare och lärare hafva i deras 

embetsverksamhet att ställa sig till efterrättelse de 
bestämmelser , som innehållas i skolans plan, reglemente 
och öfriga föreskrifter, samt efter de instruktioner, som 
af chefen utfärdas. 

De stå i detta hänseende omedelbart under chefen 
eller den officer, som vid inträffande förhinder sköter 
hans tjenst. 

§ 14. 
Chefen lmn permittera de honom unelerlydande 

officerare, lärare och elever för en tid af intill 14 da
gar. Ansökan om längre permission skall genom che
fen insändas till marinkommandoen. 

§ 15. 
Förseelser som begås af sjökrigsskolans elever, böra 

i allmänhet icke utan i de af chefen särskilclt bestämda 
fall undersökas af de unelerordnade officerarneutan ar~
mälas för chefen. 

Gröfre förseelser och förbrytelser , som begås af nå
gon af skolans militärpersonal, och som på grund af 
gällande strafflag icke egna sig för arbiträr afstraff
ning, anmäles af chefen till marinkommandoen, s~m 
bestämmer till hvilken domstol saken skall han
skjutas. 
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§ 16. 

Sjökrigsskola.ns elever stå med hänsyn till deras 

milit~ira och moraliska förhållande under nppsigt och 

bedömmande af deras militära förmän med anledniwT 
) o 

hvaraf marinkommandoen genom regulativ gifver de 

närmare bestämmelserna beträffande disciplinen vid 
skolan. 

Är en elevs nppfliranc1e i moraliskt eller milit~i.riskt 
afseemle af <len beskaffenhet, att han icke bör qvar

stann a vid skolan , skall chefen efter samråd med de 

vid skolan anstälc1a officerare ingå till marinkomman

cloen med hemställan om, att vederbörande af'slw<las. 

Visar en elev under en längre tid afgjonl brist på 

Hit oc:h förmåga, s:'l att han bör afskeclas, skall che fen 

inhemta skolrådets utlåtande, innan saken öfverlemnas 

till marinkommandoens afgörande. 

II. 

Om l<adettcnJas antagning. 

8 17. 

Under si::;ta hälften af Supternber måm•d hålles 

hvarje år inträdesexamen vid sjöluigsskolan för de 

aspiranter, hvillm önska att antagas till sjökadetter. 

Denna inträdesexamen skdl lållas i så god tirl, 

att dc aspiranter, h vilka enligt reglementet korrumt att 

a11 tagas till kadetter , knnna ur hålla anst~illning som 

sådane, innan det nya skolåret tager sin Lörjan (1 

Oktober kfr. Planens ~ 8). 

}Iinst -G ved:or före intr~tdcsexamen skall chefen 
offentligt bekantgöra: 

a) antalet kaeletter som skola antagas; 

b) dagen, n~ir aspirantema skola inställa sig i skolan; 

c) hvad aspiranterna hat'va att iakttaga med af

seende på de i skolplanens 8 o uppstäleta viikor 
för inträde i skolan. 
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§ 18. 

Innan aspiranterna beviljas till tl'itcle tiJl inb·ä

desexamen, unelerkastas de en kroppsnnllersökning 

a f en kommi::;sion, bestående af sjökl'igsslwlans liikare 

samt 2 af marinkommancloen e11ligt chefens förslag till

förordnade officerare. 
Demm kommission har - i öfverensstämmelse mecl 

cle i skolans regulativ faststäilla bestämmd::;er - att 

undersöka, huruvida aspiranterna lida af n~ir:oynth et, 

färgblinclhet, lomhördhet eller andra kroppsfel, som 

lemma antagas göra uem otjcnliga föl' ,_;jökri~s

tjensten. 
Kommissionen afgifver rapp01't till skolans chef, 

som i alhu,änhet afgör, hmuvicla vedm·böramle böra t illå

tas att underkasta sig inträdesexamen. l h~indelse af 

olika meningar mellan chefen och kommis::;ionen eller 

emellan kommissionens ledamöter öfverlemnas saken 

till marinkommandoens afgörancle. 
Innan detta inkommer, må vederböramle icke ne

kas tillträde till examen. 

§ 19. 

Vid inträdesexamen fordras: 
l) l nor:;ka: att aspiranten läser tydligt och ut

trycksfullt och be::;itter 1:ågon belmntskap med 

modersmålets skönlitteratur samt med ordning 

och tydlighet i språkriktig form och utan or

tografiska fel kan behandla en lättare uppgift; 

2) i enr;elska : att han besitter säker kunskap i 

det väsel1lltligaste af grammatiken, riktigt och 

med färdighet lmH uppläsa och öfversätta ett 

förut oläst stycke af en lättare författare samt 

med tillhjelp af or,tbok kan skl'ifva en stil utan 

gröfre fel; 
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3) i fransl•a: att han besitter säker kunskap i det 
väsemltligaste af fonnläran samt någorlunda rik
tigt kan uppHisa och med Lirdighet öfversätta, 
hvad han förut har genomgått af en Hi::~ebok ; 

4) i matematik: 
a. att han besitter insigt och färdighet i prak

tisk räkning, - derunder inbegripet bruket 
af logaritmer, - anväml på uppgifter från det 
dagliga lifvet, samt i räkning med bokstafs
qvantiteter ocb i lösning af l:sta och 2:dm 
gradens e q va tioner ; 

b. att han besitter ni.rdighet i att utföra de 
allm~inna och praktiskt använduara geome
triska konstmk tioner och beräkningar, och 
kan göra reda för den plana geometrien efter 
en kortfattad lärobok. 

~ 20. 

Förutom de muntliga profven gifves vid inträdes-
examen 3 skriftliga uppgifter: 

l) en uppgift i norska; 
2) ett engelskt stilprof; 
3) några uppgifter i siffer- och bokstafsräkning 

samt konstruktionsritning. 
Till h varje svar meclgifves en tid af intill4 timmar. 

§ 21. 

Betygena angifvas i hela, tiondedelar och hundra
delar, sålunda att högsta betyg är 3 och lägsta O. Huf
vadbetyget beräknas på vanligt sätt. 

För att genomgå inträdesexamen fonlras: 
a) att hufvadbetyget icke är under 1.65; 
b) att ingen af specialbetygena är uneler 0.6; 
c) att ingen af betygena för de skriftliga upp

gifterna är under 1.2; dock kan examen genom-
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gås med 0.6 för en af de i § 20 under .M. 2 
och 3 nämnda uppgifter, när medeltalet af 
betygena för de två andra skriftliga svaren är 
minst 1.8. 

De närmare bestämmelsema angående inträdes
examen bestämmes i ett af marinkommandoen utfärdad t 
regulativ. 

§ 22. 

Marinkommancloen utnämner en examens-kommis
sion, som förutom skolans chef skall bestå af <lleclamö
ter, hvilka utväljas blancl skolans officerare och lärare. 

Uneler presidium af sjöhigsskolans chef har exa
mens-kommissionen att bedömma aspiranternas lmn
skaper och duglighet samt att efter förrättacl inträdes
examen ingå till marinkommandoen med hemställan 
angående besättamlet af cle lediga lmclettnummerna. 

De vicl inträdesexamen erhållna hufvuclbetygen 
bestämma elen ordning, hvari aspiranten1a intagas; för 
öfrigt skall kommissionen noga uppm~irksamma allt, 
hvad som kan tala för eller emot vederbörandes an
tagande. Utnämning till sjökaelett meddelas derefter af 
marin kommancloen. 

§ 23. 

Kadetterna skola vicl inträdet aflägga elen för mi
litärer föreskrifna trohetseden samt afgifva skriftlig 
förbindelse att genomgå sjökrigsskolans nedersta af
delning och att efter fulHinclad kurs mottaga anställ
ning som sekundlöjtnanter. 
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III. 

01n undervi r.;l tiJ1o·e•t e..... . • t . ,' ~ ·"' · .•. anuna, upp! yttmnr, i l; la sserna 
och nlg.wg i skolans ncderHta afdelning. 

§ 24. 
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A. Om un(]ervisningen i land. 

~ 25. 

Antalet um1ervisningstimmar i veckan för de sär
skilJa ämnena i :;kolans nedersta afuelning bestämmes 
intill virlare för hvarje klass sålunua: 

- l Tin1n1 ar i l veckan. 

Undervisningsitmnen. :s - r. l 
l" >-" ~ ~ o> ,, 
w ;,; 00 ;:;.. w P-m w "' (t> ~ (t> ~ ro ~-

l " " 
!=l (t> 

-
1. Norska ... . 

Il 4 3 3 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l 2. Engelska .. . . . . . . . o • •• • •• o • . . . . 3 3 3 

3. Fran r-;lm . . . • • • o ••••• .. o. o. . . . . . . 6 G 6 

4. Sjömanskap och 1waktisk ångmasl;:in-

lära . . . . . . .. . . . ' .. • • •• o •• o' o •• •• 2 2 3 

5. Matematik, hydrografi, fysik och ma-

skinlära . . . . . . .. ... • o ••• •• •• • •• • • 4 7 lO 

6. Navig,ttion och fysisk geografi • o . o . 12 8 2 

7. Artilleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 2 4 

8. Konst ruktionm·i tning . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 

9. Rätt:3Hi.ra - . . . - . . . . . ..... . . . . . . - l 1 

o. Gymnastik, exercl:;er och vapenöl'-

nmgar . . . . . . . . . . . . . ....... . . . 6 6 6 
1-

\42 \42 l 42 

l 

MeJ ma.riml f\partementets samtycke kan marm
kommamloen efter chefens förslag göra minlire väsendt
liga föränc1ringar i fö1·eståenJ.e veckoschema. 

Etter öfverläggning med skolrådet kan chefen Uta 
flera klasser tillsammans undenisas i sä.rskil<.1a ämnen, 
när såuant kan anses ändamålsenligt och öiverenstäm
manJ.e meL1 undervisningens kraf. 
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§ 26. 

JVIarinkommandoen gifver genom regulativ de när
mare bestämmelserna rörande: 

l) JVIålet för unelerviRningen i de särskilda ämnena 
i hvarje ]das; 

2) hYilka Hi ro böcker, som skola användas; 
3) det dagliga timschemat för undervisningen, livar

vid iakttages : 
a) att det bestämda antalet unelervisningstim

mar så vi<lt möjligt fördelas lika på veckans 
6 söckendagar; 

b) att de undervisningsämnen, som kunna an
tagas kräfYa största själsansträngning, hän
Rkjutes till dagens första timmar; 

c) att hemarbetet så vidt möjligt fördelas lika 
på alla dagar i veckan; 

4J betygsättningen, hvarvid iakttages: 
a) att betygena gifvas i hela och tionde

delar sålumla, att 3 är bästa och O sämsta 
betyg; 

b) att hvarje lärare vid undervisningstimmans 
slut i dertill uppgjorda betyg-protokaller 
skall införa ett betyg för vederbörande ka
detts flit. 

Slmlle det vara något att anmärka på 
en kadetts uppförande under lärotimman, an
föres sådant i en anmärkningsrubrik i betyg
protokollen; 

c) att hvarje kadett månatligen meddelas en 
betygsedel, hvilken skall innehålla medium 
af betygena i l1varje särskilJt ämne tilli
ka med ett uturag af vidfogade anmärk
mngar. 
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§ 27. 
Försåvidt tillfiille gifves, och omsUindigheterna 

det tillåta, böra kadetterna vara närvarande vid vig
tigare varfs- och skeppsarbeten. 

§ 28. 
Utom de i § 24 anförda julferier gifves tillika påsk

ferier nemligen utom helgliagame tillika den mel1a.n-
liggande Lördagen. . .. .. 

Vidare gifves kadetterna två dagars fnhet, forran 
examen om våren börjar, samt två dagar efter förrät
tad examen vid sjötågets slut. Dessutom kan chefen 
vid särskilda tillfällen gifva kadetterna frihet en hel 
eller half dag. 

Um1er ferierna kau chefen permittera kadetterna 
inom riket. 

B. Om kadetternas tjenst. och praldislm öfuiugar 
på cxercisf'nl'ty get. 

§ 29. 
1\1ed iakttagelse af skolplanens ~ 9 - l:a mom.

o·ifver marinkommandoen genom regulativ de närmare b 

bestämmelsema angående kac1etternas tjenstgöring, un-
det•visninp· och 15fningar på exP.rcisfartyget. o . Som allmän regel bör i sådant hänseende mktta-
gas, att kadetternas öf'ningar och exercicer så vidt möj
ligt ordnas klassvis i likhet med, hvad som eger rum 
vill skolundervisningen i laml. 

§ 30. 
För de praldiska öfningarne och exercicerna gifves 

kadetterna betyg a f ve lerbörande lärare eller instruktö
rer, i hvilket hämeende iakttages hvacl som beträffan
de betygsättningen är föreskrifvet i detta reglementes 
~ 26, punkt 4, ]ittra a och b. 
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~ 31. 

Efter l'llnta<l öfningskurs på exercisfartyget bedöm

mes ka<letterua :t.f en kommission , bestående af exr r

cisfartygctR chef och sel;:onrl samt veJerböranue inRtruk

t1il'el' och Hi.mre. 
Umler presidium af exercisfartygets chef har leom

missionen att bedömma kadetternas praktiska duglig

het och militära förhållande. 
Omuömena införas i ett derför uppgjordt protokoll , 

och skall innehåll a kommissionens utlåtanden om ve

derbörandes förmåga, flit , duglighet och förhållande i 

det hela. 
Afshift af omdömes-protokollen insändes till marin

kommamloen, likasom också hvarje kadett erhåller en 

afskrift af lletsamma, i hvacl honom rörer. 
Efter slntarl öfningskurs på exercisfartyget afl em

nas omr11)me;:;-protokollen till sjökrigsskolans chef. 

C. Om liatlettern:ts 1jenstgöring, unflet·visning oeh 
öfningar på sjötå.get. 

§ 32. 

I enlighet mecl skolplanens § 9 - 2: a mom. -

utrusta '; hvarje år ett krigsfartyg af paRsande storlek 

for att unuer ett 16 veckors sjötåg tjena till sjökrigs

skolans elevers unJervisning i sjövetenskaper och till 

deras praktiska utbilclning. 

~ 33. 

Under karlettfartygets utrustning, som börjas så 

tidigt, att bet'tibteclmet kan vara hissaclt och farty get 

segelldart rlen 1 Juni, hör i allmänhet äldsta klassens 

kaeletter vara ntirvarancle för att umler vägleJning af 

fartygets ofEcerare lära de förefallande arbetena. 

s 34. 

När kaelettfartyget är segelklart, embarkera efter 
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marinkommandoens närmare order kadetterna tillika 

me el el e till umlervisningen nöd väneliga inspektionsoffi

cerarne och lärarne. 

§ 35. 

För att turvis göra vakt under sjötåget indelas 

kadetterna i 10 vaktqvarter, sålunda att det så viclt 

möjligt anställes en kaliett af hva1je klass på hvarje 

qvarter. Den äldste af dessa kadetter anställes som 
vaktqvarterets chef eller förman. 

:Mecl afseende på kadetternas vakttjenst bör som 

allmän r egel iakttagas, att dygnet såväl till ankars som 

i sjön indelas i 9 vakter, sålunda, att tiden från kl. 8 

f. m. till kl. 8 e. m. indelas i 6 vakter, hvarclera på 

2 timmar, - och ticlen från kl. 8 e. m. till kl. 8 f. m. 

i 3 vakter , hvardera på 4 timmar. 
I sjön förer i allmänhet elen äldste vakthatvande 

kadetten befälet akter, elen näst äldste befälet törut 

och elen yngste kalletten sköter bestick, såvida han der

till är dugligi i motsatt fall skötes bestickföringen af 

den näst äldste kalletten på qvarteret. 
Tillankars användes vakthafvancle kadetterna efter 

fartygschefens närmare bestämman de. 
Det vaktqvarter som slutar vakt, har pikettjenst. 

§ 36. 
Kadetterna fördelas till bestämda segels lossgöring, 

beslagning och refning, förnämligast på krysstoppen, 

och fördelas i det hela taget så mycket som möjligt 

till deltagande i arbetena såväl på toppen som på 
däcket. 

De äldsta kadetterna användas till tjenst vid upp

rätthållandet af den inre ordningen ombord, såsom vid 

fartygets rengöring, tillsyn mecl roddfartygen, provian

tens utlemning, manskapets kläder o. s. v. Allt under 

tillsyn och vägledning af vederbörande fartygsofficer. 
21 
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§ 37. 

Som mål för de i skolplanens § 9, 2:a mom., om
nämnda praktiska öfni:ngar ombord på kadettfartyget 
föreskrifves : 

1) Att kadetten känner påläggningen och skiirnin
gen af allt stående och löpande gods; 

2) att han kan utföra hvarje skeppsmanöver såväl i 
god t som dåligt väder; 

3) att han känner och kan i verksätta alla de 
försigtighetsregler, som böra tagas under klart 
skepp till drabbning, i storm, i åskväder o. s. v.; 

4) att han känner och förstår att rigtigt använda 
gällande styrningsregler för undvikande af om
bordläggning; 

5) att han kan utföra alla slags matrosarbeten, 
såsom splitsning, knopning, refning och beslag
ning af segel, upp- och nedtagning af rår, stän
ger m. m., styrning, lodhifning o. s. v.; 

6) att han känner ångmaskinens bruk och behand
ling ombord i fartyg och båtar; 

7) att han kan kommendera och förstå utföra Jet 
af alla ofvannämnda skeppsmanövrer och ar
beten, och att han hastigt kan använda ända
målsenliga hjelpmedel under de sär.skilda inträf
fancle tilltällena; 

8) att han fullständigt känner och kan ft!W~inda de 
för marinens fartyg gällande dag-, mist- och natt
signaler samt det internationcla signalsystemet; 

9) att han kan föra befäl öfver, styra och manöv
rera med roddfartyg såväl under rodd som un
ller segel; 

10) att han fullstämligt känner rutinen angående 
den dagliga tjensten ombord, cle åtskilliga krigs
fartygens inre ordning och manskapenas för-
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delning efter rullorna samt cle särskilda tjenst
och exercisreglementena; 

11) att han med noggrannhet och färdighet kan 
taga alla till nayigationen hörande observatio
ner, föra bestick med allt dertill hörande samt 
taga landförtoningar efter naturen; 

12) att han besitter praktisk färuighet i exercis och 
skjutning meJ kanoner och handvapen. 

lVIarinkommandoen bestämmer genom regulativ må
let för undervisningen och cle praktiska öfningarne för 
hvarje klass af kadetterna. 

§ 38. 

Efter samråd mecl fartygets selwnu och med far
tygschefens godkännande bestämmer den äldste af de 
utkommencleracle inspektionsofficerarne, huruledes Ira
eletternas dagliga undervisning och praktiska öfnin
gar komma att fördelas på elen allmänna arbetstiden 
ombord. 

Vicl J.mma fördelning skall särskildt uppmärksam
mas, att kadetterna enligt de dagliga förhanelen varan
de omständigheter gifvas elen största möjliga öfning i 
allt hvacl som står i förbinuelse med deras praktiska 
utbildning. 

Beträffande kadetternas unelervisning och praktiska 
öfningar bör för öfrigt iakttagas: 

l. JJ1ed afseende på sjömanskap och lJralctislc ång
maslcinlära. 

a) Hvarje kaelett skall lära att kommenelera de 
manövrer som hänböra till den klass, hvari 
han är. 

b) Såväl under den tid, som användes till öfnings
manövrer, som också efter omständigheterna 
vid andra manövrer om dagen, när alle man 
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äro på däck, föra kadetterna turvis befälet un
der öfverinseende af läraren i sjömanskap. 

c) När tillfälle gifves, öfvas kadetterna i manöv
rer till väders samt i rodd, segling och manöv
rer med roddfartyg. 

d) Kadetterna skola turvis under lärarens tillsyn 
kommendera fartygets manövrer under ånga. 

e) I maskinrummet skola kadetterna turvis vara 
närvarande för att göras bekanta med maski
nens bruk och nyttan af dess särskilda de
lar, samt hvad som erfordras till dess vård. 

De skola praktiskt öfvas i att handtera 
maskinen. 

f) När passande tillfälle gifves till bogsering af 
andra fartyg, bör sådant begagnas, för att kadet
terna må kunna bibringas kännedom med detta 
arbetes ändamålsenliga utförande. 

g) Efter omständigheterna skall läraren i sjöman
skap hålla l a 2 timmars föreläsning i veckan i 
sjömanskap och ångmaslrinlära. 

2. Med afseende på navigation. 

a) Så ofta tillfälle gifves, och i lämpligt förhållan
de till deras öfriga sysselsättning, öfvas kadet
terna i de särskilda till navigationen hörande 
observationer och dessas beräkning och använd
mng. 

b) Det vaktqvarter, som har haft dagvakten , ut
räknar och afsätter om middagen besticket, 
hvilket efter att vara genomsett och attesterat 
af navigationsläraren inlemnas till fartygs
chefen. 

c) Navigationsläraren skall begagna sig af de gif
na tillfällena för att göra kadetterna bekanta 
med de kuster, som passeras, dessas känne-
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märken, fyrar , inlopp, hamnar o. s. v., samt 
öfva dem i att gissa distanser tillland och från 
fartyg. 

Likalecles öfvas kadetterna, när omstän
digheterna det medgifva, i lodning och land
förtoning. 

å) Navigationsläraren skall efter omständigheterna 
hålla l a 2 timmars föreläsning i veckan i teo
retisk navigation. 

3. 111ecl hänsyn till ~xerciser och vapenbruk. 

a) Kadetterna fördelas till kanonerna sålunda, att 
de äldste i allmänhet anställes som kanonkom
menclörer, och de öfriga till den tjenst vid ka
nonernas betjening, som de efter deras ålder 
och kroppsliga utveckling kunna antagas lämp
liga att utföra. 

b) Likaledes fårdelas kadetterna såväl till land
tj enstgörings-kompaniet som till landstignings
och båtartilleriet. 

c) Vid exerciserna användes efter omständigheterna 
de äldste kadetterna turvis som underbefäl för 
att erhålla öfning i att kommendera och in-
struera. 

d) Till elen utsträckning, som närmare bestämmes, 
öfvas lmdetterna på sjötåget i målskjutning så
väl med fartygskanoner som med landstignings
och båtkanoner samt med gevär och pistoler. 

e) Så ofta tillfälle gifves, skola kadetterna öfvas 
i simning. 

Som allmän bestämmelse gäller, att kadetterna 
tillhållas att vara uppmärksamma på väderleksförän
clringar , på eget och andra fartygs manövr~r, i kort
het, på hvarje förekommande föremål eller tilldragelse, 
som rörer deras yrke. 
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§ 39. 

För de praktiska öfningarne och exercism·na gif

vas kadetterna speciela betyg af vederbörande lärare 

och instruktörer; - likaledes skall vakthafvande o ffi

ceren vid vaktens slut gifva de ~jenstgörande kadet

terna betyg för praktisk duglighet, befälfäring och upp
förande. 

l\ied afseende på betygsättningen iakttages för öf

r igt, hvad derom är föreskrifvit i detta reglemantes § 

26, punkt 4, litt. a och b. 

A. On~ exam'ln(t, ~tppjlyttniny i klasseJ'JUt 

och (tfgåny från sjökJ•igsskola/tts nede,rst(t 

aj'delniny. 

1. Om de åt·liga examina 't landtvetenslcaperna. 

§ 40. 

Vid de i skolplanens § 11 - a omnämnda exami

na i landtvetenskaperna, hvillra förrättas vid den i 

detta reglementes § 24 angifva tid, äro skolrådets med

Iemmar förpligtigade att efter chefens närmare be

stämmelse fungera som censorer. 

Såframt det kan visa sig nödvändigt, kan dess

förutom marinkommandoen efter chefens förslag beor

dra de erforderliga censorerna bland de officerare som 

uppehålla sig på hufvndstationen. 

§ 41. 

Censorema, af hvilka utom vederbörande lärare 

skola vara tvenne, för hvart ämne, skola innan exa

mineringen begynner, göra nödigt urval ibland de af 

lärarena i ämnet f0reslagne skriftliga och muntliga 
frågor . 

Vid valet af uppgifter och examensämnen skall 

som allmän regel iakttagas; att kadetterna såväl till 

afgångsexamen som till de öfriga examina examineras 

331 

i det hela omfång af, hvad de på sjökrigsskolan hafva 

läst i de särskilda examensämnena. 

§ 42. 

För besvarandet af hvar och en skriftlig uppgift 

och hvar och en muntlig fråga gifves af hvarje censor 

ett betyg i siffertal; dessa betygs medium, uttr~ckta 

i hela, tiondedelar och hundradelar, utgör examman

dens slutbetyg i ämnet. HUgsta betyget för hvart 

ämne räknas vid de särskilda examina som följer: 

Examensämnen. 

Norska 

Engelska ... ·························· 

];ranska ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

filatematik och hydrografi · · · · · · · · · · · · · 

Navigation och fysisk geografi · · · · · · · · 

Fysik . ... · ·· ·· ······· ·· ·· ········· ··· 

Maskinlära . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Artilleri .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Konstruktionsritning .. · · · · · · · · · · · · · · · · 

Rättslära · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

CP 
:><! 

"' ..... s .. 
"'"' p 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 

-

"' CP 
:-1 :><! 

stf "'., s .. 
"' "'"' p t:j 

31 3 
3 3 
3 3 

6 9 

6 9 

3 6 
6 9 
6 9 
3 3 
3 3 

. h "f" . 3 3 6 ExerCis oc vapeno nmgar ... · . · · · · · · · · 

Militäriskt uppförande. . . . · .. · · . · · . · · · l 6 l 9 12 

Summa af högsta betygen [[ 36 [54[ 75 

2. Om de årliga examina vid sjötågets slut. 

§ 43. 

Kadettfartygets chef och sekond samt de medkom

menderade inspektionsofficerarne och lärarneskola vara 

censorer vid den examen, hvilken på grund af skolpla-
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nens § 11 - b skall hållas hvarje höst efter sjötå
gets slut. 

§ 44. 
.. Examinering i sjömanskap och ångmaskinlära i en 

hogre klass skall utom de till denna klass hörande 
kunskaper tillika omfatta de lägre klassernas nncler
Vlsmngspensum. 

§ 45. 
.På. sam~a sätt som i § 42 är föreskrifvit gifva 

de . l 9 43 namncle censorer kadettema betyg för teo
r.~t:ska kunsk~per och för praktisk utveckling under 
folJande afdelnmgar, för hvilka högsta betygen i hvarje 
klass äro: · 

Teoretisk kunskap i sjömansskap och ång-
maskinlära .... ... .. . ............... 

ianöver l\' 
p raktisk 

r beten A 
p raktisk 

••••••••••• o ••• • • o o ••••••••• o 

behamlling af ångmaskinen .... 
till väders ... ... .. • . • . . . • • o. 

navigation ................... 
v 
D 
l\' 

a penexerciser ••••• • ••• o ••••••••• o ••• 

uglighet som sjöman och till officer ... 
iilitäriskt uppförande ................. 

.... ~ '"~l ~ iö ;..~"'" 
:s ~ ~ ~ 

~ 50 a cr'ci' 
"' (t> ~o 

"' "' p "' ro 
~ ? o-. 

'!' 

3 6 9 
3 6 9 
3 6 9 
3 3 6 
3 6 9 
3 3 6 
6 9 12 
6 9 12 

Summa af högsta betygen // 30 148!72 

3. Allmänna bestärnmelser rörande samtlige examinct. 

I ett 
protokoll 

§ 46. 
af marinkommandoen anktoriseraclt examens
införes vid hvarje examen de af censorerna 
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gifna betygens medium, hvilket utgör examinanelens slut
liga betyg i ämnet. 

I detta protokoll, som undertecknas af censorerna, 
införes tillika de af chefen och samtlige inspektions
ofrieerarue vid hvarje landtexamen samt af censorerna 
vid hvarje sjöexamen afgifna omdömen angående 1mdet-
ternas militära lllTpföramle. 

Dessa omdömen skola förutom cle i §~ 4~ och 45 
omnämnda betygen tillika innehålla utlåtanden om lwar
je kadetts eluglighet, flit, förmåga och förhållande i 
elet hela. 

§ 47. 
En af samtlige censorer unelertecknarl afsluift af 

examensprotokollen tillsticilles vid hvarje examens slut 
marinkommancloen, likasom också hvarje kaelett meel
delas afskrift af detsamma, för så viclt honom angår. 

8 48. 
För att genomgå examen forelras att hafva upp

nått minst 3/
5 

af elen för examen bestämda summa af 
högsta betygen och vidare att icke hafva fått under 
halft betyg för något ämne eller beclömmelseföremål. 

§ 49. 
Chefen bör, för så viclt omständigheterna det til

låta, vara tillstädes vid alla examina som hålle3 vicl 
sjökrigsskolan. 

s 50. 
De speciela examensreglar bestämmes genom regu

lativ af marinkommandoen. 

4. O·m kacletterncts npp(lyff11ing i lclassenw anc~enne
tet och afgång från sjölwiy::;skolans nedersta afäelning. 

§ ul. 
Kadetternas nppfiyttning 1 klasserna och cleras 
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anciennetet bestämmes hvart år efter den vid sjötr1gets 
slut hållna examen i sjövetenskapermt. 

lVIed afseende på ancienneteten gäller som allmän 
regel, att kadettema i en äldre (högre) klass rangeras 
framför kadetterna i en yngre (lägre) klass. 

När uppflyttning i klasserna har försiggått, och 
ancie1:niteten är bes~ämd, insänder chefen uppgift på 
samtltge kadetterna, t1ll marinkommandoen. 

§ 52. 
För att kunna uppflyttas i en högre klass fordras, 

att lmdetten har genomgått examen i sin klass såväl 
i landtvetenskaperna på våren som i sjövetenskaperna 
efter sjötågets slut. · 

Summan af de vid dessa examina erhållna betyg 
i förening med det efter de sednast företagna ()fningar 
å exercisfartyget erhållna intyg, bestämmer kadetter
nas inbördes anciennetet i den nya klassen. 

§ 53. 

En kadett som icke har genomgått en eller begge 
klassens examina, men som det oaktadt på grund af 
skolplanens § 13 erhåller tillåtelse att qvarblifva i 
skolan, kommer icke att uppflyttas i en högre klass, 
men gifves anciennetet som uen ~ildste i den klass, 
hvari han är. Dock skall han, såframt han har genom
gått den ena af klassens examina, beträffande de 
sålunda genomgångna ~imnen deltaga i den högre Idas
sens undervisning. 

§54. 
När en kadett - efter att hafva genomgått af

gångsexamen i land - icke är färdig till sjös efter 
det 3:dje sjötåget, och det på grund af skolplanens 
§ 13 tillåtes honom att förblifva ännu ett år stående 
vid skolan, kan han utkommenderas som tje·nstgörande 
kadett med krigsfartyg, hvilka om hösten utrustas 

' 

335 

ellei', så vida tillfälle dertill icke gifves, anställas till 
sådan tjenst, som marinkommandoen kan bestämma, 
eller slutligen helt och hållet eller till en del fritagas 
från den allmänna undervisningen vid sjökrigsskolan, 
så vida det anses tjenligt att på detta sätt gifva ho
nom tillfälle att i en eller annan riktning utvidga 
sina teoretiska kunskaper. Det skall uneler sådane för
hållanden öfverlåtas åt honom sjelf, om han vid nästa 
landtexa.men ånyo vill umlerkasta sig examen. Den 
sist genomgångna examens utslag blifver alltid det 

gällande. 

En kallett, som har genomgått afgångsexamen till 
sjös, men icke till lands, och som i enlighet med skol
planens § 13 tillåtes att rramdeles blifva qvarstående 
ett år vid skolan, skall uneler öfningstiden om som
maren, om dertill är tillfälle, utkommeneleras med ett 
annat krigsfartyg, i motsatt fall skall han deltaga i 
expeditionen med kadettfartyget. 

lVIed afseencle på förnyad examen i teoretiskt sjö
manskap gälla samma bestämmelser som för landt
examen; men för de praktiska afdelningar af examen 
skall, om han har lleltagit i expedition med kadettfar

tyget, afgifvas nytt omdöme. 

Är en kadett utkommenderad med ett annat krigs
fartyg än kadettfartyget eller anstäld till v~rfstjenst, 
erhåller ]Jan ett intyg af uen chef, under hvllken han 
tjenstgjort, hvilket kommer att tagas i betraktande 
vid bedömmandet af hans qva.lifikationer till officers-

utnämning. 

§ 0). 

K:1detter hvilka hafva genomgått afgångsexamen 
såväl till sjös som till lan,b, molldelas af sjökrigssko
lans chef ett testimonium, h vari såväl de vid afgångs-
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examen erhållna speeiela betygen som hufvudbetyget 
och den deraf bestämda rangeringsordningen anföres. 

Efter denna rangeringsordning och efter kadett
chefens genom marinkommandoen insända hemställan 
utnämnas kadetterna af marindepartementet till sekund
löjtnanter i marinen, och gifves tjenstgöring efter ma
rinkommandoens närmare bestämmande. 

De afgå således från sjökrigsskolan med unelantag 
af dem, hvilka antagas till elever af skolans öfversta 
afdelning. 

IV. 

Elwuomiska åligganden. 

§56. 
Med iakttagande af skolplanens § 3 och de gifna 

anslagen träffar marindepartementet de närmare be
stämmelsema angående såväl kadetternas som de vicl sjö
krigsskolan anstälde officerares, lärares och betjenings 
aflöningssätt samt angående skolans utgifter i det hela 
taget. 

§ 57. 
Kadetterna bekosta sjelfva sitt logir>, kol'lt, kläder, 

böcker samt sluif- och ritmaterialier, men erhålla vid 
sjukdomsfall fri läkarevård och medicin. 

§58. 

Vid sjökrigsskolan anställer marindepartementet 
efter chefens förslag en uppsyningsman, som tillika har 
skolans inventarium, armatur och öfriga inrättningar 
under tillsyn och räkenskap, samt besörjer skolans 
budskickning, rummenas rengöring, upplysning och eld
ning m. m. Uppsyningsmannen ställer elen kaution, 
som af marindepartementet bestämmes och anställ-

337 

,_ n1ed ömsesidig rätt till 3 månaders upp-ningen slier 
sägn in g. 

v. 
Om lmdet.ternas uniformering. 

§ 59. 
1) Blå klädesjacka med 2 racler förgylda ~nkar

knappar af 2fa tums diameter och med hggan
de krage. hvarpå anbringas ett förgylc~t mes
singsankare med krona öfver på lwar s1da. 

2) V est af blått kläcle eller h vitt tyg meJ l raJ 
små ankarknappar. 

3) Byxor af blått kläde eller hvitt tyg .. 
Till daglig tjenst kan äfven nyttJas byxor 

af blå- och hvit-randigt tyg. 
4) M<-.issa af blått kläde med hufvudband af 11 /a 

tums bredt svart reg~rnsband, hvarpå på fram-
sidan an bringas kokard. 

5) Svart halsduk. 
6) H vi ta tvättskinshandskar · 
7) Blå cloffelkavaj med 2 rader förgylda ankar

knappar af 2f3 tums diameter. 
8) Svarta regnkläder. 
9) Kacletterna af äldsta klassen bära sabel med 

gehäng, som tör marinens officer.~re är_ bestämd, 
l . t l kadetter som gora tJenst som 1var1em e c e . , · 
und~rofficerare, tillika bära port d' el)ee. och 
mössa som sekuncllöjtnanter, clock utan st.]erna 
vå mössan. 

Vidare bära underofficerarne en ' /, tum. 
brecl guldgalon omkring den neJ.ersta flelen af 
ärmen, omkring 21/

2 
tum från ärmens nedersta 

kant. 
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§ 60. 

Chefen bestämmer det nödiga med hänsyn till 
kadetternas arbetsch·ägt ombord samt den efter års
tidens beskaffenhet nödväneliga omvexling i klädclräg
ten. De närmare bestämmelserna angående kadetter· 
nas uniformering fastställes af marinkommandoen. 
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Om 
indragningen af öfverkommissarie-befatt
ningen vid flottans station i Carlskrona. · 

Förecl1·ag ") inom Örlogsmanna-si:i!lslcapet den 25 Okto
be1· 187G 

af 

A. IL Gasslauder. 

J'I'Iine Herrar! 
Redan före dr~1 tid, då örlogsflottans station föda- Inlrdning. 

des till Carlskrona, finnes en öfverkommissarie hafva 
varit anstäld vid amiralitetet, med uppgift att hålla 
hand öfver dispositionen af de till flottan anvisa(le 
penningar och persedlar. Inom kort erhöll han jemväl 
säte och stänuna i Am:ts-kollegium vid behandlingen 
af civila mål och ålades honom att taga del i göromå-
len lika med Am:ts-kammarråden. Sedan kollegium, 
som fått följa örlogsflottan till Carlskrona, år 1776 flyt-
tats tillbaka till Stockholm, förordnades, att öfver
kommissarien likväl skulle qvarblifva i CarlsJuona så-
som hufvudman för hela redogörelsen. (Bil. 1.) 

Vid de tid efter annan genomförda förändrin
gar såväl i flottans öfverstyrelse som i styrelsen å 
stationen har öfverkommissarie-befattningen bibehållits 
intill dess embetet genom den senaste ombildningen af 

·<c) I siiral<ild Lilagit meddelas de till föreLimge t hörande hiinvis· 
ningn.r till författningssamlingar, kong!. R.eglementen m. fl. handlingar, 
ur hvilka uppgifterna äro hemtade, iifven som åtskilliga förklaringar , 
namnen på kollliu\-medlemmar, skiljaktiga meningfu· och dylika upp 
lysningar, som egfL samband med de omhandlade ämnena. 
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stationsförvaltningen indrogs. Vår afsigt är nu icke 
att viclare skilclra befattningens öden, utan skola vi 
enelast redoglira för densammas indragning - en åtgän1 , 
som väckt någon uppmärksamhet såväl inom som utom 
flottan. I detta hänseencle måste vi gå tillbaka till 
den tid, då 1836 års reglemente för styrelsen och eko
nomien vid stationerna afKongl. Maj:ts flotta var gällan
de och fråga om förändrade föreskrifter i stationsförvalt
ningen sattes på dagordningen. 

Ö~verk_om- Enligt denna plan få vi till en bör]' an i korthet 
missanens . · ' 

åligganden, e'~mra om öfverkommissariens åligganden, såsom desam-
m;ligt 18

1
36 ma äro upr1tagna i åbero1)ade reglemente. Här stad-

ars rea e- · ...___ 
mente. gas, bland annat, att styrelsen skulle innehafvas vid 

hufvudstationen i Carlskrona af en befålhafvande ami
ral. Öfverlwmmissarien skulle biträda befälhafvande 
amiralen i alla administrativa ärenden och tillika vara 
c:hef för hela civilstaten och kontorens närmaste för
man. Ledningen: af civilgöromålen och tillsynen att 
de med orllning, drift och skicklighet förrättades hör
de till hans åligganden. Alla till befälhafvande ami
ralens afgörande inkomna mål och ärenden, angående 
uppbörd och utgift samt redovisning och ersättning af 
penningar och persedlar, och sådane, som denned hade 
gemenskap, samt sålunda rörde kronans rätt och sä
kerhet skulle af honom hamlläggas. Bref och resolu
tioner skulle utfärdas i enlighet med befälhafvande 
amiralens beslut, men, om detta vore skiljaktigt från 
öfverkommissariens tanke, borde sådant i diarium an
tecknas och, om målet droges uneler högre myndighet 
eller bref i ämnet utfärdades, skulle öfverkommissariens 
särskilda mening utskrifvas och medfölja. I alla till 
öfverkommissariens föredragning hörande mål, deri han 
icke sig reserverat, skulle ltan dela ansvar ' med befäl
hafvande amiralen för beslut och åtgärder. (Bil. 2.) 

341 

Uneler år 18G6 delades sjövapnet i två afclelningar, Sjövapnets 

kongl. flottan och kongl. skärg·å,·r]sartill eri et. Ca_.r·]_,n __ delning i .~ tvi\ ni'dcl-
krona bibehölls såsom sbtion för i-lottan . Slriiro·:hrls- I>in ,;·a:·_ 

artilleriet erhöll sin station i stockhol m je m te cl:pi'it~n 
i Göteborg. Samticligt utbyttes fi)r hi)gste befii.lhafva-
ren i Carlskrona benämningen lJefitlhafvancle amiral 
mot stationsbefiilhaJvare, llocl( utan någon inshrinlming 
i hans myndighet. (Bil. 3.) 

1\fecl sjövapnets sålunda för iin tlrade organisation Ti.llsiittnin~ 
alln?, O'' l'l"0lg'all 011 OI" l d t f d t bl' n f en kom!-
< "'"<=>" . L , 1 c n an e '· ess e .a 1ssementer to fiir nt-

ega nära sammanhang. Utredningen af cletta ämne re~ning af 
J· · n~ l, l - . l o 1866 o • fragan Olll uppe I og s . l ,<1. eec e s Ull l el' ar c at en kolm te, sam- fjiJvapnets 

mansatt af saldmnnige män, Lvilka, enligt onlen, voro etab li öse-
.1 n1enle~·. 

dels t1lhörande sjövapnet och niil'mare förtrogna med 
förhållanrlena inom lletsn.mma samt dels fr."m detta va-
pen fristående och kunniga om gnmLlema för medels 
för valtning och redovisning i alJ män het. Korniten fick 
till uppgift att utarbeta och till Kongl. JV[aj:t afgifva 
betänh:all(le och förslag i sex särskilda frågor angående 
a) anskaffningen och underhållet af sjöförsvarets mate-
riel; b) onlnanclet af varfsanläggningarne och arbetena. 
derstädes; c) antaguingen af stationernas förvaltnings-, 
arbets- och bevakningspersonal jemte densammas an-
tal; el) uppb1irclen, bokföringen och redovisningen af cle 
st ationerna till förvaltning anförtroelda förrådseffekter 
och medel äfvensom den härför erforderliga personals 
antal, sammansättning och aflöning; e) förhållandet 
emellan stationsbefitlet och sjöförsvarets ekonomiska 
öfve1·styrelse; och f) organisationen af öfverstyrelsen; 
hva.rjemte komiten skulle åligga att afgifva underdå-
nigt förslag särskil el t till el e reglementariske stadgan-
den, hvilka genom de förändringar, som ifrågasattes, 
blefvo efter en cleraf betingad reorganisation af per-
sonalen erforderliga och särskildt till de förändrade 
föreskrifter i afseende å material- och medels förvalt-

22 



342 

ning, bokföring och redovisning, som ansåges af be
skaffenhet, att, utan afvaktan af personalens sluLliga 
omorganisation, kunna till efterrättelse anbefallas och 
leda till tidigare indragning af öfverfiödig personal ; 
och skulle det dessutom stå komiten fritt att i sitt 
betänkande upptaga hvau elen för öfrigt ansåge sig 
befogau att i ämnet framställa. 

Civila tjen- I sammanhang med tillsi·lttaJ1(let af denna komite 
sters åter- f" .l l f" l l' 'tt l f "f . o t'll e besiittand e ororunac es or une er a anc e a o vergangen 1 n 
medelst f<it·- blifvanue förändrad organisation af sjöförsvarets civil-
ordnanclen. . . l l' bl' { d personal, att uerefter mom Jensamma er 1g 1 van e 

embeten och tjenster skulle endast tills vidare medelst 
förordnanden och emot lönernas åtnjutande såsom arf
vorlen återbesättas. (Bil. 4.) 

Vi hafva fullstämligt återgifvit orclalyclelsen af 
det uppdrag, som 1866 års komite erhållit, fiir att uer
io·enom åuao·aHLo·o·a att korniten genom J etsamma var t".) . . b bb ' ........ 

ålagut att företaget en omfattande pr(ifning af b~ista 
sättet att onlna såväl ölverstyrelsen för sjöfursvaret 
som styrelsen vicl dess station er och i enlighet rle1~m ed 
föreslå indragning af hvarj e tjenstebefattning, som au
såges icke vidare vara behöHig. 

Bet:iukan- U1Hler millten af år 1868 bl efYo komitens betän
~:~ ~1-~~ ~t'6 kanrle och förslag fi:irLliga. I Hem \·igtiga frå gor vot·o 
års komit fo . komitens merllemmar af skiljaktig mening. Men eniga 

vo1·o alla rleri , att stations-beffilhafvare-befattn ingarne 
bonle lribehttlbs likasOJ tt OGk (jfverkommisf::u·ien vid 
Carlskl·otm station f~ir broltamllingen af alla iirewlcn, 
Lvilka rörile hushållHingen och reL1ogörelsen viLl statio
nen, metl hufvudsakligcn enahanlln åligganuen och an
svar llcrutiunan, som 1836 :h·s reglemente innehåller. 

Utlåtand en l\iot komiterades furslag i denna llel gjordes ingen an-

t
öfv e'1'. ko,mi- märkning af de 111.)'Ill1igheter, !t vilka afgåfvo utlåtanuen ens ors1ag. ._. '-' 

öfver förslagen. (Bil. 5.) 
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Komitens beWnlmmle i lwa<l clet ang ick sjöförsva- J<o~1 ~ l pro
"f · t l f" l ll NOl' . . . j)ORifl 0 110111 ret s o \'ers yre se .omn ec r P en r ar tg propos1tlon till l'iir l' nltnin . 

187l års riksdag om förvaltningens :tf sjiiiiremlenn om- g:, ,,s nl',j n 
. . .11 , ... l . , 

0 
• ;II'P ilde thl btlrlmng t t en mannlm:va tmng, so m, ettet' fransbl- omhilrl11in g. 

jande af alla militiirisld tekni c;];:a, Friigor ''amt lob- orh 
f:yrvilsendet , skull e få till i.indam:'U att ~"t stadkomma 
sammanhållning af och kontroll å dr elwnomislm och 
arlministrativa ärendenas hancltiggning vid båda statio-
nerna. Chefen för rl enna nya förvaltningsmyndighet 
skulle hafva beslutanderätt i alla ärenden, merl undan-
tag enelast af vissa befonlr.ingar. Till denna fram-
ställning gaf rikselagen lil;:vii l icke sitt bifall. (Bil. 6.) 

Ingendera af cle inom korniten framstälcla särskil- Försl:tg till 

l . . . o l t t' f" lt . . f" l ld reglc lll ente L a menmgar an getene e s a lOns· or va Jungen oran ec e f,i,· sty relsen 

till vicla.r e åtgärd, <lock fick frågan icke falla. I Ja- Yi <l statio-
. 8 ·• · l .l '11 K l l\[ · He l'll a. nnan l h m emnaues t1 . ong . 1 flJt ett af förvalt-

ningen a.f sjöärenden a, uppå anmoclan af statsrådet och 
chefen för sjöförsvarsclepartementet, utarbetadt nytt 
förslag till reglemente för styrelsen vid stationerna. 
(Bil. 7.) 

Uneler ticlen eller redan i Augusti 1871 anmäldes F lirslog till 

hos Kongl. MaJ':t, att arbetena för uppgörande af nämn- ny,?rgaf~~!-
s:>LJon ur 

<le förslag framskridit så långt, att antalet af <len för militiirper-

t t . t' .. . ~' l l' 'l't" l k sonalen. s a wns Jensgormgen erxorc er 1ga m1 1 arpersona un-
cle med någon tillförlitlighet bedömas; och fann Kong l. 
Ma.j:t, mecl anlerlning ltän:tf, för gotlt anbefalla tillsät-
tamlet af en komite för behandling af två syn:1erligt 
vigtiga ämnen, nemligen frågan om lämpligaste orga
nisationen af sjöförsvarets militärpersonal och i sam
manhang uermed uppgöramle af plan till fortgående 
öfningar för personalen. För så viut elen nu mera ge
nomförda organisationen af stationsförvaltningen får 
anses betingad af flottans och skärgårdsartilleriets åter
förening, hvarom vi inom kort skola nämna några ord, 
torde denna komites betänkande böra rälmas till cle 
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handlingar, för h vilkas inne~1åll vi haJva att redogöra. 
Genom Nådiga generalortlers f15relades komiten till be
svaramle åtskilliga spörjsmåL Till Yårt ämne hörer 
endast det första af dessa, med följande lydelse: "Hu
ru bör, enligt komiterades tanke, sjövapnets militär
personal organiseras för att meJ h~insyn till landets 
tillo-åno·ar och öfriga våra förhållanden, bäst motsvara 

b b 

sitt änuamål, hvarviJ bör tagas under ompröfning, 
huruvida nämnde mål icke bäst må kunna vinnas ge
nom en förening af sjövapnets båda kårer: kongl. flottan 
och kongl. skärgårdsartilleriet". 

Utur komitens i flera punkter afclelade svar anföra 
vi följande: "Komiten anser att sjöförsvarets båda va
''pen kongl. flottan och kongl. skärgårdsartilleriet böra 
abetraktas såsom ett vapen och att detta vapen b(5r 
''benämnas: kongl. flottan; att officerspersonalen vid 
"kongl. :flottans och kongl. skärgånlsartillerits båda 
"kårm' bör sammanslås till en uneler benämning kongl. 
ilfJottans officerskår, och att Jen nya kongl. Hottans 
"hela officerspersonal bör tillhöra stockkolms station, 
"Jock att det antal officerare, som enligt vederbörande 
"stationsbefälhafvares förslag ~Ll' till tjmJStgöring å 
''Carlskrona station behöHigt, dit placeras". Inom komi
ten hade en annan organi.sation vari 1c å bane, enligt 
hvilken hela ofrieerspersonalen skulle stitllas uneler en, 
inför chefen för sjöförsvarsdepartementet ansvarig sär
skild chef, mell rättighet för bef<:Llhafv;_<,ren å lwardera 
station en att hos honom anmäla behofvet af oHlcerare 
vid vissa tider till tjenstgöri11g p;'! stationern:t. l\Ien 
komiten fann åtskilliga betänkligheter ltiirvicl och för
blef vid den mening, att stationsbefäluafvarne borJe 
bibehållas s;tsom chefer hvardera fijr den officersperso
nal, som komme aU tjenstgöra på Jen station, för h vil
ken han ansvarade. (Bil. 8.) 
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Dessa sålunda beredda ärenden om S]'öförsvarets ~~strnl<tion 
· • lor fcrvalt-

administratiun och om dess militärpersonals samman- ningen af 
,;la~:rnino- till en kår förelwmmo icke samtidigt till lös- sjölirfelndf~na 
..__ }o · b ~ 111. . or-
ning. Kongl. 1\hj:t faststäide nemligen redan den 24 fattningar. 

:Maj 1872 ny instruktion för förvaltningen af sjöären-
dena, hvilken genast t6idcle i kraft, och nytt reglemente 
för styrelsen och förvaltningen vid stationerna att til-
lämpas från och med 1873 års början; men Nådigt för
ordnande om återföreningen af sjövapnets båda kå-
rer, sedan frågan härom varit under behandling vid 
1873 :'trs riksdag, meddelades icke förr, än den 2 Sep-
tember 1873. 

Innan vi redogöra för dessa författningars innehåll O,mhyte nf 
.,fverkom· 

i h vad de röra vårt ämne, få vi i minnet återkalla missarie vid 

senaste ombytet af öf'verkommissarie vid Cadskrona c:~!~.f~·~~1a 
station och clet undantag, som bärvid egcle rum från 
föreskriften i 1866 års kongl. bref, att ledig tjenst 
enelast skulle medelst förordnande återbesättas. 

I uetta afseende iir bekant, att chefen för sjöför
svarsdepartementet inför Kongl. :Maj:t a.nmält hurusom 
hvarken 1866 års h:omite eller de myndigheter, hvillza 
afgifvit utlåtamlen öf,;er komitens beUinkande, ifråga
satt indragning af öfverkommissarie-befattningen, hvar
jemte herr statsrådet, som ansåge c1en~a. befattnin?, 
hvars inneh:ctfvare vore chef för hela mv1lstaten vHl 
Carlskrona station oeh kontorens närmaste förman, 
borde bibehållas, hvilken organisation sjöförsvarets civil
personal i öfrigt än kunde erhålla, hos Kongl. :Maj:t 
hemstiLl t, att berörcle tjenstebefattning, som genom förra 
innebafvarens död blifvit ledig, och hvars framtida in
nehafvare borde benämnas öfverkommissarie vid :flottan, 
måtte, oberoende af föreskriften i nyssnämnde Nådiga 
bref. varda, så fort ske kunde, på orc1inarie stat till
satt: med skyldighet likväl för elen, som kunde blifva 
dertill utnämnd, att um1erkasta sig den förändrade 
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tjenstgöringsskyldighet och de jemkningar i a:flönings
vilkoren, som, med anledning af den ifrågasatta om
organisationen, blefve föreskrifna; och vann denna hem
ställan Kongl. l\IIaj:ts bifall; hvarefter tjensten anslogs 
ledig och nu varande innehafvaren dertill utnämndes. 
(Bil. 9.) 

Förvaltni;~- Vi hafva redan omtalat att uneler elen 24 lYh]' 1872 
gen s af SJO · •• • • ' < • · 

;ir~nde~m utfardades ny mstrukt10n för förvaltningen af sjöären-
belJa1tt10181~~. dena och nytt reglemente för styrelsen vid stationerna. 

en 1g , 1 .,_ • 

års instruk- Derförinnan hade förvaltningens befattning med lots-
twn. och fyrinrättningen jemte lifr~irldningsväsenclet äfven

som med sjökarteverket upphört. Genom åberopade 
instruktionen blef området för förvaltningens verksam
het ytterligare inskränkt till sjöförsvarets ekonomiska 
angelägenheter. (Bil. 10.) 

f
Stl ,hatifonsbe- Styrelsen vid stationerna utvidgades deremot enligt 
a a varues ' · '-

åliggand€n. det nya reglementet, i så måtto, att alla upphandlin-
gar, utom i vissa uppräknade fall, skulle der verkstäl-
las och att det öfverläts till stationsbef~ilhafvarne att 
utnämna och afskeda visse bland de till stationernas 
civilstat hörande tjenstemän, hvilka det förut tillkom
mit förvaltningen att utnämna och afskeda. För öfrigt 
gjordes icke några väsencltliga ändringar i stationsbe
f~ilhafvarnes embetsåligganden. Likasom förut före
sh:refs, att en af Kongl. l\Iaj:t på stationsbefälhafvarens 

Arenden rö - i Carlsin-ona förslag tillsatt öfverkommissarie slmlle 
m,nd~ hus- biträda honom vid handläggningen af ärenden som rör-
hallnmgen o • ' 

och redo- de hnshallnmgen och redogörelseverket. Härill räkna-
giirellsever- des stationsbefälhafvarens åliggande att vaka öfver a11-

{et- ~ 

vändningen af anslagna mellel, att förordna om alla 
utbetalningar och om utlemning affärrådsartiklar utom 
i vissa särskilclt unelantagna fall, att årligen afgifva 
s. k statsreqvisitionsförslag öfver stationens ansbgsbe
hof för ett kommande år jemte förslag om de till sta
tionen hörande fartygs tillstånd och om kostnaden för 
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deras försättande i fullständigt skick, att inventera 
kassan , att vidtaga erforderliga åtgärder för bevaran
de af kronans rätt och säkerhet om kassör eller annan 
uppbärelsman funnes hafva iråkat balans, att årligen 
fastställa stat för åtgång af eldnings- och lysningsäm
nen i vakter, kaserner, sjukhus och undervisningsverk 
vid stationen, att upprätta arremlelwntrakter för såda
na sjöförsvaret tillhöriga fastigheter, lägenheter och 
inrättningar, hvilka med Kongl. 1\iaj:ts tillåtelse finge 
till enskihla npj1låtas, att om uesörja npphandlingar, 
entreprenader och försäljningar och besluta i anmärk
nings-, reskontrerings-, balans- och afskrifningsmål samt 
i allm~tnhet nti sådana till stationsbefälhafvarens afgö
rande inkomna frågor, som anginge hushållningen och 
redogörelseverket såsom jemte andra frågor om perso
nalens löneformåner, beh:Hiclnad och s~tngkläcler, inqvar-

tering, l~~tmaunclerhåll, sjukvård och begrafningshjelp Öfverkom

m. m, Ofverkommissarien bibehölls vid chefskapet för missariens 

stationens civilstat samt halle att till tienstgöring r)la- befatthingffs.~-
J somc e ur 

cera de vid stationen anställde kammarskl·ifvare och civilstaten. 

att inför stationsbefälhafvaren föredraga alla ansök-
ningar om befordran, tjenstebyte, tjenstledighet och 
afskecl inom civil-, läkare-, kleresi- och lärarestaterna; 
hvarjemte öfverkommissarien hade till åliggande att 
vaka deröfver att alla göromål, som rörde redogörelse-
verket, med ordning, drift och noggrannhet förrättades 
och hos stationsbefälhafvaren föreslå cle åtgärder, hvil-
ka öfverkommissarien i sådant hänseende ansåge er
forderliga. Han skulle tillse att alla inkommande hand-
lingar, rörande ärenden, som tillhörde hans handlägg-
ning, genast, då så erfordrades, blefvo till behöriga 
förberedande åtgärder remitterade, hvarefter och seelan 
infordrade upplysningar eller utlåtanden afgifvits samt 
målen blifvit af öfverkommissarien beredda, resolution 
eller svar skulle af honom föreslås eller uppsättas. 
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Öfverkom- Och var han af annan menmg, än stationsbefälhafva
nljssariens 

reserva- ren i afseende å beslutet, borde han afgifva sin reser-
tionsrätt. vation, som antecknades i kansliets diarium och åt

följde målet, derest det till högre myndighet insändes. 
Öfverkom- JVIec1 stationsbefälhafvaren delade öfverkommissarien an
a:~~~~~~i;1:1:,t. svaret för beslut och åtgärcler i alla till hans föredrag

ning hörande mål, deri han sig icke reserverat. Varfs
sjömilitie- och karnmarkontoren, emellan hvilka räken
skapsgöromålen vid Carlskrona station varit fördelade, 
sammanslogos till ett kontor umler benämning af rä
kenskapskontor. Under kontoret ställdes för redovis
ning och kontroll kassan, spannmål- och proviantförråden, 
beldädnacls- och virkesförråden, sjukhnsförrådet, sjö
instrument- och karteförråden. fästningsverkens mate
rial-, instrumental- och persecleluppbörder, inventarie-, 
artilleri- och minförråden samt material-, ammunitions-, 

Indragning 
af lediga 
tjenster. 

fastage- och slitageförråclen. 
Bland de tjenster, hvilka uneler ticlen seelan 1866 

blifvit leeliga vid Carlskrona station, och, på grund 
häraf bestridts medelst förorclnanclen, må här nämnas 
sekreteraresysslan hos varfschefen, kanslis tbefattnin
garne hos stationsbefälhafvaren och vid krigsrätten samt 
chefsplatserna i kammar- och sjömilitiekontoren. In
gen af dessa tjenster bibehölls i clet nya reglementet. 
Innehafvarne af nämnda sekreterare- och kanslir,t-be
fattningar fingo frånträda sina förordnanden vi<l reg
lementets första tilEimpning; h varemot Kungl. "Thiaj:t, 
beträffamle stationens trenne kontorschefsplatser, stad
gade, att två af dem skulle, i elen mån de voro eller 
blefvo lediga, indragas, dock ej förr än räkenskapen 
för år 1872 hunnit afslutas. Sedermera tillät Kongl. 
:M:aj:t, att med indragningen finge anstå till 1873 års 
utgång. Vi skola i fortsättningen af denna skildring 
meddela, hvilka nya förändringar, som den senast ge
nomförda organisationen medförde. I sammanhang med 
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reglementets fastställande att läncla till efterrättelse, FiJrvaltnin-
l c1 f a d 1 J . 'll gens åhg-såsom renan är nämn t, · nm en annan 1873 tt s gand" att 

vi el are förordnade Kongl. MaJ· :t, att, sedan reo·lemen- an m lila er-
' "' farenheten 

tet varit tillämpaclt uneler loppet af 1873 och 1874, vid regle-

ålåg·e förvaltningen af SJ'öäremlena att så skynelsamt me~tets.till-
' · larnpnmg 

derefter sl'e kunde, till Kongl. "Thfaj:t in komma mell o~ h uppgö!·a 

l at l 1 'l l o l f l j;;r;;]ag ull ut a an c o om o c 1 1 1vac man c en m· ·aren Jet, som u n- uy stat f0r 
der tiden vunnits, utvisade belwfvet af förenidingar i civilperso-

nalen. 
reclovisningss~lttet eller ytterligare föreskrifter eller för-
ändl'ingar i andra delar af reglementet; dock slmlle 
förvaltningen dessförinnan eller före elen 1 Oktober 
1873 afgifva underdånigt förslag till ny stat för civil
personalen vid stationerna. (Bil. 11). 

Ett af chefen för sjöförsvarsclepartementet, i öfver- Sammrrn: 
slagning af 

ensstämmelse med komitebetänlmnclet af den J 7 Febru- sjövapnets 

' 18'"'2 f·· 1 'l' t · · k tl t l ' t b t lt båda afdel -an t , or 1v1 .Ke Vl 1 'Or 1e rec ogJort, u ar e ac ningar. 

förslag till föränclrall organisation af sjöfö1·svarets mi
litärpersonal förelades 1873 års riksdag, som goc1kämle 
förslaget, så vidt förhöjning i aflöningsanslagen del·i-
genorn erfon1rades; hvarefter Kongl. »Iaj:t uneler (len 
2 September 1873 förordnade, blaml annat, att sjöför-
svarets bttda aktiva kårer, kongl. flottan och kongl. 
skärgårc1sartilleriet, skulle från och mecl l1en 1 n~ist
påföJjancle Oktober sammanslås till en kår med benäm-
ning kougl. flottan och att i den m~m medel, hvilka 
funnos å 5:e hufvm1titelns aflönings-anslag nppfön1a, 
lemmtde tillgång, en ny reservstat skulle uppritttas 
uneler benämning kongl. flottans permanenta reservstat., 
elit officera1·e af kaptens och högre grall vicl flottan 
kunde öfverflyttas, då Kongl. :M:aj:t med afseende å 
tjenstens fördel pröfvacle så böra ega rum. (Bil. 12.) 

I vår redogörelse för l 871 års ko mi te hafva vi Ny plan i 

d t lt . t "t f" . n '"f" t l t' afseende pfl re an an Yl , at· a er ormungen fLT S.JO orsvare s a~ 1va flottans ad-

militärpersonal gifvit uppsbget till de senast genom- ministra
tion. 

förda förändringarne i stationernes styrelse. Första 
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ordet i detta l1änseende utgick från chefen för sjöför
svarsdepartementet, enligt en under den 14 Jnni 1873 
till förvaltningen af sjöärendena aflåten skrifvelse. Vi 
erinra dock, att kornitens betänkande af den 17 Fe
bruari 1872 berörde frågan om chefskapet för elen till 
tjenstgöring å stationerna kommenderade milWirperso
nalen. Enligt åberopade skrifvelse ansåg chefen för 
sjöförsvarsdepartementet, i motsats till komitens ytt
rancle, att en förändring i det chefE,kap, som vid nämn
da tid var åt stationsbeLLlhafvarne öfverlemnaclt., borde 
efter båda kårernas sammanslagning ega rum sålunda, 
att åt en man uppehoges att vara chef för personalen. 
Såsom följeler häraf framhöll herr statsrådet, att sta
tionsbefälhafvarebefattningarne borde upphäfvas, att elen 
i Stockholm och Carlskrona tjenstgörande militärper
sonal närmast skulle lyda uneler en på hvartclera sWl
let tillföronlnad kommendant, och att varfscheferna 
borde erhålla en jemförelsevis oberoende ställning med 
personlig ansvarighet för varfvens behöriga drift. För
valtningen anmodades att utarbeta fullständig plan för 
dessa nya förslags genomförande, i hvilket afseende till 
förvaltningen ()fverlemnacles en s. k "P. M. angåencle 
förändringar i flottans administration". Häri upptages 
bland amlra bestämmelser en aJ följande lydelse: "Öf
verkommissariens i Carlskrona befattning indrages. " 
(Bil. 13). 

Kougl. . Hos Kongl. :Maj:t förekom ärendet den 14 Novem-
_M1"))ts !'ciref- ber 1873 och anbefalcle Kongl. MaJ· :t genom beslut s \ll1 1 a - L 

seende iiny samLJa dag förvaltningen af sjöärendena att inkomma 
stat för crvr- d f. l t•ll l .. el . . .. 11 l l t 
la och mi- me ors ag 1 c e an nngar 1 ga am e r ,•g emen en 
litiim tj en- för förvaltningen och redogörelsen vid stationerna, som 
stebefatt- . . . . 

ningar. erfordrades för genomforande af en plan 1 ofvanberor-
de afseende, enligt cle derför angifna grunder, hvilka 
jemväl borde tjena till ledning vid utarbetandet af elen 
nya lönestat för civila tjenstemännen vid stationerna 

351 

och elen arfvoclesstat för militärpersonalen , som före 
1874 års riksdag borde unelerställas Kong l. Maj:ts pröf

ning. 
Till åtlydnad af denna föreskrift afgaf förvaltnin- Fiirvaltnin 

f ····· l ·· ] ·11t tt l o l l gensyttran-gen a S.Joarenc ena sars n c y ranc e angaenc e on--' de och 

nande af cle civila och ae militära tjenstebefattningar- ]~ongl 
. . .11.. . f f b .. l MnJ!S pro-ne v1cl statiOnerna, med tt mnpmng a o van erorc a po, ition om 

nya r1lan för styrelsen rlerstiicles; h varefter Kongl. de c iv1 il~to c h · rm1tam 
JYlaj:t för 1874 års riksdag fmmlacle i hnfvudsaklig öf- tjenstebe-

t .. l l ·· l · l f'·· ] l l t•l] ·f' fattllin-verenss amme se 1armec nppg.Jorc a ors ag c e s 1 - a - game. 

löningsstat för civilpersonalen Yid stationerna och c1els 
till arfvodesstat för de militiira tjenstebefattningarne 
derstädes; och beg~irde Kong l. Maj:t tillika, att riks-
dagen måtte medgifva, att dc belopp, hvilka lmnde er-
forclras för aflöningen till de genom ifrågavarande reg-
lering från och mecl 1875 såsom öfvertaliga qvarstå· 
ende tjenstemän måtte få utgå af tillgiingiiga medel å 
hufvucltite]n intilldess efter det sig visat, hvillm af 
tjenstemännen komme att på elen nya staten ingå, an
norlnmla kunde af Kongl. :Maj:t med rikselagen varda 
bestämclt. I rlen föreslagna staten för de civila be
fattn ingarna upptagas, bland andra, vid hvarclera sta-
tionen två nya befattningar nemligen en intendent vicl 
militärchefsafdelningen (mecl kontorschefs aflöning) och 
en sekreterare hos ·varfschefen. Och framhålles, att 
flere äldre tjenster och bland dem öfverlwmmissarie
befattningen vid Carlskrona station skulle komma att 
indragas. För renskrifningsgöromålen pår~ilmacles e. o. 
tjenstemän jemte unelerofficerare af ekonomiestaten. 

Vi förutskicka elen U'''"' 1.)'Sning·, att det ena och Hiksdng':.n 8 
1 · • beslut har-

andra af hvad Kongl. ~Iaj:t sålunda föreslagit till- öfver. 

styrldes af rikselaetens stat::;~Itskott och jemv~Ll vann G d . ..._ · o • rnn erna 

riksdagens godkännande. till dessa 
. ~~ 4 .11 187' o t t l •t• nya p laner I bilagan .Jr%. ti ·± ars s a sver rspropos1 wn, för flottans 

· innefattande protokollet i statsrådet elen 9 Januari adm!nistra
tlon. 
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samma år, angåemle reglering af utgifterna under femte 

hufvudtiteln, framlägges, i sammanhang me(l frågan om 

stationernas civilstat, hela planen fCr ombilduingen af 

styrelsen dersWcles. H~iraf inhemtas att herr statsrå

det och chefen för sjöförsvarsdepartementet vid detta 

iirendes föredragning inför kong L 1\Iaj: t den 14 N o vem

ber 1873, clå såsom vi r edan omtalat, nämnda plan un

derstäldes Kongl. 1\Ia.j:ts "[ll'Öfning, i sin fntm ställning 

härom hufvmlsakligen åberopat, ''att c1e särskilLl::t chef

iiskap för milibrpcrsonalen vicl flottan och sh:iirgårc1s

uartilleriet, hvilka förut af cheferne för dessa kårer 

untöfvats, upphört och hela bembilde personal nu vore 

"afsedel för ett gemensamt ändamål, försvaret af Sveri

"ges kuster samt följaktligen borde bibringas en i möj-

11 ligaste måtto likartad utbildning rch öfning med der-

11ef'ter himpacle sjökommenderingar, och att clet följ

ii akUigen vore af v~isendtlig vigt, att denna personal 

"stäldes under en chef. Detta särskilcla chefskap lmn

ude emellertid icke lämpligen ntöfvas af chefen för sjö-

11försvarsdepartementet, hvilken, såsom ledamot af ko

''nungens statsråd, saknade t .llfä.lle att egna elen upp

''märksamhet åt befäls- och unclero:fH.cen;11er sonalen , so m 

'· fordrades för att med fullständig binnedom och sii

"kerhet bedöma dess medlemmars duglighet och lämp

"lighet för olika befattningar och uppch·ag i tjensten 

''samt att öfvervaka de för militärpersonalens utbildning 

"inrättade teoretiska och praktiska nndervisningsanstal

''ter jemte (le årliga öfningarne till sjös och följa dessa 

"med elen odelade uppmärksamhet, som erfordrades för 

"att hålla dem i jemnhöjd med tidens stän [1igt växan-

11de fonlringar. För genomförande af en förändring i 

iiofvanberörda syfte synes deremot lämplit;Rst att, se

" dan chefskapet för skärgårdsartilleriet upphört, che

"fen för den förutvarande "Kongl. Flottan '' öfvertog 

uchefskapet för hela den förenade personalen, hvarvicl 
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"ban borde få sm station i Stockholm för att vistas 

"nära öfverstyrelsen samt att åt honom borde uppclra

"gas inspektionen öfver öfningarne och cle militära nn

"dervisningsanstalterna, meLl unelantag af sjökrigssko

"lan, för fnllgöranclet hvaraf han skulle vara berätti

"gacl att företaga erforderliga inspektionsresor. Chefen 

"för flottans militärpersonal kunde således ej med den

"na befattning förena chefskapet för Carlskrona station, 

"i följd hvaraf en förändring i förvaltningen vid denna 

'
1station r eLlan på sådan grund blefve nödvändig. Der

"till komme att, på det va.rfvet i Carlskrona och lika

" så det i Stockholm skulle kunna skötas med full drift 

u och omtanlra srLmt med iakttagande af önskvärd spar

" samhet och derjemte redogörelseverket erhålla möjli

"gaste fullständig11 et och enkelhet, det syntes vara 

"riktigast, att varfscheferna blefve personligen ensamt 

"ansvarige för varfvens drift och anvbimlanclet af cler

"till anvisade medel samt att alltså administrationen af 
11båda stationernas varf fullständigt skildes från den 

"rena militärtjensten." 

Såsom vi anfört till styrkte statsutskottet ordnan- Statsutskot

det af de civila tjenstebefattningarne vid stationerna, t ets yttran-
o .. TT • de om en 

p a satt .o ... ongl. JYiaj:t föreslagit. I sitt utlåtande här- chefför Aot-

öfver yttrade utskottet, att de i sammanhang dermed tansmilit;i
1
r-

. persona 

omförmiilda förslag, angående förordnande af en ge- o~h om siir

m ii 1 f f" fl tt 'l't" l '' , sinida v:ll·fs-ensam c 1e ·o1· o ans 1111 1 arpersona · samt af chefer. 

särskilda personligen ansvariga varfschefer, utgjorde 

organisationsfr!tgor, hvilka ansågos icke påkalla något 

yttrande från riksdagens si(la. (Bil. 14.) 
Samtidigt med detta ärendes behandling hos riks- Komitebe

dagen var en af Kongl. M:a.]'t förordnad komite syssel- tiinkåanc\e, 
. ang•ettae 

satt att utarbeta förslag till sjöförsvarets ordnande på sjöfiirsvu-

gru d l f t t .. kt 11 .. .. l' t l · l l . retsodnan-n va en a u s orac · a man varnep 1g o c 1 mc e nmgs- de pi'; ut-

verkets Hnccessiva upphörande. Ehuru denna fråga stlyckt_ all

ännu är olöst, torde det icke få anses främmande för ma~~~~~le-
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vår uppgift att här i korthet redog<ira för komitens 
betänkande i hvad det han<llar om st::ttionsbefälhafvare
befattningarne. Deraf inhemtas, att komiten vid beräk
ning af militiirstammens personal för olika tjenstebe
l'attningar virl flottan varit af den öfvertygelse, a t t 
chefskapet öfver denna personal borde utöfvas af chefen 
för sjöförsvarsdepartementet, och (lerföre icke upptagit 
någon särskilcl chef för samma personal. Vidare an
tog komiten, att en bety<llig tillökning i verksamhe
ten vid stationerna skulle blifva en gifven följd 
af vämepligtens tillämpning och framhöll komiten att 
stor vigt låge rleruppå, att såväl disciplinen inom som 
vården om elen talrika personalen på ett fullt tillfreds
stäUancle sätt handhades. På grund häraf ansåg komi
ten, att befälet vid stationen borde uppdragas åt en 
chef bålle för denna personal och för stationen i sin 
helhet. Detta befäl fann komiten, vid jemförelse med 
andra befälsplatser för afdelningar af krigsmakten, va
ra af serdeles maktpåliggamle beskaffenhet, hvadan 
komiten fiirestälcle sig, att någon inskränkning i stations
bef<:Llhafvarnes ställninba· och makt icke borde ea·a rum 

b ' 

helst clerigenom icke förhindrades att lemna varsche-
ferne tillbörlig frihet i afseende å varfvens drift. 
(Bil. 15.) 

Stationssty- Efter rikselagens go(lkännancle af de föreslagna 
relsen s sP- . . l ] fl"" . t 
naste orn- nya arvoc es- oc 1 a onmgss aterna för stationernas 

gestaltning. lllilit~ira och civila tjenstebefattningar att lända till 
eHerrättelse från 1875 års början, återstod att verk
ställa de fattade besluten. l detta afseende meclrle1a
t1es, efter infordracle föralag och yttranden, ticl efter 
annan clels af Kongl. Maj:t dels af förvaltningen af 
sjöärendena särskilda föreskrifter, angående stations
styrelsernas omgestaltni11g och tillsättningen af de nya 
tjenstebefattningarne. Enskildheterna af det ena och 
andra kunna vi här förbigå, upptagande allenast att, 

355 

enligt Kongl. Maj:ts förordnande, stationsbefälhafvare
befattningarna vid båda stationerna metl 1875 års in
gång indragits samt dem, enligt 1872 års reglemente 
tillhörande åligganden, från samma tid ntöfvats dels 
af chefen för flottans militärpersonal, dels af militär
chefer en vid hvardera stationen och dels af varfs
cheferne. Vidkommande öfverkommissarien föreskref 
Kongl. :M:aj:t, att, ehuru denna befattning med tillämp
ning af elen nya staten konune att indragas, skulle dess 
innehafvare, som vore forsedel med fullmakt, mot upp
bärande af de till honom utgående löneförmåner fort
farande tills vic1are bibehållas såsom chef för Carls
krona stations civilstat, med åliggande i öfrigt för ho
nom att lemna varfschefen derstädes det biträde vid 
räkenskapsväsendets ordnande som knncle finnas er
forderligt. (Bil. 16.) 

Sistnämnde öfvergångs stadgamle egcle endast kort 1875 å!'s 

l . 1 U l l 27 A · 1875 f" ""1·1 reg!Pmeu-vara dtg 1et. n< er c en ugusb aststa u e ten f'öl' flot.-

Kongl. Maj:t särskilcla reglementen för öfverstyrelsen tau . 

och organisationen vid flottan och styrelsen och för
valtningen vicl stationerna att lända till efterrättelse 
från elen l Oktober 1875 med ett och annat undantag. 
Enligt desse reglementen finnes nn mera icke något, 
h varmed öfverkommissarien vid Carlskrona station har 
att taga befattning. 

I st.atsyerkspropositionen till1876 års riksdag före- Fråga om 
vfi'P l'k Om

slog Kongl. Maj :t att innehafvaren af ()fverkommissa- missarien~ 
riebefattnino·en, som varit upptagen i den äldre staten, '!fverl!y~L-

o mng td!Jn-
men vid elen nya organisationen blifvit öfvertalig, mil.tte dragning,;-

uppforas å allmänna inclragningsstaten, med åtnjutiil.n- staten. 

cle af de aHöningsförmåner, som han varit tillförsäkrad. 
Men detta förslag blef af rikselagen efter gemensam 
omröstning afslaget; lwarefter Kongl. l\1aj :t föreskrif-
vit att de innehafvaren, af öfverkommissariebefattnin-
gen på grund af fullmakt, tillkommande löneförmåner 
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skulle fortfarmHle såsom uneler åren 1875 och 1876 egt 
rum t ill s vir1are af femte hufvudtitelns allmänna be
spa ring:w bestridas. (Bil. 17.) 

Nytlf'• •r:;lng Det :Uerstår att med några onl omnämna ett nytt 
till :indrin -
gari flottan:; upp.~bg till föriimlringar i flottans öfverstyrel se, som 

iifv ersty. ]wmiten fur r eo1m·in0' af cle förvaltande embetsverkens 
rcls t• . b b 

och mynrligheternas löneförhållanrlen m. m., framstäl t 
i t> it t elen 17 l\iaj 1876 afgifnn, betänkande och förslag, 
angåemle för valtningen af sjöiirendena. Häraf inhem
tas, att komiten ansett aatt cle militära och ekonomi
"ska clelarne af öfverstyrelsen vid flottan, som repre
"senterarles, den förra. af chefen för :flottans militär
'' personal och elen senare af förvaltningen af sjö2iren
" el ena, borde ställas i s:ldn.nt förhållande till hvarantll'a, 
"att öfverensstämmelsc i heslut och åtgänler clerige
"nom, så vidt m(jjligt vore, betryggades och att den 
'· mymlighet, som hade inseendet öfver personalen och 
"rwsvaret för clennas tj enstbarhet, lenmalles tillfälle 
"att utlifva behörigt i1 1f-lytanlle i fråga om anordnin
"gen och anskaffningen af den materiel, som per ;;ona
"len skulle anvä1Hla. Före Jen förändring, som år 
''1 872 (från och med början af år 1875 ?) vidtog;; med 
"styreben vid flottans stationer", l'artsätter komiten, 
''k unde sambandet anses vara i viss mån betryggallt på 
"ett li.igre stadium inom styrelsen i det llen högsta 
''myndigheten ·d ll hvar(b·a stationen var förenaLl i en 
'· hn,nd, stationsbefälhafyarens ; men fördelad, som den 
"Lli!'vit 1 stationerna mellan militiit·- or:h varfscheferna 
' och öl'ver llessa mellan chefen för flottan~,; milit}irper
'·sonal och förvaltningen saknades lwarje för eningsband 
''melbn cle begge grenarnc af flottans styrelsea. Af 
Llesse jemte flere andra i betänkandet anförda skäl och 
cH lcomib~n ansåge att '' chefen för sjöförsvardeparte
,, meHtet icke kunde sättas i spetsen för flottans fö r
"valtning på annat sätt än gällande grundlag medgåf-
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uve, hade komiten, efter noggrannt öfvervägande af 
"alla hithörande förhållanden, kommit till elen öfverty
" gelse, att det vigtiga målet sammanhållning mellan 
11öfverstyrelsens särskilda grenar icke lämpligen kunde 
"åstadkommas på annat sätt än derigenom att öfver
"styrelsen i sin helhet stäides uneler chefskap af en 
"och samma man". I öfverensstiimmelse härmed har 
komiten föreslagit, att flottans öfverstyrelse skulle un
der chefen för densamma med ensam beslutanderätt i 
alla frågor, som ej furdrade kollegial behandling, ut
göras af en stabsexpedition för handläggning af perso
nalen rörande äremlen samt af en utaf flera underaf
delningar bestående ekonomisk öfverstyrelse, hvilken 
komiten syntes lämpligen böra benämnas "Marinför
valtningen ". En af denna förvaltnings underafdelnin
gar har af komiten erhållit namnet "Intendents-afdel
ningen" och ansetts böra ställas under chefskap af 
amiralitetskammarrådet eller en med denne hufvudsak
ligen likstäld embetsman. (Bil. 18.) 

Vårt föredrag har vuxit till större vidlyftighet, Slutord. 

än vi från början af.gett. Men vi hafva nu kommit till 
slutet, då vi icke vilja besvära någon med att höra 
vår mening om hvad, som händt. 

2S 
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Bilaga. 

l) Bidan 339. Se Gynthers författningssa mling för Kong!. Maj:ts flottn. 

2) Sidan 340 . Vid lwardera af de öfriga stationem u i Stockholm och Göteborg 
innehad es styrelsen af stationsbefiillmfvaren, inför b vilken sekreteraren 
föredrog alla till kansli et inkomna mål , sedan kamereraren i de eko
miska sig yttrat. Denna skiljaktighet i styrelsen vid de silt·skilda 
stationerna torde hafva sin grund deri, att förvaltningen vid hufvud
stationen varit af vida betydligare omfattning, iin vid de andra sta
tionerna. Under senaste tiden har Stockholms station , serd eles hvad 
angår varfsafdelningen, i icke ringa mån ut vidgats. Men förvaltnin 
gen der iir dock for tJam ode ringare lin i Carlskrona. Bland inrätt.
ningar, hvilka tillhöra sistnlimnda station, men icke hafva någon mot
svarighet vid den andra stationen , må hlir nlimnas ett storartadt, 
flottan tillhörigt, dock icke till hela den urepmngliga planen · fullbor
dadt sjukhus; ångbageri jemte qvarn samt ett icke obetyd ligt spann
måls- och proviantförråd. Vidare anteckna Yi, att flottan s skepps
gossekår Hfvensom 4 af matroskårens () kompanier iiro furlagda i 
Carlskrona . År 1854 fu6indmdes Gi.iteuorgs station till clepot., hvil
keu, sedan den under någon tid lydt under stationsbefiilhafvaren i 
Stockholm, indrogs år 187 0. 

3) Siclan 341. Se lw ngl. brefvet den lO Juli 1866, kon t rasignt>radt af statsrådet 
grefve B. von Platen. 

4) Sidau 342. Se kong!. brefvet den 30 OJ.tober 1866. Komiten var suluuda 
sa1n1nnnsatt : 

Orcl fnra.nde: Furre lancl:-~hbfdingen i Vester-Nordands lUn S. W. 
Gyuth er (~om tillh i.irt sji.ifursnu et såson t öfverkommissH ri e i Ca rishona 
och expcclilinnschcf i sjöfU•·svarsdepal"tementet) Led"mi,t er : Öfversten· 
vid kong!. skiirgihdsartill erict m. m. Aug. G. R. von F ci li tzen (seder
mera kornmendör vid kong!. flottan, chef i furvaltnin gcn af sj ;\. 
iirend ena); öfverkomm issarien i Carlskrona m. m. C. J. Hubendick; 
kaptenlnj tnanten vid flottans konstruktionskår m. m G. C. Wit.t; 
sekreteraren vid varfschefsexpeditionen i Carlskrona A. A. Th. Öster
gren; karnererare n vid kong!. annelorvaltningen m. m. J. H. Dumrath; 
och bruksegaren Henning Schale. Af denna komite liro Gynther, 
Rubendick och Ö~lergren nu mera afiidna. 
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Inledningen till denoa regering~handling, som iir kontrasignernd 
af statsrlidet B. von Plateu , har foljande lydelse: »Såso m erfarenhe
»ten ådagalagt, had e åtskilliga af de större an!Uggningar flir maskin
»tillverkning och skeppsbyggeri i deras tilliimpning på 1\ngfartygsbygg
»nad, hvilka tid efter annan hiir i landet uppstått, redan liinge för
»mått för rikets sjöförsvar åstadkomma fullgod krigsfaJ·tygsmateriel 
»jemviil af de cert er, som motsvarade sjUkrigsvetenskapens fordringar, 
»och för hvilkas utförande vid kron ans skeppsvarf, afsedela och in
»riittaue, som de voro för fartygsbyggnader af helt annan beskafr'en
»het, högst kostsamma anstalter skulle behöfva vidtagas: h vadan 
, Kong!. Maj·t vid ,·.fverviigancle hUraf funnit med statens frirdel bäst 
»öfverensstärnma, att för sjölursvaret framdeles, vid ~onskaffning af 
»dess krigsfartyg och annan materiel, hufvdsakligen anlitades de inom 
»landet befintliga enskilda verksti.idcrnas biträde, hvarigenom, under 
.dessas inbördes tiiflan , anskaffningarne kunde antagas, åtminstone i 
»allmiinhel blifva mindL"e kostsamma samt att med hänseende härtill 
»vapnets etablissement.er så ordnades, att vid dem anstalterne fM 
»materiels tillverkning utau att vapnet sattes i allt för stort bero
»ende af de enskilda verkstäderna dock egentligen liimpades efter be
»hofvet att der kunna verksUilla nridiga reparationer, samt att följ. 
»aktligen iifven arbets- och furvaltningspersonaleu i förhållande der
»till inskränktes j emte det att, vid utarbetandet af de förenklade 
»ftireBkrifter för denna personals verksambet och siitt.et för medlens 
»bokföring och redovisning, den i dessa hiinseenden vid de enskilda 
»verkstäderna vunna och godkända erfarenhet behurigen tillgodogjor
»des ; och berUttigades komiten att för sitt uppdrag antaga, att vid 
»sjövapnets stationer och clepoter skulle af kronans manskap ute
»slntande verhtällas nybyggnader af endast triifartyg samt reparatio
>>ner af så viil jern- som träfartyg med dem tillhörande ångmaskiner 
»samt endast af de inom varfven befiutliga hus, kajer, dockor, biid 
»dar m. m , meu att deremot alla reparationer af hvad art, som 
»helst, utom varfven, iifvensom tillverkning af ångmaskiner om met· 
»lin 30 effektiva hä~tkrafter samt all nybyggnad af jemfartyg, hus, 
»kajer, stängsel, vHgar och dylikt silviii inom som utom varfveu kom
»me att verkstilllas a f private arbetare.» 

Det sålunda framstäida ändamålet med vapnets etablissementer 
synes icke hafva blifvit fullstiindigt till!impadt; snarare torde de derå 
vidtagna arbeten augifva en något motsatt riktning. Sålunda må 
hiir u>imnas, att vid Carlskrona station, sedan i\r 1871, iir anlagd 
en storartad byggnad för sammanforande af åtskilliga verkstUder och 
inrättningar. Vid Stockholms station hafva sedan 1872 några af 
galerskjulen blifvit föriindrade till fnllstiindiga verkstiider för jernarbe
ten, och äro der vidare under arbete en slip och en skeppsdocka. 
En jernbut har vid sistnämnda verkstiider redan blifvit färdigbyggd och 
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skall en minbåt, likaledes af jcrn, enligt gifna ordres dl'r nyhyggns. 

Ett jernfartyg af Bienclas cert med ångmaskin om 90 effektiva. hiist

krafter har de tre sista åren (lwad åugmasl,incn augår dock enelast 

delvis) nuit under byggnad iuom det nya verkstadshuset i Carlskrona 
och till två andra fnrtyg af enaha11da cert skoln. kölarne inom kort 
derstrides stJ·iickas. Bland nya inriit1.ningar der arbeten nn utföras, 

hvillm flirnt i allmHnhet varit. föremål för passev·olanS->lflal eller fr 

Uillan, torde vidare b1)ra niimuas de viJ hvarclcra stationeu, seclau ftl' 

1875, uppsatte Yerkstiider fM· Siimnacl >tf bemanningens klHder oeh 

skodon. 

5) Siclan 342. Se komitemdes den 15 Jnni 18G8 afgi ~ tlf\ och år 1870 tryckta 

underdåniga beteinkan de, ang>'tenrle föriindmd organisat i on af sj<•fiir

svarets ekonomisim fiirvaltning m. m. jernte rleri-fver inkomna uncler

dåniga ntl>ttanden af stationsbcfi.illwi\~rnc i Car!skronn. och Stock

lJOlrn, nu mera ·vice amiralPn C. A. f:>unclin och konter-amiralen Jac. 
Lagercrantz samt kong! förvaltningen af sjöärendena uneler orclfii

rancleskap af kommendören A. Adlersparre. Vi bem;irka hUrvid att 

benlimningen iifverkornmissarie icke hlifvit, n.f komiterade bibehållen. 

Flertalet förm·clacle titeln knmman!\rl; reservanterue Gynther, Ruben

dick och \Vitt nr.rnnet öfvcrintendent, hvmjemte de se nare föreslogo 

att en embctsman med lika l<n1ei1irmåner och åligganden, men fore
nande don11ed en annan tjenstebefattning, borde vid Stockholms sta

tion anstiillas . BreLilhafvaren derBliid es bilrliddc detta förslag. Hm1 
likasom stationsbefiillmfvaren i Carlskrona. och kong!. förvaltningen 

af sj<•iirenclena, hvad angick sistniimnda station, bibeh,;llo dock den 

gamla benRn1ni11gen öfverhon1missarie. 

Såsom vi nfimnt voro komite-mecllernmarne eniga d erom, att. 

si ationsbefiilhafvare-befattningarne borde bibehållas. I afseende å vm-f.'l

chefsplatserue voro meningarne deremot delade. Alla, utom kommen 
dören von Feilitzen, ansågo aU ntlmnda plat se r kuude indragas . Så

lunda antogo Östergren, Dnmrath och Scbale »alt till vinnande af 

»orduing och redighet onndgHngligen fordrades , att bef1ilet vid statio

»nen och varfvet fördes af samme man samt att således varfschefs
»bestiillningen iudroges». I detta hiinseende gingo Gynt.her, Ruben

dick och Witt iinrlå ltingrc. Af deras yttrande inbemtas bland annat 
Rtt de ans{\go varfschefsembetet öfverfliidigt Hlels i följd af varfs

»~t<·betenas inslo-iinkning, dels sedan i Nåder förol'flnats att marin

»ingeniur-d epartementsch efen, so m had e de fl esta arbetena, i allt 

~>tekni skt ome.iclbart skulle lyda under 1ifverdirekt< ren och för honom 

»ansvara clels ock derföre att en systematisk fiirenkling i förvaltnings

»och rcclogörelsesiittet fordrade borttagandet af alla mel!n.nlllnkar, som 

»kunde undvaras» I denna fråga anförde kommendören von Fe i

lilzen, att de egenskaper, som erfordrades fije att sammanhålla samt 

med drift och ekonomi leda de flerfaldiga arbetena på ett örlogsvarf 
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yoro så viiscncltligt olika de miliUira ege nskaper, som i första rum
met borde tilll;omnJa sl;~tio nsb efi ilhafvaru e , s[tsorn lllilitärheHilhafvare 

och kt11·chef, att d d endast silsom unelantag kunde fiirulsiitt.as alt en 
c!nglig s+atiousbefiilhafvare p[t samm~t g,\ng kundu vara eu duglig 

v::rfschE'f, hvarflirutont gt\romålcn, synuer)igast hvad Car1skrona stat iotl 

!Jelrilfl'ad e, voro af den onlf'attning, ait han icke sknlle hinna fulja 

dem med tillriickhg uppmiirksamhe t. På dcsse jemte andra skUI an

s>1ge lwmm endörcn ,·on l<'eilitzen, att statens f<.,·del vida bHl1ro till

godogjordes om s1at ion sl>d;ilhafvaren finge uteslutande egna sig åt 
de miliUim ange hige nbeterna och cle~'emol ledningen af varfvets arbe

te n anförtroddes eu tekni sl\1. bildad chef Enligt slationsbefiilhafvaren s 

i Carlsk!·ona utlåtande afslyrkte han f<•rslaget r>•mndc varfschef.~
embetets indmgning vid Carlskrona station, clft en dylik iltg;ircl, på 

grund af flere i ut W landet utveckbd e sldtl , ansilgcs icke allenast blifv>t 

fur fiollan hc;g t skadlig utan ock komma alL f,.r innchafvaren af 
slatio rdJefiil he~fv a re -e mbetet mcclföm eu tåchn tilliilming af t.jen sle

pligter, att haLl dem iel<c I'Coderbcirligen kunde fullgöra. Komitemdes 

ibigL i fr<tga om vadschef:>embetenas indragning delades af slations
bcfulhafv,u-eu i Htoeklwlrn 1<\:rvaltniugeu af sj n;ieend ena n.fstyrkte 

att stationsbcfiilhafvare- och varfschetsembetena furenades hos en och 

samma man o<:h a1:s:ig fi>naltniugen Limpligast vara, att. marindirek
tiireu vid hvard em stationeo alltid tillika vore varfschef. Vi tilltigga 

hiir att varfschefsphtscma, enligt dc senaste regl ementerna af 1872 
och 187 5, likasom fornt H ro militclm befattningar. 

6) Siclan 342. Do 1871 års riksdagstryck. 

7) Sidan 3'!:5. Se embelsskrifvebe den 7 J uui 1811 af chelen för öjiiflirsvars

cleparle>n~ut.et fi-ihcrre Leijn uhufvud till förvallningen af sjil;irencle

n» och siEtn;imnda mynrligbets nndcrdäniga skri t\·else elen ::lO Janu
art 1872. 

8) Sidan 344. He komilens ~d· tryeket ulgif'mt uuderdåniga betiinkaude den 27 

.Ja mmri 187 2 Enligt clet.smnma rttfiirda.d cs Kougl Maj:ts b efall ning 

om kornitens inkalbncle d.-n 18 Augusti 1871. I komilen insattes 
fl"i\n kong!. flottan vice amiralen S unelin och numera kornmencl•1r

lmptcuem<t af l:sta klass ~K Odclstjerua och John Ameen samt 

frfm kong!. skUrgårdsmtillcriet nn mera konter-arnitalen och chefen 
f,,r flottan~ miLit:irpersonal P h. Virgiu och kommendörkaptenen af 

l :sbt klass O. Hktckelberg. Kornitens arbete börjades den l No

vember 1871 och do korniten flirchlgrb spö;jsmillen U ro n t f;irdade på 

Nåcligste befallning af statsrf~d et, friherre Leijonhufntd. I fråga om 

oflicerspersonaleus phteeriug få vi h;ir fullsUindigt i'ttergifva b eUinkan
dets iunehl\11: 
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»En följd af den yttrade åsigten, att koqgl. flottans och kong!. 

>skiirgårdsartilleriets nuvara nd e båda kårer böra sammansills till en 

»kår, är ifrågasättandet., huruvida någon rubbning bör cga rum i afse

» ende å officerspersonalens placerande å sjiiförsvarets båda stationer, 

»lydande såsom nu lir förhållandet, under hvardera stationens befäl

»hafvare . En förändrad organisation skulle m an kunna t:inka sig på 

.>sil sätt utförd, att hela offlcet·spersonalen förlad es till hufvuclstaden , 

>antingen direkte unel er chef€n för sjö försvarsdepartementet såsom 

•ensam chef eller ock uneler en, inför chefen för sjöförsvarsdeparte 

»mentet ansvarig, särskild chef med rättighet för befälhafvaren å 

»hvardem stationen att hos chefen för personalen anmäla behofvet 

»af officerare vid vissa ticler och fur slirsldlta behof, till tjenstgöring 

»på st~ttionerna. En sådan organisation skulle ega åtsJ,iJJiga förde

»lar, såsom: att hela personalen blefve lydande direkte under en 

»chef; lättheten att utan rubbning i beståndande förhållaliCl en kunna, 

>derest det befunnes nyttigt, att vid något tillfälle inrlitl[l någon ny 

>sjöförsvarets station ell er depot, dit komm endera officerare; den 

.»större möjligheten för vapnet att i afseende å tidsforh ftllandena gö

»ra sin åsigt hörd, och väcka nationens intresse för denna del afför

»svaret., rn. m. .Men vid densamma funn es lifven betänkligheter för

»enade. stationerna skull<! komma att förvandlas till något under

»Ordnadt mot hvad de nu iiro, och betraktas mera uteslutande såsom 

»varfsanläggningar. Carlskrona station iir dock en militiirisk post, 

•som fordrar en öfverkommendant, ],vilken bör ega tillgång på ett 

»fullt tillräckligt antal officerare, derest han skall kunna hållas amva

»rig får sin post. En annan direkt chef, iin stationsbefälhafvarne, 

»skulle icke kunna lika fullstiindigt bedcima behöfligheten af befäl 

»vid stationstjenstgöriugen, och icke heller biira ansvaret för perso

»nalens duglighet, såsom de. Äfven, med afseende å krigstukten, är 

»officerspersonalens stlillande under stn,lionsbefälhafvarne att föredra

»ga; de ega mera fillfiille att se underlydande officerare än en sär

»skildt personalchef, som kom att bo i Stockholm, och det ansvar 

.de iiro ikliiddn, hvilket icke känner några andra hand än lagens, är 

»en borgen för disciplinens upprätthållande. 

» Då såled es komiterade äro af den mening, att stationsbefiilhaf

»Vnrne böra bibehållas siisom chefer h vardera för den offierspersonal, 

»som kommer att ljen stgöm pi\ elen station, för hvilken han eger 

•ansvaret, linnes svårligen något annat sätt att vinna de f<irdelar, 

•som i andra afseenelen vore förenade med hela personalens fiirläg

»gande till Stockholm under en serskild chef, lin att hela den till 

•statioustjcnstgöringen i earsikrona icke behöfliga delen af officers

»personalen får tillhöra Stockholms station , hvilken organisation 

»komiten desto helclre biträder, som elen icke bör påkalla aur:an för-
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xlindring i rerlau giilhmde fiireskrift.e l" , lin miijligen med afseende Il 

»tt"aktamcntsersiitlning Yid kommendering utom slation eu " 

Horrar Stackelhorg och Q,Jel~ljema afgi"cfvo lwnr flir sig siirsl(iltb 

yl.trancleu, iunef'attancle reservati oner mot de öf'rigas i\s igt om sam

mansla.gningen af dc bi"tda vapnen. 

g) Siclan 34?. Se J\ ongl Ua!:ls br~f den 22 :Ian; 1872 , kontrn si~neradtafslats
radct, Jnhcrre L elJOnhulvud. - Carl Jacob HubcnclJCk, nnvamnde 

ufverkOilll1 1iSsari eus niirma~tc förelri.idarc, innehade e tnbetet på för

ordnand e f'ri\n den :26 Juni 1840 till el en U Oktober 1849 och erhöll 

cl enl fullmagt. :;istniilllnd a da g. Han ']V:trstod i ljcn:;t till s in d ccl 

de n 26 Februari 1872. -· Sl:tlionsbef"iilh,ll"varen i Carlskrona ingick 

till förvaltni nge n af sjö:i,·e ncleua , enligt sk,·ifvelse den 27 Mars 1872, 

mNl fij rslag till j>l:tl scns i'tl.crbcsiit.lancl e medelst förordn,lnde. sl\som 

18ö6 års kong!. brd" innehiiller, hvilket för:;l:tg tick förfall~ sedan 

nyssniimnda kougl bre f af el en 22 lilan; 1872 kornmit vederbörande 

lillh:tuda. Fiir ele n nyntn:irnnd c i.ifverkommi ssari en A I(. Gassland er 

iir fnlimakt utf"Hrclall den :21 J u11 i 187:2 . 

10) Sidnn 346. Se kong!. bre fvet den :2! DecemiJCI" 187 1 och instruktionen fiir 

förvaltningen af ~jöiircmlena elen 24 Maj 1872, övensk förfatlnings

samliHg N:o 30. 

11) Siclan 349 . Sc fiimyadt reglem ente fiir s! yreisen och förvaltningen nf sjöför

svarets stationer den 24 Maj 1872 samt kong!. hrefven den 24 

.\faj 1872 och den 3 November 1873. - - Betril!Ewde Stockholms 

station gjo rdes icke u;lgo n 1inclriug i sekreterarens !\liggande alt in 

för slatio rsbefiilhafvarcn dersl.:td es föredraga de till kan sliet inkomna 

mål , som angingo hushållningen och redogörelse verket., sedan kontors

chefe n rörande dem afgifvit utlilt>; n de . 

Enligt 1836 års reglemente skulle Kong!. .Maj:t tillsii tta Mver

kommissa rie, kontorschefer, scheterare samt nmlitör, vice advokat

fi skal, kassör och proviantmUstare i Carlskrona, m en alla öfriga tjen

stem:in (knmmarförvanclter, fcirvaltare m. !1.) skulle förvaltningen af 

sjöärendena antaga och befullm Hktiga., uppbördsmHnll en dock euclasL 

medelst konstitutorial. I-IHrutinnan inn ehåller 1872 1'trs reglememle, 

att öf'verkommissari e, schetPrare , karnrerare, auditör och ];amrnar

f,irvancltcr skulle lills;ittas af J(ongl. Maj:t med elst fullmakter , samt 

prov iantmiistare, förrådsfcit vallare och kass;Jrer medelst konslit.utoria

· ler OC' h att hefiilhnfvaren vid hvnrdera stationen egclc ftir lifrige Ljcnste-

l"Bfin dersUides ntfiirda fullmakter; h varefter, enligt kong!. brelvet den 

21 Augnsti 187 4, blifvit i detta heinsen de stndgacH, att sekreterare , 

kamererare, auditör , in tendenter och advokatfiskalen vid Carlskrona 

station, drn sist.nHmnde j emte aud itören vid i::l tockholms station dock 

endast m edelst förordnand en, skulle af Kong! l\1nj:t nlnlimnas och 

M'riga civiht tjenster vid flottan af förvaltningen af sjöärendena, pro-
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viantmästare, förrådsförvaltare och kassör med konstitutorial samt 
kammarförvandt, revisor, regementsskrifvare, bokhållare och kammar
skrifvare med fullmakt; och har hiirvid fått förblifva i nu gällande 
reglemente för flottan. 

12) Sidan 349. Se 1873 ärs riksdagstryck och kon({l. brefvet den 2 Septem
ber 1873. 

Kong!. flottans befäl och underbefill skulle utgöras af: 
2 .Flaggmän, konter-amiraler, 
6 Kommendörer, 

20 Kommendörkaptener, 
43 Kaptener, 
43 Löjtnanter och 
26 Underlöjtnanter, 
20 Flaggunderofficerare (l :sta kl.), 
7 5 U uderofficerare af 2:a kl., 
95 d:o af 3:e kl och förd elades underbeflilet på fyra 

stater, styrmans-, artilleri-, skeppare· och ekonomistaten. 
Kommendörkaptens-graden tillades majors rang och förordnades 

om indragning af flottans öfverstelöjtnants-grad, hvilkeu å denna tid 
beniimndes kommendörkapten af 1:sta !dass. Återgång häri vidtogs 
dock, enligt kong! brefvet den 27 Augusti 1875 och den af 1876 
års riksdag godkiinda stat för flottans officerskorps, h vilken stat upp
tager 10 kommendörkaptener af 1:sta och 10 af 2:dra klass. Äfven 
underbefälets indelning föriindrades genom nämnda stat i så måtto, 
a.tt deri upptages, jemte 20 flaggunderoficerare, 170 underofficerare 
af 2:dra grad. 

Permanenta reservstatens tillvaro synes icke blifva lång. I ett 
inför Kong!. Maj:t den 10 Januari 1876 föredraget underdånigt me
mori~d har nuvarande chefen for sjöförsvarsdcpartemeutet, herr stats
rådet friherre von Otter fäst uppmärksamheten clerå, att flottans 
permanenta reservstat kunde utan olägenhet ställas på indragning un 
der det vilkor, att pensionsväsendet så ordnades, att bestämmelsen 
om skyldighet fiLt från tj()nsten vid viss ålder afgå kunde med följd
riktighet tilllimpas och dymedelst full tjenstbarhet hos flottan s offi
cerskår npprlitthållas. Och har Kong!. Maj :t under den 3 Oktober 
1876 fasställt nya af riksdagen i denna afsigt godkända grunder for 
officerspersonalens m. fl:s pensionering. 

13) Sidau 350. Se åberopade skrifvelsen af den 14 Juni 1873 från chefen för 
sjöförsvarsdeparternentet, friherre Leijouhufvud till förvaltningen af 
sj1\ärenclena. 

14) Siclan 353. Se 1874 års riksdagstryck. De bestämmelser, hvilka enligt 
Kong! Maj:ts beslut den 14 November 1873 borde lända förvaltl1in 
gen af sjöä1·endena till efterrättelse vid reglementets omarbetning och 
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uppgörande af förslag till de militära och civihll jenstebefattningnro e 
,,id stationerna, äro af fdjaucle lydelse: 

»Militii.rpersonalen. 

»l. .Föt• sjöförsvarets hela milit lirpersonal förordnas af Kongl 
, i\Iaj:t en gemensam chef, hvilken und er ben;imuing »Chef för flottan s 
»militHrpersonal» och med station i Stockholm, j emvlil iir inspektör 
, för flottans und ervisniagsverk, med undantag af sjökrigsskolan, lifven
»Som för persoualens öfningar Han anmiiler hos Kong!. ~faj:t alla 
»de frf•gor om befordringar och förordnanden för unelerlydande mi
»litlira tj enstemlin, hvilka ej iiro af beskaffenhet att böm utan vidare 
»hemställan af honom sjelf afgi>ras, samt har i öfrigt de åligganden, 
»SOm kunna i särskild af Kong! Maj:t utfiirclad instruktion varda honom 
»tmbefalcla ; 

»2. Chefen för flottans militlirpcrsona.l har till si tt bitrlide en 
»milit.i.irexpedi t.i on, bestående af en stabschef, en adjutant samt nö
»digt antal skrifvare af flottans ekonom istat; 

»3. D en till tj enstgtiring i Stockholm ell er Carlskrona. fctrdelade 
»mili tfirpersonal, tillhörande sjUförsvmet, lyd er niirm ast m1der en vid 
»hvarcl era stationen af I\.ong-1. Mnj:t fr,r viss tid tillfiirorclnarl militiir
»Chef, elen ene tillikft kolllmemlant å skeppshoJm en och elen andre i 
»Carlslu-ona stad, hvilken sednr~rc cl erj emte uud er vanliga fiirhl\llan 
»den torde kunna fUrordnas att tills vidare vara öfverkomrnendant 
»fijr befH stningarne i Carlskrona sklirgård ; 

»4. Militiircheferue å stationerna erhålla hvarclera till sitt bitriidc 
»en mi!iturexpediti on, en civilexpedition sa.mt en bekHidnads- och 
»ekonomiförvallning,;direktion , mecl den personal och sa mmansH tl.niug, 
»Som i siirskild stat bestiim mes ; 

»5. Ducler st><lionernas militlirchefer lyda: mili tiirkårerna , mecli
»cin alsta.ten, kl eresist.aten, bcldlidnadsförrftdet, sjukvård eu, krigsrHtten , 
>~ b esigtninga r för personalens behof, salntrn1ttcrirr och s!irskildt i Cm·ls 
»krona provia.nt.förril,d eu och nmga.zin samt bageri. 

»Krooovttrfven. 

»1. Kroua11s varf i Stot:kholm och Carlshona stii llas hvar tdcra 
»und er en siir~.kilcl fö;- viss tid af Kong] ~L•j :t fcronlnad varfscbef, 
»som Hr persouligen ansvarig för administrationen af varfvct. Honom 
»åligger tillse, att detsamma så skötes, att högsta mlijliga arbets
»produk t erh:llles för så billig kostn:lll , som ske kan, utan att onnd
»giinglig<l kontroller åsidosättas ; och eger han att omedelbart hos 
»vederbörande göra s:': dana fram s! i'llningar, som för vinnande af 
»nämnda syftemål kunna erfordras. I all t, som rörer varfvets ekono
»miska fiirvalt.ning och redovisning lyda varfscheferne under förvalt
»ningen af sjölirendeua, hvars chef eger att, så ofta han anser nö-
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•d igt, sjelf eller genom någon af förvaltningens ledam~>te1· inspektera 
»vnrfven. 

»2. Varfscheferne hafva, hvar for sig, till bitr>idcu: vnrfsdepnr
•lementscheferne, et t kansli och ett rilkenskap~kontor, med den pcr
»sonal, som uti sn rskildta slat.er niinnare hestiimmes. 

»3. Under varfscheferne lyda för iifrigt: varfspersonHien, s:\ viii 
»den fasta som den t.illfiilliztvis kommenderade, varfsförråden och 
»materielen, besigtningarne för varfvels behof, ved och lyshållning, 
»hus och byggnaders und erhåll , vatleulecluiug:u, icke militiim und er
.visningsaustalter, kassan, h vartill i Carlskron::t komma: polislievak 
»ningen, kronostallet, lomter och gat.uandelar samt styrmanskontor 
»och forråd. » 

Emot statsu tskottels tillstyrkande utlåtande, angående aHönings· 
stalen för de civila tjenstebefattningarne, hade två nlskottets med
lem mai· från andra lmmmarcn sig reserverat. I fUrsta kammaren 
bifölls utlåtandet den 18 Mars ut.an ungot meningsutbyte. Arendet 
föredrogs den 21 ~hrs inom andra kammmen. Der uppstod en 
kort iilverliiggning, som öppnades genom en af nlimnde reservanler 
och hufvuclsakligen hvitlfde sig On\kring hans yrkande, att förböjning 
i tjenstemUnnens löner skulle beviljas till Higre belopp, iin Kongl. 
Maj:t föreslagit, och allenast för ett ftr genom anvi~ande af extra 
anslag FUr bifall till Kong!. Maj:ts förslag talade, jemte utskottet s 
ordflirande och en annan medlem af kammaren, herr stalsrådet och 
chefen för sjöf<irsvarsdeparlemcntet, som framhöll, att., i enligbet med 
en vid statsverks-proposi tionen fogad tablå, 16 ::tf de civila tj enete
befattningarne vid flottan genom den föreslagna .;talen sku lle komma 
alt indragas. 

Med anledning häraf torde vi få anföra, att nppgifna antalet 
indragmt tjen8tebefattningar lwmmo på Carlskrona station ensamt 
(nemligen: 14 embets- och tjcustemlln samt 2 vukthctjente), ::ttt d~n 
godkiinda stalen upplager för nämnda station 30 embets- och tjenste
miin, en viibel och 4 v11l<tbeljcnte; alt gamla och nya bestullningar 
vid Stockholms station forblif'vi t lika många, eller 17 e m bet.s- och 
tj enstemiin, 1 vtlbel och 2 val<tbetjente, at t alla de irdragua befalt
ningarne vid Carlskron::t station, allenast med elt undantag (nemligen 
registrators- och kanslisttjensten hos varfschefen), funnits till innan 1872 
års reglemente trädt i kmft och att niigon stat öfver den tj ensle
personal, som fur ti!Himpniug af niimnde reglemente ansetts erforder· 
lig, icke blifvit uppgjord i följd af Kong!. Maj:ts under tiden, silsom 
vi redan meddelat, utfärdade beslut angående grur.derna för den 
senost genomförda förlindringen i stationernas sty1:else. I foljd af 
det jemförelsevis ringa ant.al befattningar vid Carlskrona st::ttion, som 
den nya staten upptager, synes mycket tl'figet arbete vant förelagdt 
desammas innehafvare. Men erkännas b<'ir, att de beviljade lönerna, 
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i förhäll11nde till hv11d förnt beståtts, hitrutinnan i CJ rmgtt mån för
bättrat personalens stiillning. Och mä hliltill räknas att 1874 års 
riksdag, jemviil , enligt Kong!. l\Iaj:ts förslag, mcdgifvit flottans civila 
tjenstemiin enahancl11 riitt ti ll pension på a.llmiinn a indragningsslaten , 
som sedan Cdder tillkommit rikels öfriga civila tjenstemiin, dock att 
å peusionen för de förra afriiknas hvad de ega att i detta hiinseeu
de åtnjuta fråu amirali tetslnigsmanskassan . 

JÖ) Siclan :J54. Se komilens af trycke t utgifmt undcnlånigtL betiinkande, augilen 
de orduanclct af ett pft nllmiin viirncpligt grundad t sjiiWrsvar. I\omi
tens tillsiiltning beslöts den 19 December 1873. Dess fijrsla. Rrtm
manll·lide hölls den 17 Januari 187<1 och var belHukaodet fiirdigt den 
16 nl1stpåföljande April. Komiten bestod af vice amiral Sunclin, så
som ordförande, samt fyra ledamöter, uemligen kommendörkaptener
na af l:st:1 klass Stackelberg och C. G. Lindm11rk och ,tf 2:dm kla.ss 
K . Peyron jemte nnv;uande statsr:ldet och chefen f'iir sföf<i rsvars
deparlementet, friherre F. W. von Ot.ter. Betiiukanclet iir åtföljd t af 
en utaf den sistnlimnde afgifven reservation, deri h::tn skiljer sig från 
komilens flertal, bland annat, i fråga om chefskapet f<ir flottans per
sonal. Efter en fullstUndig utveckling af sina åsigter om dc Hndaml\1, 
som tillhöra. stationem a, om nödviincligheten att imlitta styrelsen der
stlides under fredstid sil som den borde vara ordnad vid ett krig:, om 

olikheten emell11n å ena sidan fordna förhiUhnclen då flott.nn så att 
säga bestod nf två vapen för strid pft öppna sjön och för strid i våm 
skU rgårdar samt å and m siclan den hiirutinnan intriidda förlindriugen, 
hvarigenom båda vapnen förenats till ett, um oliigenheterna a f per
sonalen s fördelning mellan två chefer samt vm fördcla.rne a.f en end;\ 
chef för personalen, som icke tillika vore chef f•>r f'jöfM·sv::trsdepar
t.cmenlet, au!'örde herr statsrådet von Otter, 11tt han f'iir sin del an
såge, aLt Hottans hel:b persom1l borde lyda under eu inför chefen 
för sjtiförsvarsdepartementet ansvarig chef oeh följ aktligen icke hm
de bitriida komitcns beslut att i sin beriilming icke upplaga en sUr
ski ld chef för person:\! en, men deremot bibehålla stalionsbefiilh::tfvnre

befatt,ningarua. 

16) Siclan 355. Se kongl. brefven den 2 Oktober och deu 18 December 1874 
samt den 2() Jmmari 187 5, i h vad de irmef>1tta föreskrifter riimnde 
st.ationcmas civila tjenstebcfnltuingar, iif'venS"om kongl. brelvet elen Il 
December 1874 angående stationsty;·dsernas omgestaltniug. Af dessa 
regeringshandlingar i1r kong!. brefvet den 2() Jarmari 1875 kontmsig
nemdt 11f statsrådet, friherre von Otter och dc öfriga af st>ttsrådet, 
friherre Leijonhufvud. Vidare hlinvisas till förvltltningens 11f sjiiliren
dena i iimnet allätna skrif'velse till sbtionsbcfälha lvarne den 29 De
cember 1874. Vi hemlirka 11lt lindring i den faststiildlt nya staten 
redan blifvit föreslagen. Sålunda inhemtas af kong!. brefvet den 15 
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Juni 1875, att J<ongl Maj:t, med afseende clerå att fri'tga Hppst!ltt 
om lifverliyttuiug från stationerna till förvaltnio gen [\[ sjöiirendena af 
bestyret med revisionen af stationernas rlik enskap~r , föreshifvit at.t 
revisorsbefattniogarne vid stationerna, sedao de efter innehafvarnes 
afgfmg blifvit lediga, skulle intilldess annorlunda stadgad es, eudast 
medelst. förordnand e tills vidare uppehållaR, med rättighet fiir den 
tillforordnade att sftsom arvode åt.njnta de å stat f; ir befattningen 
uppford;t lön efiirmåner . 

Efter militUrpersOJwl ens sammanslagning år 187:; f'urordna.cle J{ougl· 
.1\hj :t den 31 December sn mm:t ftr stationsbcf\il haf'varen i Ctnlshona 
vice amiralen Snudin alt fcir år 187 ,1 vf\ra inspekt.ir flir sjiH' rsvaret s 
samtliga praldiska öfning:u sam t de theoretiska nndervisninsanstal
termt vid dess stationer med undantag af lwngl. sj1ihigsskolau. I 
nyssnlimnde kong!. bref drn 11 December 18H f<irklarade Kong! 
1Iaj:t, att, intilldess siirskilcl chef för flottan s militärpersonal kunde 
varda af Kong!. Ma.j:t förordnad, if'rågf\vammle lwfa ltning skulle frflll 
och med år 1875 utöfvas af chefen för sjöfcörsvard epartcmenlet. 
Enligt nå<liga generalordres elen 17 September 1875 uppclrngs 
elen u a befattning åt nu' aran de chefen för Hottans militiirpersonal 
kont er-amiralen Virgi n . 

17) Siclan 3513. Se 18713 års rikscbgstryck och lwngl. brefvct den 22 Juni sam
ma åt·. 

Hos rikselagen had e Kong! Maj:t fiireslAgit att, jemte öfverkom
mis~arien Gasslander, fem andra vid regleringen af flo ttans civilstn.t 
öf'vertaliga civila tj cnstemUn, bland hvillm slirski!dt mft nlimnas regi
stratorn vid c,nlskrona station, måtte nppf'öms å allrniinna indrag
uiugsstaten. Till deuna framställning tillstyrkte stalsutskottet bifall. 
Dock hade fyra af utskottels medlemmnr fr fm 2:a kammaren rcser
vm·at sig mot 11 tskottets ntliHande, så vid t dc! af~ltg öfrerkomrni ss><ri cn 
Gasslanders 1ifverflyUning till allmlinn[l. indra.gnit1gsstat.en, under åbe
ropande af kong! brefvet elen 22 :lihrs 1872, hvars innehåll vi med
deladt vid vi'tr redogörelse Lr sen[l,ste ombyte af Mverkommissarie. 
Ärendet förekorn i båda lmmuunc den 25 April. Inom första !mm
maren talade en me.dlem fur el en åsigt, al t tl<'t skulle va m mycke L 
Hudamålsenligt om fiireskr .ift g.'tfveF·, att ofvanbemäldc tjcnstemiin vore 
sliyldige att vid m jligen intritfl':tnd e beho f ittcr intrlid:> i flottans 
tjenst. Men kammaren biföll utan omröstning Kong! Maj:ts fram
stiillning. Två af reservantema inom utskottet, nemligen hermr K 
Key och O. B. Olsson, yrkade vid ärendets f<irec\ragning i andra. kam
maren afslag på. Kong!. l\Iaj :ts framstiillning i hvacl d c~ auginge f>f'ver
kommissarien Gasslaucler. HUremot talade förre chefen flir sjJfor
svarsdepartementet friherre Leijouhn Cvud. 

Vi återgifva hvarcleras yttmncle i de delar, wm synas oss angå 
saken. Sålunda anfördes af: 
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»Tf N,. J\ p y: 8ftsom h enarn e mi\htinda uppmiirksammat, finnes 
»betiinkanclet vidfogad! en reservation rörande drnrm punkt, i hvad 
,den angi\r öfverkomrnissari•m A K . G11sslnnders öfvprflyttaude på 
. a:lmiinna indragnin g~sta ten, al'gifvcn ar :''ttskillige utskottets lcclamö
»ter frl1n andra kammaren, bla nd lwilkn. iifvrn jag befinn er mig. Vi 
» h~fva hemtn.t st\.icl flit' denna vi'l r mening nf det kong!. bref, som 
»iir rcse t·v atim~c n bifoga d t. Dcmf inhrmtas, att <len f1iredraga.nde de
»p:trtementschefen vid ticlen för brefvets n tf>irrhnd e, eller sit nyligen 
, 80 m den 22 Mars 1872, ansiig i>fverkom missarctjensten vid flottans 
.station i Carlskrona n(idvUnrlig, »hvilken omorganisation af flottans 
»Civilstat iin kunde blifva b rslnt.ad », och på gruurl deraf meclga f 
,Kong!. Maj:t, att befattningen ofördri•jligen simlie Jå besii ilas med 
»Ordimnie innehafvare. 

»Den nya organisation en vann sin fulla tilliimpning vid 187 5 iirs 
»ingnng. S?tlecles hade uppfaUningen om nödv ii ndigheten af denna 
»tj cnst blifvit alldeles motsatt um1er loppet af ;!} år ---I ufrigt 
»talnr saken för sig sj elf. Man har ?1r 1872 f';rrkh<.mt r n viss lj enst 
»n:;dctitHIIiJ, i hvilken MndPisc som helst, tv l1 år derefter eller 1874 
, fiirklamt snmma t.j enst iclc f nirclvUnrlig, och nu l 87 G frn·eslår mnn 
»riksdage n alt till allmiinna iudmgn ing;slatPn öfverflylta tjensten s 
, 1111 vn.ram1 e inuehafvare, som till sattes fiör endast. fyra år se dan, eller 
»1872. - - -

, FnltNre L e!irJII Iwj'cuJ: I-I vad den nn af'hnndlade fn\gan betrllf
»fur, så furh illl er d~t. sig hiinn ed pfl f'Liljanrle s;itt: Niir elen förre 
»lifYerkommissarien år 1871 ( 1872 ?) dog, förcli'tgo tve nne af en kom i te 
»utatbeLade allemativa fiirslag till ornot·gauisalion af fl ottans civilstat 
»och redo~li re l severk. D !t begge forslage n npp~nga en öfverkommis
''sari e och antaga att i alla bUnclelser en sild an såsom chef för den 
»Civila förvaltningen vid Ca ri shona stat i on var nöd viindig, hade jag 
»all anledning att tillstyrka i.ill siHtand e af befattningen. -- - Vid 
•samma tid hade emed lertid rikselagen hos Kong!. Maj:t begiirt sam
»manslagniug af skiirgårclsm·t illeri et n' ed flottan. Denna begtiran bi
»föllg fl r 187 3. Året dereft er genom furdes samtnanslagningeu, och 
»deraf fciljd c naturligtvis en miingd nya anordningar och förändringar 
»betrlil'fande flottun s ciY ilstat och redogiirelseverk, bland annat i'ttskil
»liga tj enste rs indragningar och bland dem öfverkommissariebefatt 
>>ningen vid Carbkrona station, lwilket lifven af riksdagen godkiin.
•des. _ _ - D å riksdagPn begiirt och Kong!. Maj :t beviljat. en 
»organisation, kan j ag na turligtvis icke hj elpa, om i följd hiiraf en 
»och annan tj cnsteman b!it· öf\-erflödig. ·-- - -

.Frågan giiller silledes - huruvida herr Gasslander skall q varslå 
»på den gamla staten, hvartill hnn >ir berät tigad, eller om han, så
»oåsom varamle öfvertalig och tj enstfri, skall öfverflyttas pä indrag '" 
»ningsstaten. - - -
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»Herr O. R. Olsson: Jag för min del gillar fullkomligt herr Keys 
»1\sigt., att det vore mindre liimpligt att. sättr~ den person, frågan gäl
»ler, på indragningsstat. - -· -

»}{en jag bar ett annat sklil, hvarföre jag icke kan gå in på, att 
»Piltta herr Gasslander på indragningsstat. Jag har här i min hand 
»en hest.yrkt afskrift af en framställning, daterad i Maj sistlidet år, 
»från varfschefen i Carlskrona till förvaltningen af sjöiirende11a med 
»begriran om t. illsiHtande, i följd af de ökade göramiilen å varfsche
., fens kansli, af ytterligare en registrator derstädes. Jag anhåller att 
»få uppliisa den slutliga hemstiillan i skrifvelsen så lydande : »Då, 
»silsom ofvan nämndt är, göromnen inom kansliet i hög grad stigit, 
»utan att anledning förefinnes, att någon minskning härutinnan kom
•mer att ega rum, samt det är af yttersta vigt för tjenstens jemna 
»och oafbrutna gång, att ni\gon med de civila göromålen inom kaus
.>liet fullt förtrogen person alltid iir att tillgå, i händelse sekreteraren 
»i följd af sjukdom eller annan orsak blifver förhindrad att fullgöra 
»sina åligganden, så fi\r jag vördsamt föreslå, det J viilen utverka 
, J els att. ntom sekreteraren en tjensteman pi\ ordinare stat må till
»:3Httas med tjenstgöriugsskyldighet i detta kansli och dels att denne 
»tjensteman, med afseende å hans blif1•ande göromål, må under be 
;;uiimning af registrator hiinföras till andra klassens tjensternHn med 
»årl ig lön af 2,500 kronor samt ålderstilliigg m. m.» - - -

Vid omr1istniug inom andm kammaren a(gäfvos för bifall till ut
skottets utlåtande, så vidt derigenom tillstyrkts att innehufvaren af 
Ofverkommissarietjensten skulle öf1·erflyttas till allmämm indragnings
staten 44, men för afslag 96 riister. Sedan denna utgång af omröst
ningen tillkfinuagifvits anmlilJ es reservation af en utaf kammarens 
medlemmar herr t . f. presidenten i Svea hofriHt m. m. K. J. Berg, 
hvilken utom annan tid åren 1872, 1873 och 1874 tillhört konun
gens råd. 

ViJ härefter den 5 Maj ans!fild gemensam omröstning, angående 
ofvannämnde fråga, befunnas i i'nrstr. kammaren 70 röster för och 45 
emot samt i andra kammaren 53 för och 131 emot eller samman
lagdt 12:l f,,r och 176 emot öfverkommissarien Gas~landers öfverflyt
tande på allmUnna iudragningsstaten. 

18) Siclan 357. Se ko mitens af trycket utgifna betHukande och förslag. Komi
ten bestod af kommendören von Feilitzen s!tsom ordf<'>rande samt 
tre ledamöter, departementschefen i tullstyreisens kansli, riddaren af 
Nordstjerneorden Erik Ljungsted t, lanelskamrerare n, riddaren af sum
ma orden O. R Hamn~ar s~mt ledamoten af riksdagens andra kam
mare Liss Olof Larsson. 

I en vid komitens betänkande fogad reservation har kommen
dören von Feilitzen anft'rt, bland annat, att han uppä flere i reser
vatioHen utvecklade skäl ansåge det af korniten föreslagna samman-
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förandet uneler en gem ensam chef af de militiim personalfrågorna 
med cl em, som rilrcle materielens underhåll, vam lika obeh,'\fligt som 
menligt fe; r blid a delarn<l ; hva1j emt.e reservanten anmärkte, att den 
kollegiala formen for behandlingen af lirendena i den ekonomiska 
öfverstyrelsen, enligt hans öfvertygelse, medfurde flere fördelar iin 
oliigenheter. 
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Utdrag af kaptenen i kongl. norska mari
nen Petersens och löjtnanten i samma 

marin Bloms reserapport. 

Till 

Kungliga norska regeringens-, marin· och postdepartement. 

I enlicrhet med derom gifvet uppdrag tillåta sig undertecknade 

alt Yiirdsa~t. afgifva f, ;ljand e rapport angående <len nyare sjiikrigs

nwtniPlen i Frankrike, England, Holland och Danmark. 

I. Panswrj'a.'l·tyg, besUin~da. tUl k 'u.stfö'l·sva1'. 

IL 8ji)yående pctnSa'l'/aJ•tyg. 

IIL Opctn&ntde jm·tyy, bestt'i·uula tUl ku.st

j'öJ•svm·. 

IY OpansJ•ctde sjögåmule fctfJ·•tyg. 

I. 

Panstn'/a'rtyg, bestii1nda till kttstfM•svar. 

A. l"ranlwike. 

Föratom fartyg af iildre konstruktion såsom t . ex. l'An·ogante, 

(EmiJ .. scadP, {e Bdf,- r, l~ Twwew!, [P Cerl11!re m. fl ., har man ny

ligen i Fmnkrike antagit tvenne mod eller till pansrade kustförsvars· 

fartyg (gard e-cotes cuirasses). 

Båda dessa fartygsleJasser ii ro bmgta i förslag af M:r de Buss y, 

iog•'lnienr de la marine, som efter ett liingre uppehåll vid de engelska 

ijdogsvarfven utarbetade ritningarne till desamma: fartygena hafv~ 

ocksil derföre i sina hnfvnddrag mycket gemensamt med de engelska 

fartygen af ltupert- och Glat.ton-klassen, - lågtliggande däck, -

svårt pansar, - pansrad kasematt (red nit) midskepps, p~hvars främ

sta del är anbragdt ett pansradt vridbart kanontorn efter kapten 

Coles system, bestyckadt med 2 st. räfflade kanoner af svåraste ka-
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fiber, - samt förstäfven och uogen sålunda byggda och förstärkta 

att fartygena kunna brukas som ramfmtyg. 

Båda klassens fartyg hafva, som medföljande tabell bil. N:o l 

visar, samma liingrl, bredd, pansartjocklek och bestyckning; men den 

största eller l:sta klassen har något öfver 1,000 tonnenux större de. 

placement och nngefiir 4} fots större djupgående. Det har dPrige

nom b !if vit möjligt att gifva denna klass mer ii n dubbelt s{, stor ma

sl<inkraft som den minsta (3,500 indikerade hiistkrafter mot l ,500 

indikerade hiistkrafter fUr 2:c1ra klassen) och största fart för l :sta 

klassen iir derfö:'e beriiimad att blifva minst 13 knop , medan man 

för den minsta eller 2:dra klassen har låtit sig niija med 10 till 10.5 

knops fart . 

Af l:sta klassen skulle ett fartyg - La Fulminaute - sättas 

på stapeln i Cherbourg, och af 2:dra klassen stod ett fartyg - La 

Tempete - på stapeln i Brest. 

Enär cle båda klasserna, silsom fc>rut iir anförd t, enelast åtskilja sig 

från h varandra genom skilnaden i drägtighet, maskinkraft och hastig

het, skall man i det f,;ljande iuskrlinka sig till att niirmare redogö

ra för 

La Fulminante, 
Ga:rde-cutes cuira.<se de 1:re Class e, (Se tabellen bil. N:o 1 

samt ritningarne bil. N:o 4). 

Skrofvet bygges af bessemerstål och jern, sålunda nernligen, att 

alla spanten, balkar m. m. göras af förstnri.rnnda metall, och endast 

elen yttre klädseln bildas af vanliga jernplåtar. 

Byggnarlssiittet lir för öfrigt vitsendtEgen detsamrna som det, 

hvilket i allmiinhet nu användes i England för pansarfartyg, och som 

för första gången anviindes af 1\i:r Reecl vid byggandet afBellerophon; 

(det så kallade bracket-systemet). 

Vid en genomgående användning af bessemerstål har man sA 

mycket som mi\jligt sökt att reducera vigten; och utan pansar iir der

före skl·ofvet beriiknadt att endast viiga 2,000 tonneaux. 

Som af ritningen synes, finnes inge•! framspringand e pansarhylla, 

och skrofvets form erbjuder intet anmi.irkningsvärdt, nlir man undan· 

tager att de aktersta spanten innanför pansaret hafva en inböjning 

uppåt, hvarigenom öfver skrnfven bildas ett beskyddande hvalf, un

gefår som på våra monitorer. Akterändan lir i planet afrundad un

gefär som på monitoren Thor, och bogen är som förut är anfördt, 

byggd med speciel hänsyn till , att fartyget skall kunna brukas som 

ram, hvarföre också pansarbältet der går liingre ned, såsom rit

ningen utvisar. 
Då man i Frankrike anser 2 skrnfvar, anbragta en under hvar

dera. låringen, vara lätt utsatta för att skadas t, ex. vid ramning, 

24 



374 

gifvas de här omnämnd11. fartyg endast en skruf, bvilken på vanli~ 
siitt anbringas framför roret; - detta sistniimnda !ir dubbelt i det 
nemligen två vanliga ror iiro anbringade vid sidan af hvarandra med 
ungefiir 2 9. 3 fots mellanrum och forbundna med diagonal-striifvor 
sålunda, att de båda i sina rörelser kunna följas åt-

Pansaret (30 c.m. jernplåtar i en tjocklek) lir som på de flesta 
franska fartyg an bragd t på en mycket svår backning, h vilken på skrof
vet består af 2 horizontala !ng af teakbalkar 30 c m. i fyrkant, h vilka 
äter igen stöda sig till en 30 m.m. tjock inre jcrnhud. 

På kassemat.ten, hvarest pansarplutarue likaledes hafva 30 c.m. 
tjocklek består emellertid backningen endast af ett lag vertikala 40 
c.m. tjocka teakbalkar utanpå den vanliga inre jernhuden . 

K anontornet, hvars inviindiga diameter iir 8.8 m , hviln.r på rul
lar och vrider sig på en bana, hvilken är anbrir.gad på fartygets 
hnfvuddäck. 

På detta diick iit· fiistad en stark cylinder af j ernplåtar, hvilken 
tjenar till pivot for tornet. In uti denna cylinder är anbringad en 
mindre cylinder af 1.2 m . diameter, som fortlöp er upp igenom tor
net intill hfin emot torn taket, och ofvunpå h vilken med vinkeljern lir 
flistad en cirkelrund plattform af 2.60 m. diameter, som tjenar till 
kommandobrygga för chefen, och hvurest tillika drillen och rorgängaren 
har plats . 

Igenom den inre cylindern f •rsiggår ej allenast transporten af 
all amunition till kanonerna i tornet, men i detsamma iir tillika, som 
ritningen visar, anbringad en stege, hvilken förer upp till komman 
dobryggan In nti cylindern är efter dess midt anbragdt en mindre 
ihitlig cylinder, lwarigenorn drilltåget liiper, och hvari tillika är an
bringudt spri\krör och telegrafledning till tornet och maskinen . 

Omkring den fiirut nämnda plattformen, h vilken tj enar som kom 
mandobrygga, är anbringad en 1.78 m. hög skiirm af tunna jernplå-
1.ar, och fiir att beskydda mot skott iir den rnnda ilppningen i tom
taket, hvarigenom denna jernsk;inn går upp, f~rsedd med en pansrad 
ring nf samma höjd som skiirmen_ Öfver denna pansarring, hviL 
ke n således bildar en del af tornt.nket, och altså vrider sig rundt 
med tornet, Hr anbragdt ett tak a t en 30 m. m. tjock j emplåt så hiigt 
ijf,·et· ring~us öfverkaut, att rorgUngaren och den kommendemode 
fn1u plat.tformen knnnn, hafm den behiifliga ntkiken genom öpp
ningen. 

Den hiir beskrifna anordningen ilr synbarligen solidare och be
sitta sannolikt stiJrre motståndsformliga lin de på våra monitorer an
viiuda ErickssOI>Sku styrlomena, under det utt den kommenderande 
på summ:t gång har futt en plats, hvarifrun han icke allenast med 
hitthet kan gifva nödiga befallningar till kanonbetjeningen i tornet 
och till maskinisterna, men hvarifrl'ln han ocksii har så vidt möjligt 

fri utsigt horizonten rund. De engelska s. k. f·onning-towers lernoa 
i sistnämnda hiinseende särdeles mycket öfrigt att öt1ska, och det 
här beskrifna franska systemet torde möjligen derfore också vara att 
föredraga f mm för det engelska. 

Tornet lir för öfrigt bygd t på följande siit.t: ntanpl\ en inre hud 
af 2 Jag 18 m.m. tjocka jernplåtar Ur anbragdt vertikala l-jern, mellan 
hvilka vertikala 30 c.m. tjocka teakbalkar bultas, utanpå dessa !Hg
gas åter igen ett lag 25 c.m. tjocka krumtimmer af teak horizontalt, 
och ytterst anbringas pansarplåtarne i en tjocklek (30 c.m .). 

Torntaket, åt hvilket man gifvit någon lutning, bildas af 2 lag 
svåra jernhalkar och titckas med ett lAg 50 rn .m. tjocka jernplåtar. 

Po.nsarrin.qen eller den öfversta delen af tornet, som beskyddar 
kommandoplattformen, består (förutom en dubbel inre jernhud) af l 
lag vertikala 40 c.m. tjocka. baclmingstrli af teak, anbragta mel-
lan vertikala !-jern, och utanpå samma 25 c.m. tjocka pan~arplåtar 

en tjocklek, 

Bestyckningen i tornet består af 2 st refflade bakladdningskano 
ner af 27 c.m. kaliber, 4.66 m. längd och 20,940 kil. vigt. Den pan
sarbrytande projektilen viiger i medeltal 216 kil., och utskjutes med 
en laddning af 36 kil. wetternkrnt. Spetsgranaten, hvilken rymmer 
6.2 kil. sprilngladdniug, viiger fyld 144 kil., och ntskjutes med en 
laddning af 24 kil. wetternkrut. 

På däket af den öfverbygguad, som är anbragdt ruudt skorste
nen och öfver kassematten (det s. k. stormdäcket), finnes dessutom i 
hvartdera hörnet placerad en 12 c.m. räfflad metallkanon af 610 kil. 
vigt. Ändamålet med dessa 4 lätta kanoner är nemligen att kunna 
afslå lintringsförsök, enär kanonerna i tornet icke kunna plongeras 
tillriickligt för att anvltndas mot båtar eller fartyg på gamka nä
ra håll. 

Maskinens t•igt iir beräknad att blifva 190 kil. pr. indikerad 
hästkraft. 

Kolfur&ndcningen ansl11s till 1.1 kil. pr. indikerad hiistkraft pr. 
timma . och hela ko/t"örnldet blifver 290 tonneaux eller stort nog för ) 'l att fartyget skall kunna tillryggalUgga en sträcka af l ,500 ge o gr. m1 
med 10 knops fart. 

Det år 1872 antagna program för franskt\ marinmaterielens stor 
lek, upptager ett antal af 20 garde-cates cuirasses. 

På le clwntie1- Gmville, ett privat skeppsvarf i Havre, stod för 
utländsk räkning en större monitor under byggnad. 

Detta fartyg, hvars deplacement var ungefär 3,600 tonneaux, 
skulle hafva två vridbara torn efter coles system, hvilk:a likasom på. 
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de holländska monitorerna gick genom fartygets hufvuddäck och icke 
Toro anbragta på någon silrskild rednit eller kassematt. 

Pansartjockleken på sla·ofvet uppgafs skola blifva 12 inches, på 
tornena 13 inches och p:J. däcket 3 inchcs på midten och 2 inches 
ut mot iindarne. Fartyget har en mycket stor bredd, ringa djupgå
ende och skulle hafva 2 skrufvar. På dtlcket fanns liten eller ingen 
öfverbyggnad. Det bygdes med dubbel botten ungefär som engelska 
pansarfartyg, endast med den skilnad, att tviirskeppsspantena hilr 
syntes bli f va sammanhUngande; långskeppsspantena skulle sedermera 
inpassas mellan dessa. 

Arbetet utfördes med stor omsorg och duglighet och syntes full· 
komligt kunna sättas vid sidan af det engelska. 

B. England. 

Man har icke under de sednnste åren i England byggt pansar• 
fartyg uteslutande bestämda till kustförsvar. De fartyg till detta bruk, 
som England besitter t. ex. Rupe,·t, Glaiton, Cyclops, Hotspur, Hecat,• 

m. fl. äro vit! kända, och det kan derföre anses onödigt att hiir in
taga någon detaljerad beskrifning öfver dem. 

FM att emellertid kunna företaga en jemLrelse mellan de på 
stapeln stående franska garde-evtes culrasses och de engelska pan· 
sarfartygen till coast-defence Ur i tabellen bil. N:o l angifvit hufvud
dimeusionerna af pansarfartygen C'yclops, G!atton och Hupert. 

H vad det förstniimnda fartyget, C,yclops, betrUffar, så anses emel
lertid dess punsring icke längre tillräckligt stark Fartyget, h vilket 
specielt lir bygdt till hamnförsvar, (protect.ion of homeports) är ett 
slags monitor, utan de på engelska fartyg brukliga opansrade öfver
byggningat·; det har 2 torn efter Coles system, anbringade ofvanpå 
en pansrad kassematt (breast·WOI'k) som på de öfriga nyare engelska 
tornfartygen. Dllcket, som Hr k\;idl med l inch jernplåtar, ligger 
3 feet öfver vattnet, och pansarbililet går 4 feet under vattenlinien. 

Den engelska marinen eger flera liknnnde fartyg t . ex CNberus . 

Magdala, A6yssinia m. fl., hvilka Uro bestiimda till hamnförsvar i 
kollonierua., der man viii i alla hiindelser icke såsom regel kan vilnta 
angrepp af fartyg bestyckade med de svåraste nu brukliga artilleri
pjeser. 

O aktad t C'yclops icke liingre kan anses tillrUckligt starkt pansrad t 
betraktas dock i England fartyg af denna klass såsom vill lämpad~ 
för at.t, i förening med landtbatterier, kanonbåtar af Staunchklassen 
samt torpeder, öfvertaga försvaret af brittiska handelshamnar och 
till att utföra angrepp emot fiendtliga kuster hvarest grundt vatten 
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förhindmr anvllndandet af :mera djupgående fariyg. Den fömt va
rande Controlla 4 the Nary viceamiralen Sir l{obet't Spencer Ro
J:Jinson hnr derföre också yttrat att England bord e ega flera eådane 
fartyg, och har nemligen Eåsom en icke oviisendtlig fijrdel i jernfö
relse merl fartyg af Gi<ttlon-klassen anflht, att q~clof•S har 2 torn 
med 4 sl. 18 tons kanon er, h viikeL amiralen tror, bör obeLingadt fö

redragas framfur ett torn med 2 st. srilrare pjeser. 
G{a!lull, som endast har ett torn, har, so m tabellen bil. n;o l 

visar, ett mycket kraftigare pansar, men Hr också ett mycket st<irre 
fartyg. Mot detta fartygs torn blef i Jnli 1872 fin·etagit det belmula 

skjutförsuket, hvarvid visade sig, att den 25 tons tunga 12 inch ka
nonen på 200 yards afstånd knappast var i ~lånd att genomtriinga 
tornet, och hvarigenom man iln vidare erhöll visshet, om förtrilfflig

heten af toruvridningsmelmnismcn. 
Gf.t/lc•n är föröfrigt det enda fartyg 1 engelska marinen, hvari 

man vidtaget den sUrskilda anordningen, att man genom att insltipp>t 
vatten i botten uneler << klart skepp,» kan silnka fartygel djupare i 
vattnet; pansarbältet räcker under vanliga omständ igheter 3 fot öfver 
och 3 fot under vattenlinieu, men und er «klart skepp» kan fartyget 
slinkas l fot djnpare i vattnet, så att pausarbiiltet kommer att riicka 

2 fot öfver och 4 fot under vattenlinien. 
Emot denna och dylika anordningar, hvilka hafva varit anvllnda 

bland annat ombord på flera amerikanoka pansarfartyg och på de 
holländska monitorerna, har i\Ir Barnaby, den engelska marinens Chi.:f 

r•onslructor, invänt, alt nU r det under en affair på grund af hafverier 
eller skador just nr af stor vigt., att fartyget gifves den st•irsta möj
liga bärningsförm åga kan delttt enel ast ske genom en långsam ut
pumpning af det inslilppta vattnet; dessu tom förlorar far tyget i ha
stighet genom det förökade djupgåendet, och det just under omstiin 

digheter, då stor fart ilr som mest behöflig. 
H,1pert, hvaraf i bil. n:o 4 Hr lemuad en ritning, har likaledes 

enelast ett torn, och är bygd t med det uttryckliga föremål i sigte att 
brukas som ram, hvarföre förstäfven och bogen för detta iindamålliro 

betydligt förstärkta oeh gifvna en siirskild konstruktion. 
Fartyget anses ej allenast i England för att vara siirdeles väl 

lyckad t, men har sannolikt också tje n at till förebild för de ~'ranska 
garde-e vtes de J:re e/ass e. När man undantager, att ll.up<'l't hka som 
de öfriga engelska fartyg af detta slag har 2 skrufvar, iir der på torn
konstruktionen niir liten skilnad mellan detta fartyg och det förut 

beskrifna franska fartyget Det Fulnzinante. 

Oakladt man i England n n der senaste åren icke har bygd t pau

sarfartyg uteslutande bestämda för kustförsvar, har dock den engelska 
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flottan på alldra senn~te tiden blifvit tillökad med flera fartyg, h vilka 

hafva många af kustf1irsvm•sfmtygens ntmiirknnde kännetecken _ 

liten eller ingen resning, lågt liggande däck, pansrad kassematt ~1id
~kepps, ofvnnpå hvilken lir anbragdt vridbara kanontorn bestyckade 
med svåraste pjeser o. s. v. 

Dessa f~rtyg Dn·a.~tation, Tlw ndf,.er, och Pwy äro emellertid 

alla af belydhgt sturre driigtighet lin de förut nämnda fartyzen. De

va.slatioiiG och Thundr,·ers deplacement äro sålunda innemot 9 200 

tons, Fur,1;s iinda till 10,950 tons, medan deras maskiners indikeJ:ade 

hästkrafter iiro anforingsvis 5,600 för Decasiatian och Th.underer och 

8,000 fur Fu,:~· En stor del af deplacementet (l ,600 tons) uppta

ges ensamt af kol, då det iir meningen, att fartygen, om behofvet så 

:ordrar, skola kunna gå öfver Atlantiska oceanen. De kunna derföre 

mgalunda betraktas såsom byggda till kustförsvar, utan äro närmast 

hestämda till att tjena so m l:sta klassens slagfartyg i de europeiska 

farvattnen, och de betecknas ofta i }.Ju"land med namnet · 
monitors. e sea-gow,g-

. Endast ~e~ .. det ~na af fartygen, Devastation, har under förliden 
vmter och var furetng1ts mycket utförliga prof, nemligen för att un

dersöka fartygets sjöduglighet, och det är nu utrustadt och st"ldt _ 
d "f . j d . k U Ull 

er o. nmgses :a er_n 1 analen. Tlwnrlerer, som undertecknarle besägo 

uniler uppehullet 1 Portsmoutb, har aldrig varit utrustadt oc!
1 

F' . 
.. . . k " ) "'!! ar ännu rc ·e 1ullt färdigt 

A:_la ~re fart~~en haf~a opansrade öfverbyggningar, hvari en del 
af be.sattnmgeu g1fves nöchga beqvtimligheter · på p . · t l 

. · · • lll!f mager eme-
lert1~ den pansrade kassematten (breast-work) hela fartygets bredd 

hv~tngeuom man utan särdeles tilJ ijlmiug i pansarets vigt hoppas att 

kunna förskaffa hela besättningen till6iklig plats inom den pansrade 
d elen af fartygsskrofvet. 

I ett af Tlumdaers torn skola kanoner af 38 tons vigt och 3 

feet större liiugd än ursprungligen bestlimdt anbringas som försök å 

armst~·ong~lm hydrauliska lavetter;*) för ö fri g t iir f~u·tyget j allt v~
aendt.hgt hkt Devastatiun. 

D ä liknande fartyg, iifven byggas i andra länder, Hr det . icke 

osannohkt anta~a, att. denna fartygsklass under ett fram tida krig 

komma att anvnndas t1ll angrepp pä fieudtliga kuster och befäst::;de 

hamnar, för så vid t deras stora djupgående det tillåta och man h 
d f . b ' ar 

er <ire I ta ellen bil. n:o l upptagit D evastations hufvuddimensioner 

samt i bil. n:o 5 lemnat ritningar öfver fartyget . 

•) Se Tidskrift Sjöväsendet sid. 8 häftena 1-2 för 1876. 

Red. anm. 
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C. Holland. 

HollHndslm marinministern har nyligen för att villfara generul

~taternas begiiran framlagt en plan för hölllindska marinens utveck

ling under 10 1\r. 
I följd af denna pbn skulle den till knstföruvaret bestämda de

len af den holländsk» flottan bestå a.f: 
5 ramfartyg (ramsch<'pen) och 14. monitorer furutom opansrade 

fartyg. 
Planen upplyser iiu vidare att man f(,r tillfället af ofvanniirnude 

styrka eger: 
5 ramfartyg och 10 monitorer. 
Ramfartygen liro bygda mellan åren 1866 oeh 1870 samt de tio 

monitorerna mellan !'trena 1868 och 1871. 

Om de fles ta nf d ess~t fartyg har !Ujtnant L0veusl>inld i en rap

port efter en utlHuclsk resa hösten 186a gifvet nödiga upplysningar, 

hvilka finnas intagne i marinens verksamhetsberättelse för tidsförlop

pet från l April 1869 till 31 Mars 1870. För jemförelses skull iir 

emellenid i tabellen bil. n:o l angifvet hufvuddimensionerna på ram

fartyget de St:er oeh på mouitorcn Hed(qe-rlee. 

Af uppgifterna synes, att de omnlimnda fartygen, såviil på grund 

af den jemförelsevis svaga bepansringen som på grund af mindre 

kraftigt artilleri, knappast kunna siigas fullt motsvara de fordringar, hvil

ka nu fur tiden niidvändigtvis bör ställas på ett fullt effektivt kust

fnrsvarsfartyg. Å andra sidan iir det hög~t sannolikt, att de lokala 

förhållandena på holländska kusten lägga stora hinder i vägen för att 

gifva nya fartyg af detta slag det nödvändiga deplacementet och 

djupgåendet, för att kunna bära sitrdeles svårare pansar och bestyck

ning, så framt en någorlunda hastighet ska.ll kunna bibehållas. Sär

skildt kan hvad ramfartygen betriiffar antagas, att dessa hinder blifva 

särdeles svåra att öfvervinna, när man tager i betraktande att ett. 

ramfartyg för att motsvara iindamålet, knappast bör gifvas mindre 

fart än 12 it 13 knop. 
Bland den till tjenst på floder och kanaler bestämda flytande 

materielen upptager förenämnda hollUndska marinplan pansrade fa.t·

tyg, hvilka tunkas byggda ungefär som de tyska Rhen-monitorerna. 

Det blifver derföre fartyg af ungefUr 4 fots djupgående med mycket 

svag (högst 3 inches) bepansring endast beräknad på att motsta landt

artilleriets mindre pjeser, samt bestyckade med 2 st. 12 cm. kano

ner. Forutom i Preussen har man också i Österrike byggd t liknande 

flod-monitorer bestiimda till tjenst på Donau; men då denna fartygs

klass ftirmodligen knappast kan finna anTändning hos oss, har man 

!>nf.ett c\et öfver!lödigt att närmare afhandla dem här. 
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D. Danma1•Tc. 

Den nyaste tillökningen i danska marinens pansarflotta kassematt
fartyget Odin. sattes i vattnet i December 1872. 

Detta fartyg, på hvars fullbordan arbetades under vårt besök 
på örlogsvarfvet i Köpenhamn, har följande hufvuddimeusioner: 

Liingd mellan l l i vattenliuien 230 danska fot. 
Största bredd . . 4 7 , , 

Dito djupgående . 15 , , 
I den pansrade lmssematten, h vilken intager hela fartygets bredd 

och lir 70 fot lång, skulle 4 st. 37,000 'i]; tunga armstrongkanoner af 10 
inch kaliber anbringas på viindskifvor, sålunda, att hva1je kanon kan 
sk j u ta såväl t vii r- som långskepps. 
. Såväl kassematten som det öfriga skrofvet Ur pansradt med 8 
~och pansarplåtar på en backning af 10 inch teak förutom den vanliga 
mre Jernhuden. 
. Fartyget har så godt som inga opansrade öfverbyggningar, och 

hgger temligen lågt på vattnet. Det pansrade styrhuset, hvartill åt
gången iir från det inre af kassematten, uppskjuter endast omkring' 2 
Iot öfver densamma. 

Fartyget har 2 skrufvar, och beriiimas skola göra 12 P. 13 
knops fart. 

Stäfven lir försedd med en sporre af stål, på det att fartyget 
ekall kunna brukas som ram. 

Projekterae/t tornfartyg <~f Ulaltun-k{assen . 
På grund af den jemförelsevis svaga bepansringen kan Odin 

knappast betraktas såsom fullt svarande till de fordringar, hvilk~ nu 
för tiden böra ställas pä ett effektivt kustförsvarsfartyg. Danska 
skeppskonstruktören kommend@r Scbjenheyder, har derföre också ut
arbetat en plan till ett, tornfartyg af Glatton-klassen, hvars dimen
sioner finnas intagna i tabellen bil. N:o l och hvaraf i bil. N:o 5 är 
gifvet en ritning. 

Fartyget, bvars däck endast ligger l fot öfver vattnet, bar från 
för till akter en lätt opansrad öfverbyggnad för att afgifva de för 
besättningen nödiga beqviimligheter. Midskepps är emellertid den 
pansrade delen af fartygssidan förhöjd med den opansrade öfver
?yggnaden och der iir således bildadt en pansrad kasematt, hvilken 
mtager hela fartygets bredd, och på hvilken lir anbragdt. ett Coles 
vridbart torn, som skall bestyckas med 2 st. 38 tons 12 inch Arm
etrongko.noner. Kassematten som har brutna höm, är vid iin
darne afstängd med pansrade tvärskeppsskott. 

Såväl skrof som kassematt och torn skall gifvas pansar af 12 
inch jern på 12 inch teak. Hvad skrofvet och kassematten särskildt 
beträffar skall pansaret på vanligt sätt bildas af ett lag 12 in ch tjocka 
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plåtar anbringade utanpå backningen; tornets pnns~r kommer dore~ot 
tt bestå af en 7 inoh plåt ytterst, derniist en 7 mch teakbackmng, 

~erpå eu 5 inch plåt utanpå en 5 inch teakbackning, det, hela .bul
tadt till en inre jernhud och inviindigt. försUirkt med vertikala Jllrtl-
ribber. 

Den opansrade tifverbyggningen sintar akterut i en halfcirkel-
formig pansarvligg bestående af en 5 inch plåt anbragdt på en 12 
inch teakbackning; bakom tienoa vHgg anbringa.s en 12{- tons 9 inch 
Armstrongkanon, h vilken således kan sk j u l a rH t t akterut. 

Fartyget skall gifvas 2 skrufvar och tillrUcklig maskinkraft fiir att 
göra minst 12 knops fart. 

II. 

Sjöyc~encle pctnsa/11'etrt'!}y. 

A. F ·ranTct·iTce. 

N avin' s c"ira~ses d' escadre ~t de station. 
Af fartyg hänhörande under denna benämning stod ett far

tyg, pansarfregatten De Colbert, pä stapeln i Brest, hvnrest oc~sl'l ~.n 
pansarkarve l t La Galissonic:·e låg under f~llbord~n och. utr~tstmng fe> r 
att efter företagna nödvUnd1ga prof afgå bil statJOnen 1 Sttlla hafvet, 
hvarest den skulle tjeua som a.miralsfartyg. 

Le Culbert har följande hnfvuddimensioner: 
Llingd mellan l l i vattenlinien 95.72 m. (314 feet). 

Dito största 101.1 2 m. (331.75 feet). 
Största bredd utanpå pansaret 17.44 m. (57.'2 feet). 

Dito djupgående (al(ter) 8.5 m. (27 .9 feet). 
Deplacement 8,2\!7 Lonneaux. 
Arealen af midtelspanteL 117 .O m.• (1259.4 square feet). 
Nominel hUstkraft 1,200 (4,800 indikerade). 
segelarea 2,130 m.i (22,()28 square feet). 
Bestyckning: , . 
På batteriet 6 st. 27 c. m. re H b de kanauer a 20,940 lulogr. VIgt. 
I öppna torn på däck (tonrelles en barbette) 2 st . 27 c.m. refl'-

lade kanoner a 20,()40 kilogr. vigt. 
Pä backen l st, 24 c.m. 1·eft'lad kanon a 14,400 kilogr. vigt. 
Dessutom ~kall på däck anbrin gas några 12 c m. reft'lade metall-

kanoner a 610 kilogr. vigt. 
Batteriet~ höjd öfver vattenlinien är 4.06 (13.3 feet). · 
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Pansarplut.arnes tjocklek i vattengängen 24 e.m. (9.5 inches). 
Dito dito pit batteriet 20 c.m. (7 .9 inches). 

Trllbaclmingens tjocklek i vattengången O 88 m. (34.6 iucheH) . 
Dito dito på batteriet 0.62 m. (24.4 iuches). 

Pansarbältet gär helt rundt intill en höjd af uugeflir l m. öfver 
vattenlinien. På midteu af fartyget, der batteriet är anbragdt, går 
emellertid pansaret upp till öfversta diick, och bildar en pansrad 
kassematt, h vilken vid ändarue afslänges med pansrad e tvärskepps 
skott. Ungefär midt pft denna kassematt Hr på hvatje sida på 1ifver. 
sta diick borelvarts aubragdt ett tippet pansradt torn .(tvure/1~ en. 

lwruelte), som utspringer något frän fartygssidtm, och hvari ur pla
ceradt en 27 c.m. kanon hvilken kan skjuta långskepps såvl!l förut 
som akterut. 

Förstäfven och bogen ;iro förstiirkta för att fartyget. ~ko ll kunna 
brukas som ram. 

Fartyget får endast en skruf anbmgdt pä vanligt siitt fmmfi>r 
roret. 

P11nsarkorvetteu La Ualtisonii.:re har följande hufvuddimen
~wuer. 

Längd i vattenliuien 7 4.5 m. (244.4 feet). 
Dito största 78 O m. (255.9 feet). 

St<irsta bredd utanpå pansaret 14.7 m. (48.25 feel). 
Deplacement 3,445 tonneaux. 
Segelareal l ,450 m.1 (15,608 square feet). 
Största djupgående 7.1 m. (23.3 feet). 
Masl{inernas indikerade hästkraft är 2,500, och farten antages 

blifva 13.0 knop. De 4 åugpanuorna, hvilka arbeta med 3,\- atmos
ferers tryck, voro placerotdc med eldstäderna viinda midskepJ)S, 2 på 
hvar sida. Fartyget hade trenne 2-bladiga bkrufvur. 

Bestyckning: 
På batteriet 4 st. 24 c.m. rUfflade kanoner a 14,400 kilogr. vigt. 
I öppna torn på däck (tourelles en barhette) 2 st. 24 c.m. 1·äff-

lade kanoner a 14,400 kilogr. vigt. 
På däcket skulle dessutom anbriugas ni\gra stycken 12 c.m_ räff

lade metallkanoner f\f 610 kilogrammers vigt. Pansarplåtames tjock_ 
lek var såväl i vattenlinien som pit batteriet 14 c.m. (5~ inch). 

Träbackningens tjocklek 0.88 c.m. (34.6 inch). 
I likhet med Le Cvlbat var fartyget endast pansradt i vatten

gången undantagandes midskepps, der pansaret gick upp till däcket 
och bildade en a.fstäugd pausrad lmssematt, hvari batteri-kanonerna 
voro anbragta. För att beskydda mot långskeppseld var kassematten 
i blida ändar stängd med pansarskott af sanuna tjocklek som sid o_ 
pansaret. Enär pansarbältet utanför kassematten endast nådde upp 
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i böjd med trossdiicket, voro nlla luckom!\ utanför kasematten be
skyddade med 3 till 4 fot höga pansa.rskiirmar. 

Från krut- och projektilmagasinerna, hvaraf de aktersta !ägo 
temligen långt från kassematten, voro under däck je~nbanor anbrin-

ade till projektiltransport ungefli1· som på våra momtorer. 
g Mellan skorstenen och stormasten var p a h vardera sidan af däc
ket borelvarts aobringadt ett öppet pansmtorn (tourelle en barbette), 
hvilket utskjöt nAgot från fartyg~sidan, och var bestyclmdt med l st. 
24 c.m refflad kanon. Man kunde med dessa kanoner skjuta 11\ng· 
skepps, för och akteröfver, och den stående tackli11gen h11.de derföre 
sina fastgöringsställen inombords innanför skottlinien. För att icke 
vara i vägen, vore lm vidare jollbommarne gjorda till att. slå ned 
långs sidan utombords, sedan sidafartygen vore insatta på diicket. 

Oaktadt således alla försigt.ighetsreglor voro vid tagna för att 
förekomma hafverier under långskeppsskjutning frän de ofvannämnda 

tornena skall det dock vid föregående försök hafva visat sig icke ' . rådligt att skjuta från dessa under en vinkel af mindre iin 15• 1 an-
seende till kölen. Mellan båda tornena var anbragdt en bred kom
mandobrygga, der fredsratten var placerad; stridsratten stod deremot 
nere i den pansrade kassematten. 

Fartyget var hygdt af trä med mycket starkf\ förbindningar af 
jern, och bogen var konstruerMl med specie! hUusyn till att fartyget 
skulle brukas som ram. 

B. England. 

På varfvet i C ha tam stod under byggnad pansarfregatterna 8aperb 

och Temeraire. 
Superb Hr ett fartyg af sultanklassen och har följande hufvud-

d imensioner: 

Längd mellan .L,! i vattenlinien 325 feet. 
Bredd 53 feet 8 inches. 
Djup i rummet 18 feet 8 inches. 
Bepansringen Ur starkare än på 8uitan; 8 uped; är s:iledes i vat· 

tenglingen pansrad med 12 iuch tjocka plåtar. På midten af farty
get lir anbragdt en kassematt, hvilken skall gif'vas kanoner i tvenne 

våningar. 
Såväl i understa, som i öfversta väningen aubringas kanoner, 

hvilka kunna skjuta föröfver igeno:n hörnportar, placerade som på 
He1·c1tles med indragning af skeppssidan föröfver. I öfversta vånin
gen var der tillika hörnportar i kassemattens akt.erkant. I begge vå
ningarne fuunos der dessutom bredsideporttlr. Understa våningen 
var längre och hade flera platser för kanoner än den öfversta, ' och 
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var dessutom afdelad med ett pansradt tvärskeppsskott. På grund 
af kanonerna, hvilka skjuta aktcrMver 1 öfversta våningen af kasse
matten, iir diicket akterom denna bygdt såluuda, att det furenar sig 
med faotygssidan med en rundning ~om pil en vanlig ruff eller hytt
däck. Skansklädseln Hr nemligen indragen fur att medgifva skjutning 
akteröfver. 

Fartyget får två skrufvar. Maskiner och pannor äro fullkomligt 
åtskiljda genom ett vatteuiiitL lilngskeppssko tt. Pannorna hvaraf i~. 
alles skulle vara 12, äro af cylinrlrisk form och placeras med sin liingd 
axel tvärskepps med eld~tiirlcrna bordvarts; liingst bordvarts komma 
kollårarne. Pannrummet var afdeladt efter liingden i 2 rum genom 
vattentäta skott, så att der inalle~ voro 4 pannrum med 3 i1annor i 
hvarje rum. Hvar och en af maskiuerua skulle ha.fva 3 cylindrar, 2 
lågtrycks- och l högtryckscyliurler, denna fistntimnda a nbringad nwl
lan de 2 andra. 

'f'cnuir• lirc har fo ljande hnfvuddirnensioner : 

Liiugd mellan .L l i vattenlinien 285 feet. 
Bredd 62 feet. 
Djup i rummet 18 feet 10 inch. 

Förutom en sluten pansrad kassematt midskepps bestyckad med 
6 st. lO inch 18 tons kanoner, skall fartyget på d1icket gifvas 2 öpp
na pansartorn, hvari skulle anbringas 2 st. 25 tons 12 inch kanoner, 
en i hvardera tornet. Dessa kanoner skulle anbringas på Arm
strongska hydrauliska lavetter, hvaraf i bil. N:o 6 är lernuad en 
ritning. ''') 

Fartygets byggnad var för öfrigt så litet fra.msk!Aeu, att det 
icke erbjöd något af intresse att se. 

Det största fartyg, som engelska marinen uftgousin har egt, pansar
fartyget l11jlexibte, lir nu under byggnad i Port&month. Det har föl
jande hufvuddimensioner: 

Längd mellan .l! i vattenlinien 320 feet. 
Stiirsta bredd 75 feet . 
Dito djupgående 25 feet. 

Deplacement 11 ,165 tons. 
Maskinernas indikerade hästkraft 8,000. 
Beräknad fart 14 knop. 

Beetyckningen är förslagsvis best.ämd att bestå "f 4 st. 80 tons 
kanoner, hvilka utskjuta projektiler af 1,450 lbs. vigt.. Kanonerna 
skola anbringas på Armstrongska hydrauliska lavetter i 2 vridbara 

. . *) Angående de i bil. 6 åberopade ritningar hänvisas till Tidskrift 
t. SJövilsendets 1-2 hiif~e för år 1876, der samma figurer hörande 
tJll kapten G. af Trolie s uppsats rörande »Nybyggnader inom en-
gelska örlogsilottan 1875-76, ..• » finnas intagne. Hed. anm. 
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pansartorn efter coles system. På bil. N:o 6 iir framstillden genom
skiirningsritning a.f ett af tornena med kanonen, lavettaget oeh ladd
inriittningen. 

Till skilnad frl\n de flesta andra nyare pansarfartyg lir b!flexible 

icke pansrad helt rund t i vattengången; bilda ii n dar af fartyget h af
va på sidorn a intet skydd mot skott. Pil . midten af fartyget iir der 
emot bildad en 110 feet lång pansrad kassematt (b·rwst-worl.), hvil
ken intager fartygets hela bredd, och hvarpå tornena äro placerade. 
Pansaret, hvilket består af 24 inch jern pil en motsvarande trtiback
ning, riicker ungefiir 6 a 7 feet undPr vattenlinien, och stöter med 
sin underkant till ett diick, som löper genom hela fartygets liingd 
och iir pansradt med 3 inch jernpH\.tar. 

Torne~a, hvilka hafva 20 inch pansar på vanlig triibackning, äro 
sålunda konstruerade, att de med några mindre förändringar kunna 
upptaga kanoner af dubbelt så stor vigt som de 80 tons, med hvilka 
de för niirvarande äro ämnade att bestyckas. 

I stlillet för att vara placerade midskepps som på andra fartyg 
äro tornena anbringade ett om styrbord och ett om babord· af diame
tralplanet. Man har derigenom ernått att kunna skjuta såväl rätt 
ft">t·nt som riitt akterut samt pi'l hegge sidor med alla fyra kanonerna. 

Fartyget. skall hafYll 2 skrufvar, !war~ pannor och maskiner blif
va fullsiiindigt åtskilj dn genom va t te utiila skott. För att så mycket 
so1r. möjligt beskydda mot angrepp af torpeder och mot ramning Hr 
fartyget genom valtentlita långskepps- och tYiirskeppsskott deladt i 
127 vattentilta rum. 

Byggnaden var endast fciga framskriden vid Yårt. besök i Ports
mouth. gudast en del af spantsystemet var rest. 

På varfvet i Pembroke står unrler byggnad en delvis pansrad 
fregatt Slwn11o11, hvilken har ett deplacement af ungefär 5,000 tons 
och en maskinhaft af 3,500 indikerade hästar, hvarigenom viintas 
uppnoidd eu fart af 18 knop. 

Fartyget Hr i vattengången beskyddadt, genom ett 9 feet bredt 
pansarbtilte, hvi lket består af 9 inch jern på vanlig backning, och 
ofvanpå h vilket iit' lagd t ett däck, som iir kläd t med l t in ch jern
pliltar unrler dlicksplankorna. Detta pansarb~lte löper icke helt och 
hi\lld. rund t fartygrt., utan stannar 60 fot från furstäfven, h varest det 
st0 t er till ett 9 i u ch pansrad t tvi\rskott, h vilket från 5 feet under 
vaUenlinien ui\ r upp till 20 feet öfyer densamma, och som på sin 

0f,·ersta del har 8 in ch pausar. Förom detta pansarskott är som på 
l 11jlexibie anbringadt e1t skäft liggande pansardiick, hvilket från 5 
till 10 feet under vattenliuien går direkte till stiifven. Det pansrade 
tvlirskeppsskottet iir bordvurts gifvet en afrundad form, och fortsatt 
akteröfver pil b rgge sidor af förskeppet till en liingd af 26 feet. Det 
bildar sålunda en pausarkassematt, som iir öppen akteröfver, hvari 2 
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st. 18 to.ns bogkanoner skulle placeras, och hvarest tillika llr anbrin. 
gadt telegrafledningar och talrör till maskinrummet, batteriet och ror
gliugaren. 

Fartyget har furöfrigt ingen bepansring, och batterikanonerna
äro således med undantag af de 2 bogkanonerna likaså obeskydda
de som i ett opansradt fartyg. 

Såv1il M:r Barnaby, som the chief conslructor of the navy, som 
arui~al Stewart, the controller of the uavy, hysa icke ringa förhopp
ning om 8/wmwns brukbarhet. M:r Barnaby har nemligeu offentligen 
uttalat, att Sluu,non under en stri:l med kraftiga snabbgilende men 
opan~rade fartyg såsom 1. ex. Slwlt skulle bafva samma fördelar som 
ett fursta kla~sens pansarfartyg. Man är också betänkt pli att sätta 
ett liknande fartyg på stapeln; på detta nya fartyg lir det emellertid 
meningen att beskydda såväl akter- som fMskeppet med tvärskepps
pansarskott. 

Som furdel med Slwnnon har slutligen M:r Barnaby framhål:it, 
att fartyget kostar ullgot mindre iin den itora ny>l opansrade fregat
ten Slwh. 

På M:r Dudgeons varf vid Thamsen i niirheteu af London stod 
under vårt uppehäll i England en stor pans!llfrr·gatt fc!1· brasilianska 
nwriu en på stapeln. 

Delta fanyg, som byggdes efter ritning af .M:r Reed, hade ett 
deplacement af 9,250 tons och skulle hafva ungmaskiner af Peons 
konstruktion af 8.500 indik. hiistkrafter. 

Skrofvets pansarbiilte, som gåt· helt och hUllet rundt fartyget, 
har pÄ det tjocka~ te 12 in ch jernplåtar på vanlig backning. Fatty
get har 2 toru, anbringade som på Monarch, så att man kan skjuta 
hiin öfver öiversta d!tcket Dessutom var fiirut iifver detta däck an
bragdt ett iviirskepps pansarsko tt ft'>r att beskydda 2 st. 150-punds 
wiihworthska bogkanoner. Pan se~rditcket Hr pausradt med 3 inch 
plutar på midten och 2 inch plåt.ar ut mot. iindame. 

Torn<>na, hvarest pansartjockleken omkring portarue var 13 inch 
och for öfrigt 12 inch, skulle bestyckas med 4 st . 36 tons tunga 
vithworthkanouer, h vilka utskjuta projektiler af 1,200 'ft:s vigt. La
vetterna till dessa kanoner vore Armstrongs hydrauliska, och liknade 
de i bil. N:o 6 fmmstiilda, hvilka, såsom furut blifvit anfördt 
ikulle .anbringas ombord i Thunderet·. Den ena af de här omnämn· 
da kanonerna var redan färdig, och antogs att kunna genombryta 
18 inch pansarplf.tar. Det syn <'H således, att fartyget var bestumdt 
till att blifva ett af de kraftigaste sjögående pansarfartyg, som fin· 
nas, blide hvad pansar och hvad bestyckning ang,\r. 
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KonstruktUren för brasilianska marinen Mr Revel, som kontrol
lerade byggandet af fartyget, uttalade sig för iifrigt lofordand!: om 
de Withwortska kanon er, som af den brasilianska marinen under det 
sista kriget hade vmit mycket auviinda. 

Vid Mr Earles slt tjJuuilding yard i Hull var under byggnad och 
utrustning två pausarkorvetter för chilianska regeringen. 

Hvart och ett af dessa fartyg. hvilka byggaB efter ritning af Mr 
Reed, bar fulj:mde hnfvuddimen~ioner: 

Liingd mellan ll 210 feet; 
Bredd . . . . . • . . . 45 feet 9 inchei; 
Deplacement ..... 3,500 tons. 
Fartyget har rundt omkring ett 8 feel bredt pansarbälte med G 

iuch pansar (aftagande i tjocklek mot lindarne) och med l rand 9 
inch tjocka plåtat· i vattengåugen. 

Midt på fartyget lit· anbringad en pansrad kassematt af egen
domlig form, i det den, som ritningen i bil. n:o 7 visar, till 
en del af sin liingd skjuter utanfur fartygssidan, medan den friimsta 
delen iir ui\got t.illbakadrHgen, sl'l att det gi{veF tillfiille fur 4 st. ka
noner aLt ~kju ta i flil'lig riktning, 2 st. i aktPrlig riktning och 3 st . 

· tvärskepps på hvurje sida. Öfver pivotbultarue var pansaret R inch 
tjockt, flir öfrigt var pansartjockleken på kassematten endast. 6 iuch. 
Bestyckningen bestod af 6 st. 12 tons kanoner. 

Maskinerna voro af Penus konstruktion; det vanliga trnuk;yste
met var här anviindt fur hög- och li\gtryck. Fartyget har 2 skrufvar, 
och maskinerna till dessa voro .anbringade den ena förom den andra, 
enlir bredden icke var tillriicldig att placem dem tviir~ för h varandra. 

Öfversta diicket var fritt, endast afsedt för man<iver och till pla
cering af båtar på h egga sidor af skorstenen. Fartygssidan hade ge
nom detta däck jemn dragning från för till akter, i det att det Wpte 
innanfur utsprånget af kassemattens aktersta del och åter utanför 
intaget för de 2:ne främsta kanonerna. Fartygets resning var jem
förelsevis liten. 

Pnset fur hvartdera fartyget var 150,000 L. för skrof och ma
skiner; alltså 43 L. pr. ton deplacement eller 6 spd. pr. kubikfot (norsk) 
af deplacementet. (Forts.) 




