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TILL KONUNGEN. 

På grund af föreskrift i § 16 mom. 1 b) uti den af 
Eders Kungl. Maj:t den 13 december 1907 gifna instruktion 

för Lotsstyrelsen får Styrelsen afgifva följande ämbotsberättolse 
för år 1908. 



PERSONALENS STORLEK. AFSKED. AFGÅNG. BESTRAFFNINGAR. PREMIER FÖR LOTSNINGAR. 

A. Personalen. 

1. Personalens storlek. 
Vid Lotsstyrelsen och lotsvorket var den 31 december 

1908 följande antal personor i aktiv tjänst anställdt: 

Till Styrelsen och dess särskilda afdolningar hörande ämbets-
och tjänstemän, förutom sådana extra biträden, som icke 
åtnjuta arfvode på stat 18 

Lotskaptener 5 
Lotslöjtnanter 7 
Ofverlotsar, fyr mästare, ännu i tjänst kvarstående loU-

ulJermun samt uppsyuingsmän vid lifräddningsan-
stalterna, förutom dem, som tillika tillhöra lots-
och fyrinrättningarna 114 

Betjäning vid lotsinrättningen 832 
l):o vid fyrinrättningen, förutom dem, som tillika 

tillhöra lotsinrättningen 360 
D:o vid lifräddningsanstaltorna, förutom dem, som 

tillika tillhöra lots- eller fyriurättningen 129 
hvartill komma dels personalen å lotsvorkets ångfartyg, 

oj annanstätles räknade 24 
dels på öfvergångs- och indragningsstat uppförde 54 
dels skrifbiträden och vaktmästare å lotskaptensexpe-

ditionerna 8 
dels ock lärare och lärarinnor vid lotsbarnskolorna 19 

Summa 1,570 

Underbefälets och betjäningens placering på do särskilda 
lotsdistrikten framgår af härbos bifogade Tab. 1. 

2. Afgång, utnämningar. 

Den 30 september 1908 har öfverfyringenjören m. m. Johan 
Adolf Höjer aflidit. Till chef för lotsbyrån har den 30 oktober 
i nåder utnämnts t. f. byråchefen, lotskaptenen och chefen för 
nedre norra lotsdistriktet m. m. Knut Jakob Henrik Curman 
och till öfvorfyringenjör och chef för fyringenjörkontorot bar
den 18 december utnämnts fyringenjören m. ni. Johan Olof 
Uno Grönvall. A den nyinrättade vorkmästarbefattningen på 
fyringenjörkontorot bar verkmästaren Johan Valfrid Holm den 
14 februari erhållit förordnande tillsvidare under högst två år, 
räkuadt från och med den 1 mars. Den af öfverfyringenjören 
Grönvall innehafda fyringenjörstjänsten var vid årets utgång 
vakant. 

Till lotskapten och chef för nedre norra lotsdistriktet efter 
utnämnde chefen för lotsbyrån Curman har don 4 december 
transporterats och förordnats lotskaptenen och chefen för öfre 
norra lotsdistriktet Bengt Samuel Östrand. Lotskaptcnsbofatt-
ningen i öfro norra distriktet var vid årets utgång vakant. 

3. Afgångna bland lots- och fyrpersonalen. 

Bland underbefälet och betjäningen vid lots- och fyr
staterna har följande antal inom de särskilda lotsdistrikten afgått: 

En lotslärling har omkommit genom drunkning. På grund 
af stadgandet i § 106 af tjänstgöringsreglemontet har en fyr-
vaktaro blifvit skild från tjänsten. 

4. Bestraffningar. 

Förutom ofvan nämnde fyrvaktare, som blifvit skild från 
tjänsten, har följande antal personer vid lots- och fyrstaterna 
ålagts bestraffningar: 

I ett fall dömdes till mistning af tjänsten under fyra 
månader. I öfriga fall hafva straffen varit af lindrig art, högst 
böter. 

5. Premier för lotsningar. 

Såsom belöningar till lotsar m. fl., hvilka vid nodan-
nämnda tillfällen under svåra väderleksförhållanden utgått för 
att bistå i nöd stadda fartyg, hafva under året utbetalts pen
ningbelöningar: 

Den 15 december 1907 lämnade två lotsar, båda vid 
Långörens lotsplats, samt tro fiskare från Långören under 
mycket svära väderleksförhållanden utanför inlängan lotsbiträde 
ät tyska fiskekvassen Anna. För deras vid tillfället ådaga
lagda mod och rådighet tillerkändes lotsarna 25 kr. hvardora 
och en hvar af do öfriga 20 kr. eller sammanlagdt 110 kr. 

Den 8 januari 1908 lämnade tro mästerlotsar och en lots
lärling, alla vid Aspö lotsplats, under mycket svåra väderleks
förhållanden lotsbiträde åt svenska ångaren Tyr utanför inloppet 
till Karlskrona; och tilldelados on hvar af dem för visad på
passlighet och duktighet en belöning af 20 kr. eller tillhopa 
80 kr. 

VI 



Den 13 mars 1908 lämnade en lotsförman och två lotsar 
från Stedsholraens lotsplats under svår snöstorm och hög sjö 
utanför Storkläppens fyrplats lotsbiträde åt svenska ångfartyget 
Knippla. För dovas vid ifrågavarande tillfälle visade mod och 
raskhet tilldelade styrelsen lotsförmannen 25 kr. och hvardera 
lotsen 20 kr. eller tillsammans 65 kr. 

Den 24 oktober 1908 gjorde två mästeriotsar och en lots-
lärling, samtliga anställda vid Malörens lotsplats, upprepade 
försök att komma lotssökande fartyg till biträde; och tilldela
des en hvar af dem härför en belöning af 25 kr. eller tillhopa 
75 kr. 

6. Utmärkelser. 

På Lotsstyrelsens underdåniga framställning behagade 
Eders Kungl. Maj:t jämlikt nådigt brof don 28 februari 1908 
tilldela fyrmästaren vid Måsknufs fyrplats C. J. Engström, fyr
mästaren vid Hakens fyrplats, A. F. Ekblom och fyrmästaren 
vid Islandsbergs fyrplats H. J. Boman samt uppsyningsmannen 
vid Faluddens lifräddningsstation L. G. Holmberg medaljen i 
guld af femte storleken, hvarjämte samtidigt medaljen i silfver 
af åttonde storloken tilldelades lotsförmannen vid Gröttlingbo-
uddes lotsplats J. P. Södergren, lotsförmannen vid Norrköpings 
lotsplats G. F. Stenbäck, lotsförmannen vid Mems lotsplats 
J. F. Ramstedt och lotsförmannen vid Nordkosters lotsplats 
A. Nordström, mästorlotson vid Härnö lotsplats J. Molander 
och mästerlotsen vid Landskrona lotsplats K. P. Åkerman samt 
fyrvaktaren vid Landsorts fyrplats P. Svensson, fyrvaktaren 
vid Sandhammarens fyrplats M. E. Ekvall och fyrvaktaren vid 
Morups— Tånges fyrplats G. S. Meuller,' samtliga medaljerna 
med inskrift: »för nit och redlighet i rikets tjänst». 

För räddning vid flere tillfällen af skeppsbrutna har Eders 
Kungl. Maj:t genom nådigt brof don 11 december 1908 på 
Lotsstyrelsens underdåniga förslag tilldelat fyrmästaren vid 
Utlängans fyrplats P. E. Cederström för visadt mod och själf-
uppoffring medaljen i guld af femte storleken med inskrift 
»för berömliga gärningar», 

7. Personalens tjänstgöring vid kustsignalväsendet. 

Af personalen vid lotsverket hafva varit inkallade för 
genomgående af" utbildningskurs 

vid flottans station i Stockholm 11 man 
och vid flottans station i Karlskrona 7 man, 

samt för genomgående af repetitionskurs 
vid flottans station i Stockholm 23 man 
och vid flottans station i Karlskrona 12 man. 

8. Ångfartyget »Vega». 

Lotsverkets ångfartyg »Vega» har under år 1908 an-
vändts för inspektionsrosor i förening med transporter under 
59 dygn, för prickning och transporter af fotogen m. ni. 
inom mellersta och öfre norra lotsdistrikten under 85 dygn, 
för ombordsättande och ilandliämtande af lotsar under isför-
hållanden vid Sandhamn under 19 dygn, för transporter af 
materiel m. m. till fvrbyggnadcv och mistsignalstationer under 

23 dygn hvarjämte fartyget efter beslut af Styrelsen under 
4 dygn upplåtits och användts för andra än lotsverkets än
damål. För rustning, reparation, pannrengöring och kolning 
hafva åtg&tt sammanlagdt 37 dygn. Under återstående 139 
dagar af året har fartyget legat stilla. 

9. Lotsbarnskolornas verksamhet. 

De af vederbörande lotskaptener meddelade uppgifter rö
rande undervisningen vid do skolor, som med bidrag af lots
verkets medel underhållas på vissa mera aflägset liggande 
lots- och fyrplatser, på grund af hvilka uppgifter bifogade 
Tab. 2 upprättats, utvisa, att dylika skolor under året varit 
inrättade vid 29 platser, samt att antalet barn, som i nämnda 
skolor åtnjutit undervisning i do vid folkskolorna i allmänhet 
förekommande läroämnen, uppgått till 220, däraf 130 barn af 
lots- och fyrpersonalon. 

Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt brof den 7 december 
1906 lämnat anslag till bidrag för inackordering af skolplik-
tiga barn å annan ort än hemorten, hafva sådana bidrag under 
år 1908 utbetalts med sammanlagdt 960 kronor. 

B. Lotsinrättningen och sjöfarten. 

10. Lotsplatserna. 

Antalet lotsplatser har minskats med en, sedan jämlikt 
nådiga brefvet den 28 juni 1907 Västergarns lotsplats å Gott-
lands västra kust med nämnda års utgång indragits. I sam
band mod indragningen har lotsledsförteckningarna för Visby 
och Klintohamns lotsplatser erhållit förändrad lydelse. Under 
år 1908 hafva ändringar därjämte skett i lotsledsförteckningarna 
för Stedsholmens och Idö lotsplatser. 

11. Lotsningar och lotspenningar. 

På grund af lotsdagböckernas uppgifter rörande lotsnin-
garna vid de särskilda lotsplatserna hafva af lotskaptenerna ut
arbetats de rapporter, som sammanfattats i bifogade Tab. 3. 
Man finner af dessa, bland annat, att inom de särskilda lots
distrikten antalet lotsningar och beloppet af influtna lots
penningar utgjort: 

UTMÄRKELSER. PERSONALENS TJÄNSTGÖRING. ÅNGFARTYGET »VEGA». LOTSBARNSKOLORNA. LOTSPLATSERNA. LOTSNINGAR. VII 



VIII SKADADE TJÄNSTEBÅTAR. GBUNDSTÖTNTNGAR. STRANDNINGSHÄNDELSER. 

Lotsningarnas antal i öfro norra, nedre norra, östra, södra 
och västra distrikten har varit mindre och i mellersta distriktet 
större än år 1907. Beloppet af influtna lotspenningar har i 
öfre norra, mellerstra och västra distrikten varit större och i 
nedre norra, östra och södra distrikten mindre än år 1907. 
Hela antalet lotsningar är mindre och hela beloppet lots
penningar är större än år 1907. Medolinkomsten för en lots-
ning inom hela riket har varit kr. 26-—. Inom de särskilda 
distrikten har detta medeltal varit: 

inom öfre norra lotsdistriktet kr. 45-85 
» nedre » » » 34-05 
» mellersta » » 32-81 
» östra » » 20-«8 
» södra » » 18-56 

j> västra » » 20-64 

Antalet lotsningar och beloppet influtna lotspenningar hafva 
under de närmast föregående fem åren utgjort för hela riket: 

år 1903 45,123 st. lotsningar 1,091,982-cs kr. lotsp:gr. 
» 1904 44,431 " » 1,094,055-7. >; 
» 1905 46,047 » » 1 , 1 2 4 , 9 4 6 M » 
» 1906 47,463 » » 1,183,729-oc » 
» 1907 47,366 » » 1,178,360-73 » 

Största antal lotsningar hafva förekommit vid lotsplatserna 
Göteborg, Gäfle, Kalmar, Sundsvall och Sandhamn, nämligen 
resp. 2,277, 1,775, 1,712, 1,695 och 1,694. Lotsningarnas antal 
har öfverstigit 1,000 vid 13 lotsplatser. Vid Botorps lotsplats 
har icke någon lotsning under året förekommit. 

Hvad angår högsta lotslottons storlek har densamma upp
gått till 4,450 kr. vid Oxelösunds, 4,311 kr. vid Göteborgs och 
4,074 kr. vid Gäfle lotsplats. Därnäst komma Järnäs, Sand
hamns, Landskrona, Malmö, Norrköpings, Härnö, Råå och Häl
singborgs lotsplatser alla med högsta lotslott öfverstigande 
3,000 kr. Vid 20 andra platser (år 1907 22) har högsta lots-
lotten uppgått till 2,000—3,000 kr. 

Lotsningarnas antal och högsta lotslotternas storlek i jäm
nade tal för samtliga lotsplatser i riket så väl för vissa peri
oder från och med 1871 som för hvarje af de senast förflutna 
åren utvisas af bifogade Tab. 4 och 5. 

Enligt do på fyrskeppet »Oskarsgrundet» förda anteck
ningar passerades Flintrännan är 1908 af 1,230 segel- och 
4,482 ångfartyg, tillsammans 5,712 fartyg (6,370 år 1906 och 
5,804 år 1907). 

12. Skadade eller förlorade tjänstebåtar. 

Med stöd af § 86 i tjänstgöringsreglementet för lotsverket 
har under året såsom ersättning för skador å samt förlust af 
tjänstebåtar utbetalts ett belopp af 720 kr. 29 öre. Dess
utom har utbetalts för bärgning af en i lotsningstjänst använd 
motorbåt 245 kr. 50 öre. 

13. Grundstötningar med kronolots ombord. 

Följande antal grundstötningar hafva timat inom de sär
skilda lotsdistrikten, under det fartyg varit under ledning 
af kronolots: 

Inom öfre norra lotsdistriktet 9. Två af dessa fall hafva 
icke gifvit anledning till ansvarstalan mot lotsen. I fyra har 
befälhafvaren frikallat lotsen från ansvar. I två har krigs
rätten dömt lotsen till böter. Ett grundstötningsmål har krigs
rätten funnit sig icke kunna till pröfning upptaga. Från 
föregående år balanserades ett mål, i hvilket krigsrätten dömt 
lotsen till böter. 

Inom nedre norra lotsdistriktet 5, af hvilka ett icke på
kallat någon åtgärd. I ett fall har vid undersökning å platsen 
utrönts, att lotsen ej varit vållande till grandstötningen. I två 
har befälhafvaren frikallat lotsen från ansvar. Ett grundstöt
ningsmål har förevarit vid krigsrätt, som emellertid frikänt 
lotsen. 

Vid 1908 års ingång var ett mål på krigsrättens pröfning 
beroende, i detta mål har lotsen frikänts. I två grtindstöt-
ningsfall förestod undersökning vid rådstufvurätt. Det ena af 
dessa föranledde icke till någon åtgärd, men det andra blef 
öfverlämnadt till krigsrätt, som dömde lotsen till böter. 

Inom mellersta lotsdistriktet 5. Ett af dessa fall har icke 
föranledt någon åtgärd. I ott har krigsrätten dömt lotsen till 
böter. I ett har ansvars- och ersättningstalan mot lotsen ej 
kunnat bifallas. I ett har lotsen frikänts. Ett till krigsrätten 
hänskjutet grundstötningsmål var vid 1908 års siat icke af-
gjordt. Uti ett från föregående år balanseradt mål har krigs
rätten dömt lotsen till böter. 

Inom östra lotsdistriktet 7, af hvilka sex fall hänskjutits 
till krigsrätt, som i tre frikänt lotsen från ansvar och i ett 
ådörnt honom böter samt i två fall vid årsskiftet ännu icke 
afkunnat utslag. I ett fall har befälhafvaren frikallat lotsen 
från ansvar. Ett vid 1908 års ingång oafgjordt grundstötnings
mål har slutbehandlats af krigsrätten, och lotsen har dömts 
till böter. 

Inom södra lotsdistriktet 4. Två af dessa fall hafva icke 
påkallat någon åtgärd. I ett har befälhafvaren fritagit lotsen 
från ansvar, och i det återstående fallet har åtal mot lotsen 
anställts vid krigsrätt, på hvars pröfning målet vid årets slut 
var beroende. 

Inom västra lotsdistriktet 3. I alla dessa fall har befäl
hafvaren frikallat lotsen från ansvar. 

14. Strandningshändelser och sjöolyckor. 

Vid de svenska kusterna eller i närmast omgifvande far
vatten hafva, så vidt till Lotsstyrelsens kännedom kommit, 
inträffat 201 strandningshändelser eller andra sjöolyckor. 

Under tjocka eller tjocka i förening mei storm hafva 
förekommit 37 strandningar eller olyckor, och i 13 fall kan 
storm anses hafva varit den hufvudsakliga orsaken till olyckan. 
I sammanhang med de timade sjöolyckorna hafva 37 personer 
omkommit. Vid ångaren Ajax från Stockholm grundstötning 
vid Getskärsgrund den 24 oktober omkom en person. Tre 
personor omkomo, då jakten Linda från Mariehamn den 4 
september förolyckades i närheten af Tjärfvens fyr. Vid den 
i Råå hemmahörande fiskebåten Annas kantring utanför Råå 
den 7 februari gingo två man förlorade och vid jakten Annas 
från Nättraby kantring den .5 juni i närheten af Almö båk i 
Karlskrona västra skärgård omkommo två personer. Då flottans 
ångslup n:o 21 den 27 september gick på bogserkabeln från 
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en bogserando ångslup och kantrade, omkom en man. Tjugu-
sex personer omkommo, dä angsfartyget Göta Älf den 15 
april lade ut från kaj och antagligen i följd af olämplig stuf-
ning af lasten kantrade. Då jagten Carla från Malmö den 
26 juli i följd af lastens antändning och explosion förolyckades j 
å Älfsborgsfjorden, omkom en man af besättningen och skep
paren, som bärgades, afled sedermera af de skador, han er- | 
hållit vid explosionen. j 

Af de'strandade fartygen voro 131 af svensk nationalitet j 
och af dessa blefvo 21 vrak. I 

Bifogade Tab. 6 innehåller närmare uppgifter rörande 
omständigheterna vid de ti made sjöolyckorna. Tillika bifogas 
dels två sammandrag. Tab. 7 och 8, beträffande olyckshändel- j 
sernas beskaffenhet, do strandade fartygens nationalitet, kusten | 
där olyckorna inträffat samt jämförelse mellan dylika händelser i 
1907 och 1908 samt åren 1863—1906, dels en karta, utvisande I 
sjöolyckornas gruppering vid olika delar af kusten. I 

15. Internationella signalstationernas verksamhet. 

Vid internationella signalstationen i Hälsingborg- hafva 
under år 1908 mottagits 1,320 signalmeddolandcn. Vid inter- ! 
nationella signalstationen å Bremö hafva under samma tid j 
mottagits tre meddelandon. | 

16. Aflägsnade hinder för sjöfarten. 

Lotsverket bar under året fått vidkännas kostnader för 
åtgärder för undanröjande af för sjöfarten hinderliga vrak, 
1 inom nedre norra och 2 inom södra lotsdistriktet. Under 
året har fortsatts arbetet med borttagande af stenar i Plint-
rännan, för hvilket ändamål från handels- och sjöfartsfonden 
utbetalts ett belopp af 4,996 kr. 10 öre. 

17. Standert för lotsverkets ångfartyg m. m. 

Genom nådig kungörelse den 11 december 1908 har Eders 
Kungl. Maj:t, på framställning af Lotsstyrolsen, förordnat, att 
å lotsverkets ångfartyg, då de användas för lotsverkets räk
ning i annan tjänst än lotsningstjänst, må jämte svenska 
flaggan begagnas en särskild standert, hissad på annat ställe 
än flaggan, samt att å lotsångfartygs skorsten må foras ett 
ankare med vidfästadt tåg och däröfver en stjärna. 

C. Fyrinrättningar, sjömärken m. m. 

18. Fasta fyrinrättningar. 

De 1907 påbörjado arbetena för en större fyrbyggnad på 
Högbonden hafva fortsatts. 

På Kråkskär, innanför Agön, har den nya fyren utan 
ständig bovakning fullbordats. Fyren har 4:e ordningens lins 
och rotator. 

På Röko, norr om Måsknuf, har uppförts en fyr utan be
vakning. Fyren har 6:e ordningens lins och rotator. 

På Lönö, i Bråviken, har uppförts en fyr utan bevakning. 
Fyren har 6:e ordningens lins och rotator. 

På LägerMmen, i Åbusbukten, har uppförts en fyr utan 
bevakning. Fyrapparaten, som utgöres af 2:a ordningens lins 
med acetongasapparat, är anbringad uti ett 17 m. högt torn 
af betong och järn och visar hvar 4:e sek. en kort blänk. 
Fyrens ljusstyrka är 4,000 Hefnerljus och dess lysvidd 13 min. 

Fjordskärs fyr, i Kungsbackafjorden, är ombyggd, så att 
fyrapparaten, som utgöros af 3:e och 6:e ordningens linser och 
acetonapparat, numera är inrymd uti on järnkur, anbringad 
å vågbrytaren. Den förut befintliga träbyggnaden har ned-
rifvits och virket användts till uppförando af bostadshus åt 
öfverlots på Vinga. 

Lilla Varholmens fyr har försetts med lanternor for kon
tinuerlig förbränning, i följd hvaraf den förutvarande bevak
ningen kunnat indragas. 

Segerstads fyr, som förut visat en kort röd blänk hvar 
5:e sek., har ändrats så att den numora visar 3 tätt på hvar
andra följande korta blänkar hvar 15:e sek., hvita blänkar 
utåt sjön och röda öfver landgrundon norr och söder om 
fyren. Samtidigt härmed har fyren försetts med luxbelysning, 
hvarigenom ljusstyrkan ökats från 2,000 Hefnerljus till 28,000 
för hvitt och till 7,000 för rödt sken. 

Lunga fyr, som förut visat fast, hvitt sken med en hvit 
bläfrk hvar 3:e minut, har ändrats så, att den numera visar 
fast, hvitt sken med en hvit blänk hvarje minut. 

Förutom uti Segerstads fyr hafva luxlampor uppsatts uti 
Kapelluddens och llögby fyrar samt uti direktionsfyren vid 
Gotska Sandöns Norra fyr, hvarigenom ljusstyrkan väsentligen 
ökats. 

Acetongasapparater hafva, förutom å Lägerholmen och 
Fjordskär, uppsatts uti fyrarna på Åslliolmen, Bålsö och Tröjde-
luillan, 

Nyupptäckta grund eller andra anledningar hafva föror
sakat, att lysvinklarne vid Skanörs, Grimskårs, Oxelösunds och 
Skötkubbens fyrar måst förändras. 

Följande nybyggnader vid förut befintliga fyrplatser hafva 
utförts: 

Vid Draghällan, ett förrådsskjul. 
Vid Storjungfrun, ett båthus. 
Vid Bokö, en segelbod med användande af ett vid Prick-

grundet obehöfligt förrådshus. 
Vid Häradsskär, ändring af inredningen uti boningshuset. 
Vid Tylö, telefonledning till Halmstad. 
Vid Kråksundsgap, inredning af ett vindsrum i bonings-

huset. 

IX 
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19. Flytande fyrinrättningar. 

Fyrskeppet N:o 17 Svinhadan har förändrats och försetts 
med en fast lanternin, anbringad å en fyrmast af järn. Uti 
lanterninen är uppsatt en 4:e ordningens pendellins med 
acetongaslysapparat, hvarigenom fyrskeppet, som förut visat 
två fasta, röda sken, numea visar rödt blixtljus med en kort 
blank hvar 3:o sekund. Ljusstyrkan har ökats från 220 till 
1,000 Hefnerljus. 

Fyrskeppet N:o 11 Oskarsgrundet har förändrats och för
setts med en fast lanternin, anbringad å en tornbyggnad; Uti 
lanterninen är uppsatt on 4:e ordningens pendellins med 
luxlysapparat, hvarigenom ljusstyrkan ökats från 540 till 2,100 
Hefnerljus. 

Fyrskeppet N:o 21 Trelleborg har förlängts och försetts 
mod en mistsignalklocka för undervattenssignalering. 

Fyrskeppet N:o 26 Beserv har försetts mod en 6:e ord
ningens pendellins och acetongasapparat, hvarigenom ljus-
styrkan ökats från 110 till 800 Hefnerljus. 

För Fyrskeppet N:o 28 Heserv (under byggnad) har an
skaffats lanternin, 4:e ordningens pendellins och acetongas
lysapparat. 

Fyrskeppet N:o 14 Sydostbrotten har erhållit fotogenmotor 
till lifbåton. 

Fyrskeppen hafva legat på sina stationer: 
N:o 15 Norströmsgrund ; 6/6—11/11 

» 14 Sydostbrotten. 2 6 / 3 - 1 9 / 1 1 
» 25 Finngrundet V ~ " / w 
» 22 Västra Banken V5—M/I2 

» 20 Qrepon 2/5—
 18/w 

» 6 Grundkallen »/,—«/,, 2t/t—
31/,2 

» 5 Svenska Björn 7 i — % , "/4—8V« 
» 2 Almagrundet ,/l—

u/„ n/,-uht 
» 23 Kopparstenarno 6/4—l6/w 
» 19 Utgrunden 10/3—29/11 

» 21 Trelleborg V,— Vä,
 27 8— 37, 2 

» 8 Falsterboref hela aret 
» 11 Oskarsgrundet » 
» 13 Kalkgrundet » 
» 27 Malmö redd » 
» 17 Svinbådan » 
» 16 Fladon » 
» 10 Grisbådarne » 

Varningsskott åt fartyg, som stäfvat mot grund, hafva 
aflossats från fyrskeppet Flungrundet i 3 fall och från fyr
skeppet Grundkallen likaledes i 3 fall. 

Nya lysbojar med acetongasbelysning hafva utlagts vid: 
Hata Storgrund, Vänta litets grund, Argos grund, Olands 

Norra grund och Lilla Middelgrund. 
Vid Vifstagrundet (Fläskö) har utlagts en lysboj mod 

fogogenbelysning. 
Uti reserv hafva anskaffats en större och en mindre lysboj. 

20. Mistsignalapparater. 

För Tylö fyrplats har tillverkats och vid verkstaden af-
profvats ett nytt maskineri för mistsirén, drifvon af kompri
merad luft. 

Yid Holmögadds fyrplats har anordnats en apparat för 
signalering medelst knallpatroner. 

Mistsignalapparaternas verksamhet under året synes af 
bifogade Tab. 9. 

21. Sjömärken. 

Nya fasta sjömärken hafva uppförts å Skälhällan i far
leden Stickskär—Sandö vid Smålandskusten samt i Malmö. 
Baken på Lägerholmen i Hanöbnkten har mod anledning af 
den därstädes uppförda fyren nedrifvits. 

Nya flytande sjömärken af större dimensioner hafva ut
lagts å följande ställen: 

Nordost om grundot Dräcken utanför Skellefteå inom öfro 
norra lotsdistriktet; samt ostvart om Stora Bredgvund sydvart 
om Storkläppens fyr, vid Tvärsäcksgrund och Norrsäcksgrund 
mellan Stickskär och Sandö, nordost om 3.5 m. grandet utan
för Ljungskärs stångmärke och vid 3.9 m. grundet mellan 
Skäggenäs och Djuprännan i Kalmarsund inom Östra lots
distriktet. 

Dessutom hafva flera nya, mindre prickar .utsatts, en del 
mindre prickar såsom obehöfliga hafva indragits och en del 
prickar utbytts eller ändrats. 

22. Lotsbyggnader. 

FöJjande byggnader och arbeten hafva utförts för lots-
personalens behof: 

Vid Salmis lotsplats: vedbod och latrinbyggnad. 
» Malörens » ny rälväg för båtarna. 
» Aspö » räcko på vågbrytaren. 
» Pukaviks » båthamnens förbättring. 
;> Sölvesborgs » ombyggnad af lotsutkiken. 
» Åhus » ombyggnad af lotsutkiken. 
» Brännö » boningshus på Vinga för öfverlotsen. 
» Marstrands » nytt utkikshus å Hättan. 
» Smögens » upplag för prickar. 

23. Lots- och tjänstebåtar. 

En lotskutter vid Halmstads lotsplats har under året 
kasserats och sålts. 

Däremot hafva under året anskaffats en ny lotskutter för 
Väderöarnes lotsplats, en eka för Arholma lotsplats och en 
båt för Holmsunds fyrplats. 

Vid utgången af år 1908 ägde lotsverket nedanstående 
antal farkoster: 

13 st. ångfartyg och chefsfartyg, 
48 » däckade lotsbåtar, 
15 » öppna lotsbåtar, 
82 » båtar vid fyrplatser, 
4 » prickbåtar, 

12 » lifräddningsbåtar och 
6 » pråmar. 

24. Lotsverket icke tillhöriga fyrar, sjömärken m. m. 

På Jutholmen, vid Dalarö, är uppsatt en mindre fyrlykta. 
1 och för inseglingen till Oxelösund äro följande anord

ningar vidtagna: 
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På Betten, en ny 4:6 ordningens fyr utan bevakning. 
» Ljungskär, » » 6:e . .» » » » 

Vid Oxelösunds hamn, 2 st. nya elektriska fyrar med fast, 
rödt sken. 

I sammanhang med uppförandet af ofvannämnda nya 
fyrar hafva de förutvarande öfverensfyrarna vid Oxelösunds 
hamn nedrifvits. 

Vid Ovädersudden, Oskarshamn, har lysvinklarnas afskär-
ning ändrats. 

Vid Borgholm hafva de röda öfverehsfyrarna ombyggts, 
hvarvid fyrarnos höjd och afstånd från bvaraudra ökats. 

För insegling till Sölvesborg nafva uppförts: 
På Timan, en ny 4:e ordningens fyr utan bevakning. 
Vid Sölvesborg, 2 st. nya spegelfyrar. 
Vid Klagshamn har uppförts en ny 4:e ordningens fyr, 

i sammanhang hvarmed den förut vid Klagstorp befintliga 
fyren nedrifvits. 

Öfverensfyrarna vid Råa samt fiskefyrarna vid Liekers-
hamn hafva indragits. 

Vid 3farnäsudtle, i sjön Viken, har utlagts en lysboj. 
Uti sjön Vänern äro följande ändringar vidtagna. 
Vid Vänersborgs Norra fyr äro lysyinklarna. ändrade. 

» Stora Klubbens » » ,» » 
» Lindö yttre fyrar äro 6:e ordningens linsor utbytta 

mot speglar. 
Vid Svartskår, ny 6;e ordningens fyr med acotongas-

apparat. 
Vid Fogden har fyren höjts 7.5 meter. 
Vid Nolhugens Östra fyr har anordnats acetongasbe

lysning. 
Yid Marieholms fyr har anordnats acetongasbelysning. 
Vid Lilla Milskär har utlagts en ny lysboj för acetongas. 

D. Lifräddningsväsendet. 

25. Lifräddningsstationerna. 

Lifräddningsstationerna hafva under år 1908 varit 15, och 
don därstädes anställda personalen utgjordes vid årsskiftet af 
15 uppsyningsmän, 11 båtstyrare, 111 roddare och 16 biträ
den eller tillsammans 153 personer. 

Den vid stationerna befintliga materielen har underhållits 
för att vid behot vara användbar. 

Vid tre af lifräddningsstationeraa hafva förekommit rädd
ningsföretag, ett vid bvardera stationen; vid, ett af dessa 
räddningsföretag hafva 7, vid ett annat 3 personer räddats 
med lifbåt. 

De ifrågavarande räddningsföretagen hafva varit: 
1. Faluddeus station. Den 8 november omkring kl. 10 

e. m. grundstötte å Faluddsrefvet ångaren Trio från Göte
borg under resa från Petersburg. Kl. 11 e. m. samma dag 
ingick till stationen underrättelse om strandningen oeh kl. 5 
f. m. följande dag utgick lifbåten, som ea half timme senare 
nådde fartyget. Ombord å detta befunne- sig:. 11 personer, 
10 man och 1 kvinna, af hvilka 7 räddades med lifbåt och 

4 med fartygets båtar. Lifbåten återkom till stationen kl. 
6.30 f. m. Fartyget blef vrak. 

2. Gruvgårds station. På, resa frän "Windau till West 
Hartlepool strandade den i Hamburg hemmahörande ångaron 
Mario Mashtnann don 19 april kl. 5.30 f. ra. utanför Näsby 
ungefär lat. N 56° 15' 12", long. O 16° 30' 18". Sedan under
rätteiso om strandningen samma dag kl. 9 f. m. erhållits ä 
stationon, utgick lifbåten en timme senare och nådde fartyget 
kL 11.30 f. ni. 

Enär ångaren endast var något; läck i förtaukon, ville 
hvarken bofälhafvaren eller någon af besättningen lämna far
tyget, utan hoppades få det flott, hvilket äfvon lyckades kL 
4 o. UK 'Lifbåten återvände då till stationen och ankom dit 
kl. 5 e. in. 

3. Torekovs, station. Oirka 300 meter öster om Källrans 
prick (NV om Torekov) strandade den 18 maj kl. 11.45 o. m. 
under VNV-lig storm jakten Gnstafva från Torokov pä färd 
från nämnda plats till Limhamn. Underrättelse härom inlopp 
till stationen tidigt följande morgon och, kl. 6.so f. m. sjösattes 
lifbåten, som framkom till fartyget kl. 8 f. ni. 

Till följd af den höga sjön var bärgningen, förenad med 
stora svårigheter och tillgick sålunda, att lifbåteu lades i lä 
om refvet sä nära vraket som möjligt, hvarofter man lyckades 
anordna förbindeiso medelst en tross, som fastgjordes å vraket. 
Do skeppsbrutne, 3 man, följde trossen, tills de mottogps af 
några roddare, som vadat dem till mötes och hjälpte dem om
bord ä lifbåten. Kl. 9.3o f. m. var lifbåteu äter vid stationon. 

E. Styrelsen och medelsförvaltningen. 

26. Handlagda mål. 

Lotsstyrelsens den 22 januari afgifna arbetsförteckning 
för år 1908 ger vid handen, att antalet af de i dagbok antecknade 
mål, som balanserats från näst förqgåondc år utgjordo 184 
och att såsom nyinkomna år 1908 antecknats 3,930 

samt att af dessa 4,114 
under året afgjorts . 3,880 

så att till. handläggning återstodo 234 

Antalet af verkligen inkomna mål har såsom vanligt icke 
obetydligt öfverskridit antalet dagboksnummer och utgjorde, 
inberäknadt 85 hemliga mål, 5,300. Målens beskaffenhet och 
fördelning, hvad de icke hemliga målen beträffar, på Styrel
sens särskilda afdelningar framgår af bifogade Tab. 11, som 
bland annat utvisar, att målen pä afdelningarna fördelats 
sålunda: 

kanslibyrån ... 2,093 
lotsbyrån . 2,156 
fyringenjörkontoret 928 
afdelningen för kustsignalväsendet m. m. (mobiliserings-

afdelningen) 38 

5,215 

XI 



Antalet afgångna, icke hemliga expeditioner var 2,445 
mot 2,580 år 1907 och 2,757 år 1906. 

Till sekreteraren i hans egenskap af ombudsman remittc-
rados för utredning och yttrandes afgifvande 64 mål, hvar-
jämte vid årets början 2 mål balanserats såsom på hans ut
låtande beroende. Samtliga dessa 66 remisser voro vid års
skiftet besvarade. 

Bland rättegångs- och undersökningsmål rörande lots-
verket och dess personal, hvilka under året förekommit och 
icke angå grundstötningar med kronolots ombord, för hvilka 
ofvan i korthet blifvit redogjordt, må här omnämnas endast 
följande: 

Såsom i 1907 års ämbetsberättelse omnämndes hade Umeå 
tingslags häradsrätt dömt en sjökapten att utgifva lotsafgifter för 
ett bogseradt fartyg. Svea hofrätt har fastställt detta utslag. 

Den i samma ämbetsberättelse omtalade framställning till 
Eders Kungl. Maj ts Befallningshafvande i Norrbottens län om 
laga beifran af skadegörelse å sjömärken öfverlämnades till 
vederbörande länsman för åtals anställande-, men den augifne 
personen har aflidit, och ärendet har följaktligen icke föranledt 
vidare åtgärd. 

För underlåtenhet att anlita kronolots hafva åtskilliga 
fartygsbefälhafvaro dömts till bötor, nämligen vid rådstufvu-
rätten i öregrund 3, i Kalmar 2, i Norrköping 1 och i Lysekil 
1. Två af de vid öregrunds och en af de vid Kalmar råd-
stufvurätt dömde hafva öfverklagat domen. De två första 
besvärsmålen voro vid årsskiftet på hofrättens pröfning be-
roondo, och i det tredjo fastställdes rådstufvurättons utslag. 

. Gäfle rådstufvurätt har i ett dylikt mål frikänt svaranden 
och i ett mål, som förevarit vid Lysekils rådstufvurätt, har 
åtalet ogillats. Två mål vid öregrunds och ett vid Lysekils 
rådstufvurätt hafva återkallats, sedan lotsumgälderna erlagts. 

För enahanda förseelse hafva två personer anmälts till 
åtal, den ene vid Söderköpings och don andre vid Kalmar 
rådstufvurätt. 

För olaga lotsning hafva två personer åtalats, en vid 
rådstufvurätten i Öregrund och en vid rådstufvurätten i Umeå, 
men frikänts. I båda fallen har i anledning af åklagarens 
besvär hofrätten fastställt rådstufvurättens utslag. 

Örnsköldsviks rådstufvurätt har i ett dylikt mål dömt den 
åtalade till böter. Detta mål har dragits inför hofrätten, pä 
hvars pröfning det vid årsskiftet var beroende. 

För användando af olaga lotsbiträdo har en fartygsbefäl-
hafvare åtalats vid rådstufvurätten i Gefle, som frikänt honom. 
På besvär af åklagaren dömdes han emellertid af hofrätten 
till böter. 

Fyrmästaren å fyrskeppet Sydostbrotton har för fylleri 
och förargelseväckande beteende under tjänstutöfning af 
krigsrätt dömts till offentlig varning, mistning af tjänsten under 
fyra månader samt att ersätta kostnaderna i målet. 

Befälhafvaren å ryske skonerten »Fritz Gustaf» anmälde 
lotsarne vid Visby lotsplats för bristande lotsuppassning, men 
krigsrätten frikände lotsarna. 

Efter af befälhafvaren å ångf. »Korsnäs II» gjord anmälan 
har en lotslärling, tillhörande Dalarö lotsplats, för försummelse 
i tjänsten åtalats .vid krigsrätt, hvarest målet vid årsskiftet 
hvilade. 

27. Publikationer. 

Veckoskriften »Underrättelser för sjöfarande» har fortfa
rande utgifvits efter enahanda plan, som följts sedan 1899. 
1 öfrigt har, oberäknadt åtskilliga cirkulärskrifvelser, till trycket 
befordrats Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år 1907. 

28. Hamnar och bryggor m. m. 

Af Styrelsen hafva resolutioner i anledning af gjorda 
framställningar rörande anläggning af lastbryggor, ändringar 
af hamnar m. m. meddelats i följande fall: 

för Bureå aktiobolag med tillstånd att tillbygga kajen vid 
sydöstra ändan af Klosterskäret; 

för Holmsunds aktiebolag med tillstånd att anlägga kaj 
vid Holmsund; 

för hamndirektionen i Malmö mod tillstånd att anordna 
ny inseglingskanal från yttre hamnen till varfsbassängen; 

för Ströms bruks aktiebolag mod tillstånd till förändring 
af kajanläggningen vid Stocka lastageplats; 

för hamndirektionen i Malmö med tillstånd till anläggande 
af en torrdocka i Malmö; 

för Stockholms stads drätselnämnds andra afdelning mod 
tillstånd till utfyIlning i stadsgårdshamnen; • 

för Ny hamns cellulosaaktiebolag med tillstånd att-anlägga 
en vågbrytare vid Sörforskajen i Svartviksbukten; 

för trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund med till
stånd att afstänga norra broöppningarna vid Kvicksunds och 
Kungsörs svängbroar; 

för motoraktiebolagot Roversator med tillstånd att anlägga 
en flytdocka i Tynningösundet; 

för hamnstyrolsen i Göteborg med tillstånd att lossa 
mudder i Danafjorden; 

för hamndirektionen i Visby med tillstånd till förtöjande 
af mudderverk med pråmar i inloppen till Visby hamn; 

för A. Amundsson med tillstånd att få. företaga utfy Ilning 
i Liljeholmsviken;; 

för H. Levin och B. Friestedt med tillstånd att verkställa 
utfyllning i Liljeholmsviken; 

för P. Holmström i Göteborg med tillstånd att tillbygga 
en honom tillhörig brygga utanför tomton Finkan å ön Kalfven; 

för drätselkammaren i Sundsvall med tillstånd att i in
loppet till stadens hamn afstjälpa mudder; 

för P. Gustafsson i Kalfsuad med tillstånd till förändring 
och utvidgning af on honom tillhörig lastbrygga å ön Kalfven; 

för Stockholms sandaktiebolag med tillstånd till uppförande 
af bryggor och utläggande af moringar vid Skytteholm och 
Malmö hufvud i Mälaren; 

for A. W. . Friestedts fabriksaktiebolag med tillstånd till 
anläggande af kajbyggnad i Liljeholmsviken; 

för aktiebolaget Jakobson & Erikson med tillstånd att i 
Mälaren afstjälpa tegelaffall; 

för direktionen öfver Danviks hospital med tillstånd att 
utföra vissa kajbyggnader; 

för S. Elfving såsom ombud för ägarna till hemmanen 
Amhult och Kärr i Torslanda socken af Göteborgs och Bohus 
län med; tillstånd till utsrjälfSmng af mudder i vattnet mellan 
Nötetången, SkeplahcJmen och Braaskär m. m.; 
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för B. Lagerkvist mrd tillstånd till utförande af en kaj
byggnad i Lillan i Ume älf; 

för E. Pettersson med tillstånd till fyllning af sundet 
mellan Qvalmsö och fastlandet; 

för hamnstyrelsen i Kåge med tillstånd att anbringa 6 
dykdalber i Kåge hamn; 

för aktiebolaget Stenbrottet Dagshög med tillstånd till 
anläggning af en lastningsbrygga och vågbrytare S om Torekov; 

för hamnstyrelsen i Göteborg med tillstånd att lossa mudder 
i Klefvafjorden; 

för K. W. Gerdin med tillstånd att upptaga vraket efter 
skeppet »Louise Adelaide»; 

för ångfartygsaktiebolaget Vaxholms skärgård med tillstånd 
att låta uppmuddra segelrännan i Stegesund; 

för aktiebolaget J. O. Wengströms mek. suickeriaktiebolag i 
likvidation med tillstånd till utfyllning i Årstaviken; samt 

för Grundsunds kommun med tillstånd till utmärkande af 
visst område i Grundsunds hamn. 

29. Tomtplatser m. m. 
För en fyr å Enebåga udde i sjön Vättern har åt lots-

verket på 50 års tid af ägarna till "/„ mantal Enebågen N:o 1 
i Breviks socken af Skaraborgs län upplåtits nyttjanderätt till 
plats för fyren jämte rätt till väg samt atfborttaga skymmande 
växtlighet. 

Enligt beslut den 6 december 1907 hafva stadsfullmäktige 
i Haparanda åt lotsverket öfverlåtit äganderätten till uthus
byggnaden vid gamla lotshuset i Salmis. 

Vid Utlängans fyrplats har ett område inköpts från ägarna 
till 79/io8o a l skattelägenheten N:o 1 Utlängan i Thorhamns 
socken, och har köpet å berörda område, kalladt Brunnsplanen 
N:o 1, lagfarits. 

Förening har träffats och af Eders Kungl. Maj:ts veder
börande befallningshafvande fastställts rörande gränslinjen för 
lotsverkets tomt vid Mems lotsplats. 

Generaltullstyrelsen har medgifvit att lotsstugan vid Furu-
sunds lotsplats flyttas till ett af tullverket därstädes disponeradt 
område. 

I anledning af ombyggnad af hamnen i Halmstad har ny 
plats för lotsvaktstugan därstädes upplåtits enligt stadsfull
mäktiges beslut den 19 december 1907. 

Sedan beslut fattats därom, att en fyr skall uppföras å 
skäret Lägerholmen söder om Sölvesborg, har enligt nådigt 
bref den 11 september 1908 ifrågavarande skär, som ansetts 
tillhöra kronan, tills vidare öfverlämnats till lotsverkets dispo
sition. 

30. Medelstillgångar. 

Enligt bifogade tab. 12 rörande lotsverkets medelstill
gång 1908 uppgick vid årets början befintlig behållning 
jämte under året influtna öfverskotts- och ersättningsmedel 
m. m. äfvensom anslag från handels- och sjöfartsfonden 
till kr. 497,741:22 
hvartill kommer det i riksstat för året anvi

sade belopp » 1,700,000: — 

Summa kr. 2,197,741: 22 
Under året anvisades formellt » 1,830,940:87 
hvadan såsom behållning balanserats kr. 366,800:35 

Af behållningen är emellertid större delen disponerad. 
Enligt uppgift från Generaltullstyrelsen uppgick fyr- och 

båkmedel för år 1908 efter gjorda afkortningar och afdrag af 
omkostnader till 1,845,524 kr. 66 Öre. 

En approximativ beräkning öfver kostnaderna för lotsver
ket tillhöriga byggnader och säkerhetsanstalter, här bifogad 
såsom tab. 13, upptager en slutsumma af 11,741,709 kr. Då 
motsvarande kostnad vid 1907 års slut beräknades till 11,537,158 
kr., skulle under år 1908 en värdetillökning ägt rum af 204,551 
kronor. 

Beträffande farkoster och sjömärken har upprättats bifogade 
tab. 14. De i tabellen upptagna, lotsarna enskildt tillhöriga 
tjänstebåtarna, uppgående till ett antal af 532, hade enligt 
verkställda beräkningar ett Tärde af 196,291 kr. 20 öre, 
hvilket värde icke ingår i det i tab. 13 beräknade. 

Underdånigst 

VILHELM LINDER. 
AXEL SJÖBERG 

Föredragande. 
UNO GRÖNVALL. BENGT ÖSTRAND. 

Stockholm den 25 juni 1909. 
Axel Hillfors. 
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Tab. 1. Uppgift å antalet lots- och fyrplatser, lifräddningsstationer samt underbefäl och 
betjäning m. m. vid lotsverket vid slutet af år 1908. 

Anm. Be i loistaxorna upptagna lotslcdernaa anlal nppgick vid årets ålat till 1,013. 



Tab. 2. Sammandrag af uppgifter rörande undervisningen vid lotsbarnskolorna i riket år 1908. 
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Tab. 3. Sammandrag af inkomna uppgifter å antalet verkställda lotsningar samt beloppet 
af influtna lotspenningar m. m. år 1908. 
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Tab. 3. (Forts.) Sammandrag af inkomna uppgifter å antalet verkställda lotsningar m. m. 
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Tab. 3. (Forts.) Sammandrag af inkomna uppgifter å antalet verkställda lotsningar m. m. 
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Tab. 4. Antal lotsningar åren 1871—1908. 



Tab. 4. (Forts.) Antal lotsningar åren 1871—1908. 

7 



8 

Tab. 5. Högsta lotslott vid de särskilda lotsplatserna åren 1871 — 1908. 
(Kronor, i jämnade tal.) 



Tab. 5. (Forts.) Högsta lotslott vid lotsplatserna åren 1871 — 1908. 
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Tab. 6. Öfversikt af strandnings- och olyckshändelser, som 



träffat fartyg på eller invid Sveriges kuster år 1908. 
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Tab. 6. (Forts.) Strandnings- och olyckshändelser, som 



träffat fartyg på eller invid Sveriges kuster år 1908. 
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Tab. 6. (Forts.) Strandnings- och olyckshändelser, som 



träffat fartyg på eller invid Sveriges kuster år 1908. 
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Tab. 6. (Forts.) Strandnings- och olyckshändelser, som 



träffat fartyg på eller invid Sveriges kuster år 1908. 
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Tab. 6. (Forts.) Strandnings- och olyckshändelser, som 



träffat fartyg på eller invid Sveriges kuster år 1908. 
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Tab. 6. (Forts.) Strandnings- och olyckshändelser, som 



träffat fartyg på eller invid Sveriges kuster år 1908. 
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Tab. 6. (Forts.) Strandnings- och olyckshändelser, som 



träffat fartyg på eller invid Sveriges kuster år 1908. 
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Tab. 6. (Forts.) Strandnings- och olyckshändelser, som 



träffat fartyg på eller invid Sveriges kuster år 1908. 
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Tab. 6. (Forts.) Strandnings- och olyckshändelser, som 



träffat fartyg på eller invid Sveriges kuster år 1908. 
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Sammandrag. 



Tab. 7. Sammandrag af uppgifter å strandnings- och olyckshändelser, som träffat fartyg på eller invid Sveriges kuster 
år 1908. 
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Tab. 8. Öfversikt af strandnings- och olyckshändelser, som drabbat fartyg på eller invid 

Sveriges kuster från och med 1863 till och med 1908. 



Tab. 9. Mistsignalering år 1908. 
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Tab. 9. (Forts.) Mistsignalering år 1908. 



Tab. 10. Lifräddningsanstalternas verksamhet från tiden för deras upprättande. 
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Tab. 11. Öfversikt af antalet och beskaffenheten af de till Kungl. Lotsstyrelsen 
inkomna ärenden nedan nämnda år. 



Tab. 11. (Forts.) Öfversikt af antalet och beskaffenheten af de till Kungl. Lotsstyrelsen 
inkomna ärenden nedan nämnda år. 
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Tab. 12. Lotsverkets medelstillgång år 1908. 



Tab. 12. (Forts.) Lotsverkets medelstillgång år 1908. 
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Tab. 13. Uppgift å ungefärliga kostnaden för lotsverket tillhöriga fyrar, sjömärken m. fl. säkerhets

anstalter vid slutet af år 1908. 



Tab. 13. (Forts.) Ungefärliga kostnaden för fyrar, sjömärken m. fl. säkerhetsanstalter. 

39 
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Tab. 13. (Forts.) Ungefärliga kostnaden för fyrar, sjömärken m. fl. säkerhetsanstalter. 



Tab. 13. (Forts.) Ungefärliga kostnaden för fyrar, sjömärken m. fl. säkerhetsanstalter. 
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Tab. 13. (Forts.) Ungefärliga kostnaden för fyrar, sjömärken m. fl. säkerhetsanstalter. 



Tab. 13. (Forts.) Ungefärliga kostnaden för fyrar, sjömärken m. fl. säkerhetsanstalter. 

43 



44 

Tab. 13. (Forts.) Ungefärliga kostnaden för fyrar, sjömärken m. fl. säkerhetsanstalter. 



Tab. 13. (Forts.) Ungefärliga kostnaden för fyrar, sjömärken m. fl. säkerhetsanstalter. 
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Tab. 14. Farkoster och sjömärken år 1908. 
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