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VERKSTXLLDE ARBETEN VID I{ONGI.. FLOTTAI'S STATIO

!a 1857.
()arlsk rona.

Skruf-Linieskeppet Stockholm. Färdigbygdt ocb klargjordt
till expedition, samt efter densammas slut afrustadt.
Skruf-L inieskep pet Carl XIV .Johan. Intaget i docka,
för anbringanuet af 2:ne bottenkranar. Åtskilliga drifnings- ocb
mindre reparationsarbeten verkställde. Rustadt or.b utlagdt som
exercis-skepp å redden, samt åter afr.ustadt och kapelleradt.
Linieskeppet Gustaf den Store. Repareradt i botten till
limmer, resning, kölsvin, vägare och bordläggnin.g j diagonalskenor och kontraspännare inlagde.
Linieskeppet Slwndinavien. I följd af uppkommen ~orröta
i slwppets botten, bar inredningen under trossdäcke~, diago ..
nalskenor, kontraspännaro, vägaro, band, .kölsvin o,cb kilningar mellan timren, äfvonsom en del af bordläggningen blifvit losst~gno ; den af röta skadade förtimringen och resningen

" 158.
,, 163.
" 16 5.
" ·179.
"
"
"
"

191.
19t.i.
198 .
203.

,,

2~6.

,, 67, 93.
" 166.
" 172.
" 173.

" 30,

,,

68,

9},

38, 71, 103 .

R ä t t e 1 s e.
Sid. 485 rad. H uppifrån s t a t': jomförlig med Lotsfördelnings -Chefornes j. J ä s: jemförli ce med Lotsfördelnings- Chefeme.

uthuggen, samt nya limmer insatta.
Inredningen till sjukskep.p
Linieskeppet Dristigheten.
fullbordad.
Fregatt en Josephine. De sodan föregående året återstäende reparartionsarbetena äro afslutado.
Horvetten af Chapman. Utrustad till expedition ; efter
donsammas slut afrustad, och åtskilliga smärre iståndsä ttningsarboten verkställde.
Horvetterne Jarramas, Lagerbjelke ocb Svalan. Dockade,
mindre reparationer och rengöringsarbeten verkstålld!l, utr.ustade till expedition samt åter afrustade.
Ko.rvetten Najaden.\ Utrustad och klargjord till expedition.

3

2
Intagen i ~ocka, erhållit mindre reBriggen Snappopp.
paratitmer, rustad till expedition oc~ derefter ofrustad.
Ängkorvetten Gefle.

En ny kommandobro förfärdigad .

Ängkorvetten Orädd. Utrustad och klargjord till expedition, samt derefter afrustad.
Ängkorvetten Thor.

Dockad, till mindre delar reparerad

och kopparförhydningen renejord.
skonerten Aktif. Klargjord till expedition samt åter afrustad.
Kanonskonerten Esbjörnsson. Reparerad till köl, stäfvar,
större delen ar förtimringen, bordläggningen och garneringen,
samt apterad till vaktfartyg
Kanonskonertorne Wrede och Hökenflykt. Slopade.
Ångfartyget Balder. Däcket drifvet och smärre reparationer verkställde ; klargjordt till expedition och derefter af-

rustadt.
Transport-dng(artyget Heimdal. Detta Dl'hyggda fartyg
har, sedan gamla ängfartmot Heimdals maskineri blifvit deruti
insatt, klargjorts och satts 1 sJon.
Lastbt·iggen Gladan. Nybyggnaden fullbordad, och fartygt>t satt i sjön.
Lastgaleaserna Pojken, Fliclwn och [(amelen. Efter verkställde smärre iståndsätlningsarbeten, rustade till expedition
o~h på hösten afrustade.
Post-dngfartyget Eugenia. Dockadi; botten ronslirapad
och målad. Åtskilliea effekter till fartygets kompletterand o
förfärdigade. Klargjordt till expedition.
Postjakten Postiljon. Efter verkstålid mindre reparation,
klargjord till expedition.
Privata Ängfartyget Skdne. Intaget i docka och ropareradt till botten.
I den ordning de här nedan nämnas, hafva följande far ..
tyg varit intagne i gamla reparations-dockan, för undergåenda
af reparationer eller undersökning, nemligan :

Jern-J(orvetten Svalan, q varstäende sedan 1856; PostÅngfartyget Eugenin; gamla Ångfartyget Heimdal j Briggen
Snappopp; Kanonslwnertarne Wrede och Hökenflykt j Ångkorvetten Thor; J(orvetten Jarrmnas; Korvetten Lagerbjelke;
privata Ångfartyget Slrdne; Jernkorvetten Svalan.
Bdthamnen och Kajbyggnaden vid J(ungsbron . Murnings•
och muddrings-arhotet har fortgått samt stonkistor för kajbyggnadens fortsällande blifvit sänkte och med sten fyllda.
Den förr varande s. k. Kungsbron af tråd, är uppförd af buggen och sprängd sten, samt försedd med en 3i alnar lång
trappa ar huggen granit.
Afloppskanalen tl Amiralitetsgatan. Fullbordad till den
gränd som från Drottninggatan leder till Kungshron. Trän
hafva blifvit planterade å begge sidor om den del ar kanalen
som föregliende år fullbordats, samt midton af gatan macada•
mise rad.
Exercishuset tl Artillerigdrden. Tillbyggnaden, till yttre.
delar och största delen af inredningen, fullbordad.
Artilleri-Tygkontorshuset. Golfvet i undra förstugan omlagdt med huggna kalkstensflisor. Husets yttre sidor afrappade och affårgade.
Flottans Högvakt erhållit utvändig reparation till målning
och rappning.

Emellan Artilleri-verkstadshuset och arrestanternas vedgiJrd, har en brandmur, äfvonsom vedbodar med ylterväggar
af murtegel blifvit uppförde.
Tal;el/wmmarehus et. Yttre vaggame reparerade, afrappade
och hvitmenade.
Sjömilis-, Varfslwntors- och Mönstersalshuset, har såväl
som inre delar blifvit ropareradt. Vattentakets amyttre
till
läggning med takpannor f rån Höganäs återstår.
Nya Inventarii- kammarehuset Be lluggningen af kalksten,
till frontoner och foder l• ring portöppningarna, är under arbete.
Gamla lnventarii-lwmmarehusef. Åtskilliga förändringa r
af uppbördsrummen ve rkställde.
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Hajen .vid inloppet till Nya Dockome. Ommurningen
ln'od Jniggen granit är fullbordad.

.Andra Dockans tak. Reparatio~ af takstolarna och takets omtäcklling med jer·nplåtar är afslutad.
Nya Dockornes portar. Svåi· reparation af 2:a och 3:e
Dnckornes pur~ar 1\t påbörja().
Jitt ·Vakthus 1\r uppfördt å Kanonskonerten EsbjöJ'IlSI!lll 1
f'örla:gll som vaktrartyg vid inlop·pet ttll Varfshamnen.
Bldslertrumma anlagd från Ängsågshuset till smedjorna.
Prov'iantmayasinel ~ Stumholmen. l~ ör utrotande a f sådesmask, hafva magasinsrummen blifvit ttll tak, väggar och
goir renskrapade, bestrukna med särsl.ildt härtill beredd Jul
åf träd'ilska, pottask!a ·och osläcl1t kalk, samt lak oeh väggar
hvttliminade.
-14:riliralitets-kyrkan. Till ber·edanda af ruin för en af
församlingen anskaffad mindre orgel har en utbyggnad framTör 'vestra låll'laren blifvit uppförd.
Vottenrännän till Slamphuset vid Lyckeby å åT '&Inb'yj![~d,
~ll'mt damplill-en •och vordommen reparerade.

litockhol m.

förfärdigat makindela-r för stationens aogfartyg. Föl'Sf!~t
Ångfartygen Vall1yrians, \·on Sydows, Nordstjernans, Hoglal,l~~•
och Svensksunds samt skonerten Svalans taiilingar och segel.
Inlagt bottenförstärknJnga.r, <låcllsball1ar och däck på 3:ne f{anonskonor!ar som förändras Wl M(irsarefartyg, samt försett
~em med mörsarekar, inre<lning m. m. Intagit Ångfartyget v.
Sydow i docka, utlyrtat pannan och verl1ställt diverse nödilla
reparationer. Uttagit detsamma. Inlagt nytt däck på Briggen af
Vinen. Drifvit, satt i sj<ln och utrustat de till. exercis oqh andra
ändarnål använde fartyg. Fortsatt med Tygh!Jsets påbyggnad pch
~ Galereskjuls reparation; hvillia arbeten, \Jnder året fullbordats 1
samt med Kruthusets förlängning. Verkställt större reparation pli
Skeppsholmsbron, samt åtskilliga nödiga reparationer på S~a
tionens l{asern'byggnader och <Hriga hus. Utvidgat Uo~bskå
~t ·i kulgården, apterat perkussionsborqber, samt förfärdigat
perkussionHör och relingspistoJer, ocJ1 förändrat ett större
antal gevär till slagkrutsantändning.

Reparationer hafva för öfrigt till större och m'indro delar blifvit verkställda å : Knjerna omkring Varfvet / Broar j
Kronans våtlenbrunnar i stoden j sjukrummen 'i Flottans sjuk-

hus; Kronabageriets ugnar j bortingsrummen i Amirolitets·~ärnNultSkolans •hus, Biltsmonslwsernen d Stumholmen, m. fl.

SJögxPEDITIONER liiED RoNGL . FLOTTAi'iS BEVÄHAD~
HRTYG ÅR

1857.

eJariskrona llitatlou.

hafva under årHts
Uti Artilleri-Exercis-siwlons
lopp deltagit : 6 Officerare; 64 Underofficera1·e; 94 Matroser
och Jungmän,, af hvilka 5 blifvit approherado som instrulilörer och 3'6 som ·kanonkommondörer; 4 75 Marinsoldater och
Artilleri-båtsmän,_ af bvilka 61 approberats som kanonkom..;
mendörer.
öfnin~Jar

· I ·Korporal-skolan hafva 83 Artilleri-båtsmän orhållft atnsamt 13 af dem medhunnit lärokursen och blifvit approberade.

1l~r·v•sning,

Linieskeppet Stockkolm. Chof: I<ommenqör-Kavtenen och •
Riddaren C. von Diederichs. Prgfseglings-expedition i Österfijön, IJVarunde r öfverfördt;Jp till stockhol m från Travemånde
H. K. H. Hertiginnan af öster~öth la nd, Inmönstrade den 2
Juni och afmönstrade den 14 Augusti.
Linieskeppet Carl XIV Johan . Chef: Kommendör-Kaptenen och Riddaren P. E. Ahlgron; förlagt på Ca riskrona redd
till Artilleri• och Handvapen-exercis. Inmönstrade den 2 Juni,
armönstrade den 30 September.
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Chef: l{ommendllr•Kaptrnen
och Riddaren C. A. Bäckström. Expedition till Modclhafvet,
fortgående från i 856. Afmönstrade den i 1 Aur;usti.
Korvetten Lagerbjelke. Chef: l(ommendör-Kaptenen och
Riddaren S. A. Bratt. Expedition till sydarnerika och Vestindien, fortr;ående från i 856. Af mönstrad den 30 Jn ni.
Chef: Kommendör-Kaptonen och
Horvetten Najaden.
Expedition till Medelhafvet, som
Riddaren Th. Cederström.
24 September.
den
ad
ännu fortfar. Inmönstr
Horvetten Jarramas. Chef: Kapten A. V. Laven. l{adelt-exercisexpedition i Öster- och Nordsjön. Inmönstrad
den 2 Juni; afmönstrad den 29 Augusti.
Horvetten Svalan. Chef: Kapten N. Hallström. ExercisInmönstrad den 8
expedition i Östersjön med Jungmän.
Juni; afmönstrad den 29 September.
Ångkorvetten Orädd. Chef: ll:aptenen och I.Hddaren lndebetou. Båtsmanstran sport. Inmönstrad den 5 Maj; af-

Korvellen af Chapman.

mönstrad don 18 samma månad.
Briggen Snappopp. Chef: Kaptenen och I.Hddaren A. G.
Nordenskjöld. Exercis med skeppsgossar. Inmönstrad den 2
Maj; afmönstrad den 9 September.
Skonerten Aktif. Chef: Kaplen K. L. Natt och Dag.
Expedition i Östersjön och 13ottniska viken. Inmönstrad den
2 Juni; afmönstrad den 8 Augusti.
Ångfartyget Balder. Chef: Kaplen-Löjtnant L. S. Pant13åtsmanstran,porzerhjelm. Expedition till Travemunde.
ter. Inmönstrad 7 gånger; 1:sta gången den i 8 April; afmönstrad sista gånr;en den 27 September.
Chef: Premier-Löjtnant S. LagerDito.
berg. Expedition till 1\almare sund. Inmönstrad don i 2
November; afmönstrad den 16 samma månad.
Stocld1 ohns Statlou .

Chef: Kommendör-Kappedition i Stocl1Elcrcisex
tenen och Riddaren A. Egerström.

l Kanonslups- och Jollbataljon.

hohns skårgfml.
8 Juli.

Inmönstrad, don i Juni ; almönstrad don

Chef ä den
Premier sednare:
den
förra: Kapten-Löjtnant C. H. Kreuger, å
.
Löjtnant A. Fries. Expedition i stockholrus Skårgård Inmönstrad den 4 Juni j armönstrad den 8 Juli.
Ångfartyget Vallryrian. Chef: Kapten L. von Horn. Ex11edition till IJottniska viken och i Östersjön. lnmönstradt den

Kanon-Ångsluparne Bogland och Sven1ksund.

i O Juli; afmönstradt den 7 Augusti.
[(anan-Ångslupen Hogland. Chef: Kapten-Löjtnanten G. H.
Kreuger, Expedition till prickars utläggande på Finngrundon. Inmönstrad den f OJuli; armönstrad de u i 5 samma månad.
Briggen af Wirsen. Chef: Premier-Löjtnanten och Riddaren O. Rudbeck. Exercisexpedition i Stockholms skärgård
med Kononierer. Inmönstrad den 25 Juli; afmönstrad den

28 September.
Chef: Kapten-Löjtnant W.
Sylwander. Postfart mellan Stockholm och Stettin. Inmönstrad den 16 April; afmönsh·ad den f Der.ember.
Siwnerten Svalan. Chef: Premier-Löjtnant Arfvedsson.
Kontrollexpedition i Bottniska viken. Inmönstrad den 20 Maj;
afmönstrad den 30 September.
Skonerten Aja:r:. Chef: Kapten- Löjnant Klingspor. Sjömätningar på Rikets ve st ra kust. Jornönstrad don 1' Maj i

Poslllngfarlyget Nordstjernan.

afmönstrad den f 7 Oktober.

Under dret 1857 hafva (r/in Flottan1 stationer varit kommenderade :
6
9
f5
3f
51

Kommendör-Kaptener.
Kaptener.
Kapten-Löjtnanter.
Premier-Löjtnanter.
sekund-Löjtnanter.

9
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i Offloarare ar Marin-Regementet
af Konstruktions~Korpsen .
Dito
2
dito .
af Mekaniska
Dito
2
S:a ~ ~ 8 Officerare.

DEN HÖGT-STlLLD A COMPASSEI'Q.

Uti "Tidskrift for Sövresen• sidan 291-292, i andra
Argängens ':de häfte har herr Weilbach, segel-, Flaeg,- och
Compass-.nakare i Köpenhamn, infört en artikel åsyftande
att visa, det äran af den såkallade högt-ställde Compassens
första införande till begagnande om skeppsbord, tillkommer
honom. - utan att vilja bestrida herr Weilbach att hafva
varit den förste som i Danmark bragt ideen med den högtställda Corupassen till praktisl1t utförande, tillåta vi oss likväl anmärka att sjelfva principen varit känd langt före är
1846, eller den tid som herr Weilbach anger såsom den 1 då
den vigtiga uppfloningen började sin praktiska tilh·aro; och 1
att tillämpningen ar denna princip är och varit så påtaglig
ror hvar och en, att åran derar blifver högst obetydlie- om någon. - Magnetismens theori visar tydligt och klart,
att ju längre magnetnålen aflägsnas från attraherande massor, desto mindre blir deras inflytande; och såsom nödvåndig röljd deraf måste compassen, om dPtla inflytande skall
upphåfvas eller förminskas, placeras, antingen långt utom rartyget eller högt öfver detsamma. Endast det sednare, fastän
behåftadt med många olägenheter, år i praktiken användbart,
och med dettll en gång gifvet, så är äfven compassens vidare uppställning, vare sig pli en pelare eller någon annan
ställning, en småsak som i vår tanka ~>j kau få namn af uägon ny uppfinning.

För all emellertid visa att, hvarken sjelfva hufvudprincipen €1ler dess tillämpning var obekant i Sverige, till och
m~d långt före den tid Herr Weilbach's högt-ställda comp\JSS
först användes, må det tillåtas oss anföra följande facta:
f:o. År 1842 utkom E. G. af f{lints lärobok uti Nnvigations-vetenskapen, hvaruti, ibland annal, redogör('s för så
vtll de allmanna magnetiska fenomenen som äfven localattractionens inflytande på Compass-nålen, samt sättet att bestamma detta sednare. Hvar och en som, sedan den tiden, genomgått Navigations-examen uti Sverige, måste Wljaktligeo
vara bekant med den ifrågavarande hnfvndprincipen, emedan
denna larobok uteslutande begagnats vid undervisningen.
2:o. Med anl<>dning af de felallligheter som förefunoos
hos Compasserne å Äng-eorvetten Thor, under dess expedition sommaren år 1845, blef i Maj månad år 1846, på förslag ar numera Commeodeuren friherre Ruuth, såsom Chef
pä samrna Åug-Cor~ett, alla dessa compasser borilaene och,
i det slåilet anhragtes en compass på en hög pelare af träd,
tätt för om ror-drillen, så alt rorsmannen, stående på en
måttligt hög pall, med l:itlhet kunde iHkltaga compassen. Ändamål!•! med donna så n pps tål ida compass var: J els att få
en compass hvars local-missvisning var miutlre, och mera
regulier ån de rorres varit; dels att med densamma ku ona
verkstalla pPjlingar, för hvilket ändamål compass-glaset var
infattadt uti en latirörtig mrssingsring, der dioptrar vid beho[ kunde insättas. - Cenom att taga alla pejlingar ifrån
styrcorupassen, behöfde man endast göra afseende för dennes deviation för ntt erhålla rätta magnetiska directionerne till
föremålen, i slåilet för all den os:ikPrhd som den vauliga
pejlcompassen förorsakade, nllt efter de olika stall en der den
uppstålldes. Äfven är J 848 ble f, ar samme officer, en liliadan inrättnine gjord å Ång-Corvetteo Gene, der han då Ila1
de beffllet och sedan den tiden bar bruket deraf b ifvit all månt.
3:o. År 1847 anställdes försiil, ä Jr rn-Corvdtf'n Svalan,
såväl till pröfning ar Professor Airy's mdhod med contra-
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magneter som Ull utrönande af bflstn stalid för en normalcompass. Vid de sednare försöken uppställdes en compass i
Kryssmänen bvilken, jemte 6
7 å däck varande, observerades under fartygets krings,·ängning, och befanns denna compass hafva ingen, eller högst obetydlig afvikelse under det
att de öfrige varierade höest betydligt och, t. ex. en a( dem,
svängde fullt 157° under det att fartyget endast svängde
aoo. Uti beråttelsen om dessa försök, förordades äfven användandet ar en högt-stalid compass, ehuru en sådan ej bier
anbragt förr än \'id ett sednare tillfillle, emedan fartygets
tillämnade expedition blef instäld. Härar synes att ide~n
med den högt-ställda compassen, redan tidigt varit känd och
tillämpad i Sverige och, med all säkerhet, utan någon kännedom om herr Weilbach 's åtgöranden.

kända och vid olyckstiltrållen använda methoder, hv~r~öre också Svenska Lakare-Sållskapel, under sistlidne är, laht trycl•a
'l 1 . nUtdrag af Svenska
och sprida en liten uppsats unel er t l e .
.
Läkare-Sållskapets protokoll den t 6 Ju ni 48~7 ,n hvaruh med" väl förut gällande röreskrifter för uppliCvande af skendoJas, sa
·k
bart drunknade personer, som Dolltor Halls molhod, 1mi ·a
båda olika sått hå r nedan åteq;ifv:as.

Vi harva anfört orvanstående facta endast såsom stöd
för vår yltl\ade åsigt, att tillämpningen ar en theoretisk sats
ej utgör en uppfinning i och för sig sjelf, då denna tillämpning är så påtaglig, alt drn kunnat göras samtidigt af huru
m&nga som helst, ar IJVarandra obProeode personer.

1. Bår kroppen Cöt·sigligt liggande framstupa med hufvud
och skuldror upphöjda, till närmaste hus.

a

C. K.

e-

.23.

NYTT SXTT ATT BEHANDLA SKENBART

DRUNKNADE

PERSONER.

Då Doktor Marshall Halls method att behandla drunknade, under sednaste tid blifvit lifligt diskuterad uti Engelska
tidskrifter och i allmånhet högeligen berömd, samt dess användbarhet dessutom blifvit .bestyrkt genom flere lyckade fall ,
~>a har man akäl antaga denna vara den bästa, nr alla hittills.

n Royal

humanen Sällslwpets föreskrifter.

Sldcka genast efter Uil1aren.
Varnin,qar. l) Förlora ingen tid. 2) Undvik hårdbänd het.
3) Lyft icke kroppen med fötterna upp . 4) l~ulla icke kroppen på tunnor. 5) Gnid icke kroppen med salt eller bränvin . 6) Gif icl;e lavemanger af tobal;srök eller tobaks-the.

11. Kläd af kroppen och gnid honom torr, svep honom
derpå i varma filtar och lägg honom i en varm säng, i ett
varmt rökfritt rum.
III. Torka och rensa mun och näsborrar.
IV. För att återställa 11roppsvarmen. 1) Gnid med en
upvf1rmd omlindad sängvärmare långs ryggraden.
2) Lägg blåsor eller krus fyllda med hett vatten, eller värmda tegelstenar i maggropen, armhålorna, mellan låren och
under fotsulorna .
. 3) Gnid kroppen med varmt ylle.
i) Gnid kroppen starkt med handen; fortrar likväl under tiden älven med de andra medlen, och om m!\jli~::t, lägg !;roppen i ett varmt bad af oml;rint; 38° C., hvilket är det bästa
medlet aU återställa kroppsvärmen.

v.

Slink-spiritus eller hjorthorns-spiritus bör, allt emel-

lanåt föras under näsan.
VI. Flore personer än som äro absolut nödvändiga in-

släppas ej i rummet.
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Allmdnno anmdrkningar.
Då lif synes börja literkomma gifves en thesked varmt
vatten, och om då sväljningsförmågan återställes så gifvas små
portioner af varmt vin, konjak eller bränvin. Patienten hålles i sängen och om han vill sofva, få r och bör han det. - Slörsta omsorg bör användas fOr bibehållande af li.fsverksamheten, men på samma gång bör all öfverflödig retning undvikas. MeJ det af sällskapet anbefallda behandlingssättet bör man fortfara tre till fyra timmar, emedan det är
ett misstag all tro personer omöjligen kunna bringas till lif,
derföre att de ej snart qvickna till; fall hafva lwmmit till
sållskapets kännedom livarvid framgång vunnits till och med
e fler flere timmar .

Doktor Marshall Halls före8krifter.
1) Behandla patienten ögonblickligen, pfl stdllet, i fria
luften, med an1igte och bröst öppna för vinden, (undantagande i svårt väder.)
l. Rensa strupen.
2) Uigg patienten sakta framstupa med ena handlofven under pannan (derigenom falla det insupna vattnet och tungan
framåt och luftstrupens öppning blir ft·i .)
Om patienten andas, så vänta och gif akt; om han oj
andas eller om andningen afstannar så,
II. Reta till andning.
3) Vänd patienten väl och ha8tigt på sidan och
4.) Reta näsborrarna med snus, eller svalgill med en fjädllr
eller dylikt, stänk kallt vatten i ansigtet sedan detta förut blifvit varmgnidet.
Om detta ej medför framgång så förlora ej ett ögonblick utan 8traxt
III. Härma andningen.
5) Lägg patienten ånyo framstupa, lyft och stöd bröstet väl
på en rock cll!lr annat klädesplagg.

Vänd kroppen sakta ptl ,;dan och litet deröf•er saml
derefter hastigt framstupa, omvexlande i dessa åtgärder böra
repeteras lugnt, ordentligt ocb ihållande femton gånger i minuten med ombyte af 8idor j (när patienten ligser på bröblet
så sammantryckes detta genom kroppstyngden och patienten
andas ut; när han vändes på sidan och något på ryggen,
upphör trycket och han andas in.
7) När personen lägges framstupa så tryck jemt och kraftigt längs bröstkorgens ryggllida; upphör härmed straxt innan han vändes på sidan j (trycket ökar utandningen, upphörandel dermod börjar inandningen).
·
Följden dr - andning - och om ej {ör sent - ·Ii(.
IV. Förnya blodomlopp och värme.
8) Gnid under tiden lemmarne starkt uppdt, under dllt att
de hårdt omfattas med händerna i bruka härti ll näsdukar etc.
(härigenom drifves blodet långs blodådrorna upp mot hjertat.)
9) Värm och torka på delta sätt Iammarne och pådrag dem
kläder, lemnade af dem som äro närvarande.
1 O) Använd icke varmt bad och ldl icke patienten .luta bakut eller ligga pfl rygg.
Ett lyckligt exempel på användandet af Doktor Halls method meddelas i Nautical-Magazine för December 1857, och
hvarutur följande är utdrag;
11 Den 1 O Oecemhe1·
föll en ung man vid namn William
I\anes, aderton år gammal, i sjön just som han ·shulle gå om
bord på ångfartyget Australasian. En bombardiar \'id namn
Connor kastade genast af sig kläderna, och hoppade efter ho•
nom, men lyckades ej få fatt i honom, oaktadt han dök till
botten tre sersidida gånger. Undet· liden hade dragginrättning
blifvit anskaffad, hvarmild verkståldes upprepade draggningar,
långs efter fartygets hela sida. .Först vid sjunde draggningen
medföljde kroppen, som uplyftades i en, mellan kajen och
fartygllt liggande, båt, hvarur den först upphalades på kajen.
med en ända ) och derifrån fördes ombord på ångfartyget,ocb
lades i dess. kabyss . Klädorne blefvo genast aftagne och u.t..
6)

,

hytta mol lorra filtar. Delta var knappl verkst<il<.ll innan (aTtygets egen Läkare, Doktor 1\t' C~'· .n anlände och straxt efter
honom Doktorerne Thurston och Wihlin, af hvilka den förstnämnde genast anbefalde Kanes ulbärande i friska luften
'
hvarefler alla tre förenade sig i utförandet af Dol!tor Halls
method, hvilket slutligen kröntes med den framgång aU Kane
efter 5 timmars oafbrutet arbete, åter vaknade till fif.
Kaptenen på, ångfartyget, såväl som öfrige närvarande
personer försäkra alt Kanes hade varit under valten minst
8 å. ~O minuter, utan att under denna tid någon enda gång
hafva uppkommil till ytan, Delta år sålede!l ett fall som visar, hvad man genom liloka åtgärder och ihärdiga bernödanden kan åstadkomma.
Det försia som gjordes var att artaga de våta kläderna
och omgifva kroppen med torra filtar. Patienten lades derefter för en kort stund med ansietel nedåt, hvarvid ena handloven lades under pannan, för all hindra ansietet att stöta
mot bädden. I denna ställning trycktes jemt och l>raftigt
lt1ngs bröstkorgens ryggsida, lör alt åsladlwmma utandning,
hvarefter patienten \'ändes på sidan och litet deröfver, för att
åstadkomma inandnine. Sedan dflssa rörelser, som verkstäldes 16 gånger i minuten, hlifvit uppropade i en och en fjordedels timma, trodde lftl;aren sig märka en lindrig rörelse på
refbenen, hvilken efter fortsatt ihärdiet arbete slutligen visade sig vara verklig, medan på samma gång, hals-pulsådrorna
började svälla, näsborrarno utvidga sig och hjertat, så småningom, återtaga sina vanliga funktioner eller, med andra
ord, att patienten efter 5 timmars förlopp hade återfått andningsförmågan.
l-lan fördes straxt derefter till ett sjukhus och var inom
ett par dagar åter i stånd att förrätta sina vanliga göromlll.

ENGJ.~LSKA AMIRALITETETs FÖRESKRIFTER RÖRANDE NATT-

ocH MIST-SIGNALER FÖR FARTYG.

!\·led ändring af förordningen af Maj ~ 852, har Engelska
Amiralitetet fastställt följande fyrar, som af såväl seglande som
linefartyg slwla föras, från och med 1:a Oktober detta år, för
att förokomma ombordläggningar; äfven fasställas nedannämnde signaler under tjocka för samma ändamål :

"För Å.ngfartyg: 11 Alla sjögående ångfartyg under
gäng, skola från solens nedgång _till dess uppgång, föra följande lanternor:
1 :o. En klar hvit lantärna på förtoppen, en grön Jantärna om styrbord, en röd om babord.
2:o. Topplantärnan sl;all vara så inrättad, att den i
mörl1ret vid klart väd er syn11s på minst 5 minuters afstånd
'
och skall visa ett klart, oafbrutet sken öfver en båge af 20
streck på compassen, och den skall vara så placerad, att den
kastar slwnet 1O streck på h vardera sidan om fartygets medellinie, nem ligen fr ån rätt förut till 2 streck akterom tvärs
åt livarelera sidan.
3:o. Den eröna lantäruan om styrbord, likasom den röda om babord, skall vara så inrättad, att den i mörkret vid
klart viider synes på minst 2 minuters afstånd, visarott jemnt
och oafbrutet sken öfver en bä ge af 1O streck på compassen,
samt vara så ställd, att skenet synes från rätt förut till 2 streck
al1terom tvärs, hvar på sin sida.
4:o. Sidolantärnorna inrättas med skårmar på insidorna,
framskjutande minst 3 fot förom skenen, så att dessa icke
kunna synas på motsatta sidans bog.
5:o. Ånefarlyg, hvilka gå med segel, skola icke föra
topplan tärna .

'

1G
Mi&tsignaler: Alla sjögr1ende ångfartyg, anlingun de drHvas af skotiar eller skrnf, skola, r.är de hafva ånga uppe or.b
aro i gång, alltid under tjock a begagna, såsom mistsignal, en
hvissolpipa , anbragt förom skorstenen och minst 8 fot . öfver
däck ·l samt låta höra den minst hvar 5:to minut. Då ånga icke
är uppe slwla de begagna horn och klocka, såsom för seglan-·
de fartm föreskrifves .

För seglande Cartyg:

i :o. Alla sjögående segelfartY{:, när de lättat - och segla eller bogseras, skola från
solens nedgång till dess uppgång visa en grön lantärnfyr om
styrbords- och en röd på babords sida af fartyget, hvilka fyrar skula vara så inrättadfl, att de i mörkret vid klart väder
synas på minst 2 minuters afstånd, samt visa ett jemnt och
oafbrulet sken örver en båge af 1 O streck på compassen,
från rätt förut till 2 s.lreck akterom tvf1rs, hvar på sin sida.

2:o.

Dessa färgade lantårnor sliola, när det .är möjligt,
vara fasta, och inrättade med skärmar på insidorna, framskjutande minst 3 fot förom slienen, så att dessa icke kunna
synas på motsatta sidans bog.
3:o. Då de färgade lanlärnorna icke kunna vara fastsittande, (såsom på smärre fartyg i hårdt väder), skola de hållas tända på däck, från solens nedgång till dess uppgång, hvar
på sin sida, färdiga al t genast framvisas, och då hållas så att
de biist synas för ett annat fartyg, i nog tid för att förekomma ombordläggande, samt så att den gröna lantärnan icke
skall synas på babords sida, ej hell er der1 röda på styrbords.
Mistsignaler : Alla sjögående segelfartyg skola, då de
lättat, alltid i tjocka låta höra ett horn (eller lur), när de
ligga för styrbords halsar, samt ringa i klocka, när de ligga
för babords. Dessa signaler förnyas minst hvar femte minut.
s eglande lotsbålar skola föra en hvit lantärna på toppen
och visa en blänkfyr hva.rje fj ordade ls timma.

F ·a rtyg till anl\ars: Alla sjö~ående fartyg, till
ankars på en redd eller i en fal'led, skola från solens ned-
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~r11ng till dess uppgång hålla en hvit

fy 1·, i en globformig lan -

tärna om 8 tums diameter, lysande hvar den bäst kan ses,
men pli en höjd af högst 20 fot öfver fartygets skror, samt
så inrättad att den visar ett !dart., oafbrulet sken åt alla sidor
.
. t ,,
på ett afstånd af m111st en rnmu .
Dessa föresl!rifl.cr alfö l j~s af figurer, utvisande fartyg uti
olika lägen mot hvarandra, samt angifvande ltiget och beskarrenheten. ar df't fartj'g, som förer lantårnorna.

=

KOMP ASS:gNS VARIA tiO N 1858.
( Vorisättning från l O:de häftet 1857, sid. 215-218.)

Frdn Belgislra kusten till V. lwsten af Danmark.
Ostende
20° V.
Schelde-rnynningen och Texel
49 i o "
Emsnoden och Han stbolruen
i 8 40,
Helgoland
f8° ,
Cnxhaven och Tönningen
47 ~o,
S.

V.

och

s.

kusten af Norrige.

Från Fonsfjord till Bucl,efjord
Egersund .
Lindesnaes
Christiansand
Chrisliania, Bohusbugten, Skagen

2q 0 i\20~ 0 ,

20(1 "
19 l (l "
f8 ~o,

47°

"

/(allegat, Belterna, Sundet.
Laessö •
Götheborg, Ön An holt.
Lilla Bell, [\iel. .
Stora Belt, Lybeck .
I{öpenhamn, Sundet
Bornholm

i 6 ~o,,
i 6() "

16 !o"

46l0,
4!ilo,
44,0 ,,
2
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Frtln Stockholm till Gottland.
13 ~o V.

Carlsilrona
Öland, Nyköping
Landsort, Stocl1holm
Söderarm, Understen
Gottland (S. pynten)
F!\rö, Gottska Sandön .

130 11
12l o"
H ~o n

Hamnmästaren i Ramsgate, som mera ån någon annan

H ~o"

ål'

Preu1sen.

U ~o,,
H lo,
13° ,

Riigen .
Stettin .
Jorshöft
Danzig.
Königsberg
Me me l

42°

,
).)

1o ~o ,,

· ](urland och Liffland.

Inloppet till Higaviken
Hi ga
V. kusten af Öset och Dagö

9 ~o"
8 ~o,,

910"

Finska viken.
8

Hangön, Odensholm
Helsingfors, Heval
Bogland
Cronstadt •
Petersburg

:Hl
4 "

7 ~o''
6

~(),

l(),
4 !o,
!)

Bottnisloa vilwn.

Ålands-öarne
Söderhamn
Umeå •
Bjurö .
Torneå, Brahostad
Goddons och Norrskärs fyrar
Wasa, Björneborg, Nystad
A n m.

VARNING FÖR GOODWINSAND.

42° "

,,
,"
"

go "
4O ~o ,
i0° ,

I Nordsjön har den årliga minskningen varit omkring 7' ·och ,
i Östersjön omkring 5'.

i tillfälle att undersöka de otalisa strandningarna gå Good-

winsand, har tycl;t sig finna alt någon orsak dertill bör sökas i annat än strömsättning och slarfvig beslicksräkning. De
tiesta fartyg, som förlist på denna farliga bank, hafva gått
veslvart, och ofta med rum vind eller ånga. således hafva
de för alt lwmma dit, trott sig styra riktig lwrs, under det
de styrt pil grundet. Nar man nu besinnar att denna kurs
i de engelsl•a farvattnen oftast förorsal;ar stor lokalattraktion
på lwmpassen från det jern som finnes ombord, så år det
sannolikt, att äfven jern i fartygets närhet skulle der'tmder
föröl!a missvisningen. Såledos framställer nämnde hamnmästare den fråga, om icke Goodwinsand eger någon magnetisk
kraft, isynnerhet på sin sydöstra, tvårdjupa kant, hvaraf kompasserna störas på de fartyg, som närma sig denna del ar
banl<en.
Man vet att detta grund till flera fot består af qvicksand,
som af vind och ström såttes i rörelse, så att der strandade
fartra ganska snart hlifvu inbäddade i sanden jemnt efter
bärhulten, hvaremot öfre delarna sönderslås och l;ringströs
af tidvallnet.
På såJant sätt inn ehåller banken en stor
mängd jel'lllmän, kanoner, kettingar, anl;are, bultar hela laddningar af jernvägsskenor, maehinarier och andra massor a[
jern, som tillhört eller varit lastadt på förlista fartyg, hvarföre mängden deraf ocl:så med hvarje år tilltager. Äfven finoas
der en slags stora jorncylindrar med tillhörande fästen, hvilka
på försök simlie nedsåtlas för någon tid sedan, för att grundlägga råddningsbåkar. De bibehålla ännu sitt vertil!ala låge,
som lättast utsätter dem för polarisering. Detta allt kan möjligtvis ändå vara otillräckligt att inverka på kompasser i ban-
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kons nArliet, men det kan och bör gifva en 9mtänksam na''ignlöl' \'arnine, så all han undviker utsatta sig för s~dan
· 1g , om den skulle finnas ' samt i dessa farvatten 1al1t•lragnll
tager mera an vanlig försietighel, samt af de tre goda hjelpmedlen Lod, Loee och Utkik, isynnerhet der anlitar det förstnän\nda, hvilket, klol;t begagnad], utvisar den ränna mellan
Goodwin och Hollåndskn banl1arnu, som leder klar genom
Sundet.

FLODEN AMUR.
Denna flod, som redan fiirut va: it m;i rl>vil rdig såsom ert
11f de största i Asinn, ha r under sista kriget ännn mera våckt
nppmnl'l<samhet, d5 det uppdar:ades, ltvilka anl:'lggningar RyssSom floden och det luingliggande landet
land der bö rjat.
fiir öfrigt äro mindre l> fHHla fin do flesta andra kuster inom
t 11 mperer·ado zonen, så torde följande uppr::ifler icl;e sakna
in!r esso, hviilia ur en ry,li lidnin?, blifvit samlade för engelVid stationen Nicolacosky
5t;a tid sk riften t\autical Ma ,;azin.
bryler isen fr fm Amurflodcn upp den 9 (21) \\!aj, åtminstone h~r det de 3 sista årt~ n inirälföl på detta samma datum .
lnr:hi\ton Lena lö pte nf stapeln den 31 ~laj (12 Juni efter
!Sil lllla slil!~n) och giel; 4 dar,ar <.lere[le r med post och frakteo<.ls till stationen Mareinsky. Den medtog 40 soldaler till
Strelot,chnoj Karraul, en liten fi1stninr, vit! öfm Amur, der
hillod e rna Chilka och Al'gun infalla i den. Endast de tvenne
ånghå tarn e Ar·gun och Nadijda (!loppet) hafva fömått gär
uppföre Amurfloden, når den är i flöde, utan kommunikationen på floden underhålles vanligen medelst dragskut01·, flätat' och båtar. Lena är <.!et största fartyg, som gått så högt
uppför floden som Chilka, der floden börjar få namn af Amu,r.
.På s,i!J första resa, dä fartyget blott låg 3 ~ fot djupt, gick
d~t 3000 verst på 30 dagar, hvilket ar en ganska lång färd,

ilelsl \'Od icke alltid kunde erh~llas, uttlll furtmot mäste ofta
ligga stilla en hel dag medan besättningen högg brilnsle.
Det sålunda ansltalfade räckte hvarje gån?, högst 3 dagar,
blott ånga af halft tryck. Emellertid blef
"som r5tt
' l
OC b fl8 rl Sca
ånebåtsfarten derefter ordnad långs hela lloden, och undo1;·
hölls förlidet år af 2 ångbåtar, men kommer att detta år biltydligt utvidgas, sedan flera ångbåtar blifvit föJ'skrifna frän
Amerilia.
Denna ordentliga fart har· holt och hållet förändrat ståilningen af lle ryska embetsmän, hvill;a bebo detta afl<igsna
land. Siberien förser dem med säd, th e, bosl;ap, ljäd orfå,
ylletyg, uniformssaller m. m. Amerika öfve1'sånder bomull,
uH, silke, tmer, sticl<tyg, lärft, koppar och jernvaror, husgeråd, soclier, sirup, viner, cigarrer o. s. v. !lotta år, då dessa
varor i mängd anländt, skall Ol'll!llltligt utbyte af vamr börja
mellan Siberien och Ameril1a. Salt fläsk från Transbaikali
bar dock redan uf Amerikanska fartyg förts till Söderhafvels
hamnar, or.h man linner deremot redan i lrl<ut~k AmArikanska cigarrer och soeker.

OJI RÄDDl\INGSVÄSENDET l S\'ERIGE, DESS liPPKO~lST,
OlHiANISATIO~ OCH VERKSAMHET l:Yl'ILL i\li\J MlNAD~
ÅR 1858.
Det är naturligt at.! på en så vidstråclil. samt, på mänua
strtllen, så farlie kust som den Svensl1a, sl;eppsbrolt ofta Ilafva och fortfarande komma at.t intr<ilTa. Ueroende af lokalornes
"olilia beslw!fenhet blifva dessa skeppsbrott mer oli<Jr mindre
lifsfarlige, men ehuru ofta beundransvardt mod, rådighet och
ihärdighot hos don i allmånhet raska och sjövana kustbefolkningen, lyckats undanrycka vågorna deras ~nnars stikra byta,

22
är det likvål on uedröflig sanning, alt årlieen ett betydlif:l
antal monnislwlif gått förloraJ(l vid strandninga1·, derföre alt
några ändamålsenliga räddnin rrsme del ej funnits, förutan hvilka den enskildta menniskokärl elwn, modet och rådigheten,
vid gansila många tillfållen måste blifva fulllwmligt overksamma. Måhända har ald rig denna sanning bättre blifvit ådagalagd än vid don strandning som inlrilffade natten till den
47 December 1852 å Sandhammar, i närheten af nuvarande
Fartyget stötte på den
räddnings-sta tion Målarhusen.
som löpa i det narmasandreflar,
trenne
de
af
l'ltre
af sjön öfver denna
kastades
sta parallett med lwsten, men
och stannade på den mellersta, på mindre än 150 alnars afstånd från stranden, och der sjön oupphörligt bröt öfver det.
Alla försök att få. en ända i land, genom att fastgöra den
vid någon val1aro, som genom vinrl och sjö skulle drifvas
emot stranden, blefvo frukliösa derföre alt, vid detta tillffilie
likasåsom alllid med pålandsvind, der lopp en stark ström
emellan reflarne och långs med lwsten, hvill1en förde allting
med sig. Emellertid hade en stor mennislcomassa samlat sig
på stranden, men tyvftrr endast för att blifva vittne till det
fasansfulla uppträdet, då intet annat medel till räddning förofanns en dfilig risliarbflt, med hvillien det hade varit vansinnigt alt r,iira försöli under förhanden varande omständigheter. Gamla h[l['((ade sjömän och fiskare, hvilka flera gånger förut å samma ställe vågat sina lif för sl;eppsbrutnes
räddning måste nu, oal;tadt såväl menniskokärlel;en som utlofvade höga belöningar af når;ra tillfälligtvis varande Handlande från Ystad, mäktigt drefvo dem att göra hvad möjliat
var, stå overl(sammma och med tårade ögon åse huru den
ene efter don andre af besättningen spolades i sjön från
vraket och omlwm i böljorna, på mindre än ett stenkasts
afstånd från stranden. Endast 1 man af 11 blef på ett nästan underdart sätt räddad, i det att han bogaf sig i fartygets
joll som hå nr; de akterut 1 kapade ginorne och låt båten · drifva
för vind och våg till dess en svår brottsjö kaslade honom
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ech båten högL upp p~ fö1·sta rollen, der han uppflingades af
sjUn sprang
"t vändande
.
'
man, som me d den a or
en behjertad
uL i· vattnet fattade tag i honom och drog honom i land
sanslös, inn:n nästa brottsjö hunnit återkomma. Det lider
ej ringnste tvifvol alt alla dessa olycklige, med lätthet skulle
blifvit räddade om man varit försedd med raket-apparat eller
någon annan kast-apparat, medelst hvilken man kunnat tillsanda dem en lina och dymedelst åvärrabringa gemenskap
med stranden.
Oaktadt såväl denna, som många föregående likarlada
handelser, tydligen utvisande bohofvet af ändamålsenliga lifnlddningsapparaler på 5tsllilliga ställen af Svenska kusten,
samt man dessutom af allmänna tidningarna och Nautiska tidskrifter haft tillfälle erfara don stora uytta dylika anstalter,
under lång följd af å1·, \'isat i England och senast i vårt
grannrike Danmarl1, dröjde det likväl innan man hos oss
fästade någon särd eles uppmårksamhet dervid.
Så vidt bekant är, började först l{ongl. ÖrlogsmannaSallsknpet i Carlsilrona alt intressera sig för saken, genom
att dels uti Tidsl1rift i Sjövlisendet för Mars och Juli månader ·185'2, lemna underrättelse om hvad i Danmark, i denna
väg hlifvit. uträttadt, jrmte heskrifning å de bruklige apparaterna, dels genom at.t ifrån Danmark försliaffa sig ritnint:ar
ot:h modeller till rftddnings-app<H'ator. Uti ett anförande af
Kommendören J. M. ~lelander, uppläst vid Örlogsmanna-Sällshapets sammanlwmst den 25 Nov. 185~ och till trycket bofordrad! uti Tidskrift i Sjöv~sendet för Januari 1853, påyrkade han nödvändigheten af lifräddnings-anstallers uppi'iitlande,
och angaf sftsom hufvudsaklir:ast i behof deraf, S. O. delen
af Blekinge, Åhusbugten, Sandhammaren, Falsterbo, kusten
mellan Helsingborg och ({ullen, åtskilliga delar af Halland och
Bohus Lån samt Öland och Gottland, hvarest lifsfarliga skeppsbrott ofta inträffa. Till rölje af den disliUssion som inom ({ongl.
Örlogsmanna-Sällskapet u pps lod med änledninti af delta anförande, beslöt Sällskapet don ~7 Januari 1853, att sl;rifvelss
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5kulle lifgli till Chefen för Sjllförsvars-Oepartementel, framställande hvad inom Sall:- kap et hlifvit vidgjordt i och för rådclningsanstaltel' för slwppsbrutne, {lfvensom att uppmärksambeten blifvit fästad på behofvet af sådana anstalter inom fäderneslandet, Dessutom öfverlernn:HI(lS till samma Departements-Chef de ritningar och modollor Sållskapet förskaffat sifr.
Det år emellertid först ifrftrl ril;sdagen 1853-1854, då
representanten för statlen [-lelsingborg , [{onsul c_ llooth, inom
Borgar!lslåndet väckte motion om Jifriiddningsanstalters . uppråttande å en del af sl.ånska kusten, som svenslw räddningsväsendet lian rfllina sin uppkomst. Till följe af denna
motion anvisade Hilwt,; Slånder 10,000 P.dr Blw till /(ongl.
Maj:ts disposition för alt användas såvftl till förberedande åtgärder, som ål'ven upprättande af räddnings-stationer, s!\
långt medlen IUI)dgåfvo, ii de ställen der sådane voro mest ur
beborvet pålwllade. Innan något vidare företogs, ansågs emellertid nödigt alt någon dertill lämplig person borde öfvflrrn sa
till Danmark fö:· atl, pfi sl.älld, närmar·e tav,a reda på dervarande räddningsväsendes organisation och personligen göra
sig bekant med besl,a!fer.heten och bruket af de anviinda
riiddningsapparatema, och blef, i följd af 1\ongl. Maj:ts Nfidiga
bref af dPn ·l Juni 18:_).1., Premier-Löjtnanten vid [{ongl. Flottan C. l(I P.man anbefald att verkst;illa denna resa, efter af
Kongl . Förvaltningen af Sjöärendena uppgjord instruktion. Enligt denna instruktion borde !{leman synnerligast förskaffa sig
underråtttelse om :
!:o. De använde app01rarernes beskaffenhet och bergnings-båtat'lles konstrulilion, kostnaden, och det i Danmark
fördelaktigast ansedda sättet för samma hatars och apparaters,
jemte tillbehör, anskaffning.
2:o. Antalet och organisationen af det för apparaternos
ser·v~rande nödiga manskap, samt sättet för apparaternas vårdande & den station der de befinnas och transporterandB
derifrån till den punkt, der deras begagnande för tillfället
erfordras.
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1 & hvad afstönd
•
3:o. Huru apparnlerna användas oc 1 P
från land det, medelst dem, synes kunna lj'ckas att l'addä
folk å förolyckadt fartyg.
apparaternas under.:.
4 :o. Den årliga kostnad, som för
h 311, serverinff och transport visat sig vara erforderliff.
Vidare förordnados att Kleman borde, efter återlwmsten
från Danmark, befara kuststräckan mellan Ystad och Cimbrishamn och dervid undersöka, om och på hvad sått räddningsanstaltel' dur kunna tillvägabringas, samt, i sådant fall, bvilka
delar af kusten företrädesvis bordo med apparater i sådant
afseende förses, hvarjemte, så vidt ske kunde, skulle utrönas, hvad
lwstnaden för samrna apparaters vård samt deras transporterände och användande, med lmstboernas biträde, m. m. kunde
till äfventyrs ärligen lwmma att utgöra.
PremiM-Löjtnant Kloman afreste i slutet af Juli månad
.lir 1854 till 1\öpen hamn der han, såväl genom vederbörande
aulorileters för HI.om mande beredvillighet, som i synnerhet
genom medlemarames af Danska Raddnings- Kommissionen,
Kaptenen vid Flottan Ipsens och då varande Majoren vid Artilleriet Lundhye's nitisl;a medverkan erhöll nlla nötliga upplysningar angående räddningsväsendets organisation, styrelse,
elwnomi m. m. hva r efter resan fortsalles till Vesiiilisten af
Julland der åtskilliga räddningsstationer besölites tillsammans
mod lnspel;tören för Häddning-anstalteme å Vestlwsten af J utland, l{ammar-Hådet C. B. Claudii, som ej allenast med den
mest förelwmmande uppmärksamhet tillhandar:ick med alla
möjliga upplysningar angående do särsliildta apparaternos begagnande och vård m. m. utan fifven särsliildt lät anstfilla
öfningsförsök med båtarna och de särskildta slag af kast~
apparater som funnos.
Under återresan från Danmark, unde rsöktes den förr
omnämnda kust ·sträckan emellan Ystad o.::h Cimbrishamn .
Utaf denna kust utgör den så kallade Sandhamm.mm, som
sträcker sig från l{årcherr:en å Vesfra sidan n:ira till Fiskläge t
Skillin:;e a den Östra, den farli r:as le dclon. [{u sten som år
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låg, ut.göre~ af flygsand som, nårmast hafvel och wsom ett
naturligt skydd deremot, bildat sig i trenne vallar, löpande med
korta mellanrum parallell med stranden, och den nf1rmaste
högst 50 alnar aflägsnad derifrån vid vanlig vattenhöjd, lemnande emellan sig och sjökanten en slät och jemn sandyta,
öfver hvilken sjön bryter in. Utanför kusten löpa äfvenledes
trenne sandreflar parallell med kusten, med vid olika tider
llögst olika afstånd, såväl sins emellan som ifrån stranden,
dock så all den mellersta refveln, på hvilken fartyg som
stranda vanligen stanna, i allmänhel lwn antagas vara på ungefärligen 300 alnars afstånd derifrån . -- Mellan reflarne är
ett djup af flera famnar under det att, pit desamma, djupet
endast uppgår till några få fot, livarigenom fiirsl<råckliga brott
af sjön uppstå vid minsta vind, och emellan reflarne, löper
vanligtvis stark ström, lilncs efter dem. Länare Ostvardt förbi
Fisklågena Sl;illinge och Brantevik samt staden Cimbrishamn
är kusten steniG samt mod djupt vatten ända till ~ å 1 kabellängds afstimd från stranden. Strandningar äro här mera
6ållsynta, men då de inträffa, ytterst farliga, emedan ingen båt
kan utgå till de skeppsbrutnes räddning.
Hädtlningsanstalter å denna lmst - sträcka ansågs derföre
af stor vigt och uti den af Premier-Löjtnant I{leman, till Koncl.
Förvaltningon <Jf Sjö-f1rendena afv,ifna berättelsen öfver hans
resa, föreslogs äl"ven till uppr<ittande 2:ne st<Jtioner. - En
fullständig, d. v. s. förs edd med biltln hål och raket-apparat,
midt å Sandhammar vid den lill a byen Mälm·husen; samt on
Raket-station vid Fiskläget 13rantevilc
Sedan Kong!. Förvaltningen af Sjö-ärendena den 3 Nov.
4854 uti skrifvelse till Kong!. Maj:t öfverlemnat Premier-Löjtnant [{lemans reseberättels e jemte derpå grundade förslager
till räddnings-anstallers ordnande å nämnde ställen, blef genom Kong!. brefvet af den 9 Februari 1855 i hufvudsaken
fastslilldt hvad [{ongl. Furvattningen sålunda föreslagit .
De hufvudsaklit;aste bestämmelserna voro följande :

Vid byn Mälarhusm ä Sandhammar upprullas. on
. :1 F. kl. t Brantevik raket-staLIOU.
fullstandig station, och VIt •1s age
.
"
.
Den för stationen Mälarhusen behotl lge balen be20
ställes· i. Köpenhamn och skall, innan den fösändes till Mäla~.. t uti c- 1rtsl!rona tjena såsom modell för en dylik
husen, f ors
'
båts byggande.
3:o. 2:ne fullständiga raket-apparate1· med tillhörande
ral(eter, af Dennet's tillverkning, äfvensom ett särskild! ställ
raketer för att ersätta de förbrukade, införskrifvas från Engla nd. Båt och öfrige apparater för fullständig stal.ion, skulle
efter hand anskaffas för att framdeles använtlas på någon ny

l :o.

sta tion.
4:o. Vid hvarje station anställes en uppsyningsman med
årlig lön af 50 Hdr 13co vid fullständig, och 33 Rdr 16 sli.
Bco vid raketslation. Desse åtnjuta dessutom hvardera i dagtraktamente vid öfningsförsök 1 Hdr 24 sk 13co, samt vid
verkliga räcl dn ingsföretag, dubbelt Det anställda manskapet
erhåller ej niigon fast lön, utan endast ductraktamente å 1
Hdr Bco vid öfningsförsök och dubbelt vid räddniPgsföretag.
Legan för hvarje par transporthiislar bestämdes vid i\fningsförsök till i Hd r 16 sk . Bco samt dubbelt vid räddningsföreta g.
5:o. Öfninr,sförsöli skulle företagas vid statione rne 2:ne
p,ånger om året.
6:o. Förslaget. om en lnspel1törs tillsättande afslogs tills
vidare, hvaremot Kong!. Maj:t i nåder befallde, alt den person
som uti Danmark inhemtat nödica upplysningar angående denna
angelågenhet och i öfrigt denned haft befat.tning slwlle, tillsvidare emot skyldir,het alt med iordningbringandet af de ifrågaställda 2:ne räddningsstationerna hiträda, åtnjutande det för
en Inspektör arsedda arfvodet, '.WO Rdr Bco, intill dess stationerna kommit i behörigt skicl; samt underdånig rmmälan derom
afgifvits.
Kostnaden för såväl första anskaffningen, som slali011arnas
underhåll, aflöningars samt resekostnaders m. O. utgifters bestridande, hestämdes att utcå· af Handels- och Sjöfartsfonden.
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Shilligen rann Kongl. Maj:l för goc1t atl i nåder uppdrag•
ät Kongl. Förvaltningen af Sjö-arendena att hafva högsta inseende öfver berörde anstalter, samt l afseende derå meddela
nödige instruktioner.
Till följe häraf utfårdade Ront;l. Förvaltningen af Sjöärendena, under den 30 Mars 1855, instruktion rör PremierLöjtnant Kleman, hvari uppdrogs åt honom anskaffningen af
alla nödige effekter, utom räddningsbåten och de egentliga
raket-apparaterna, hvilka genom nämnde Embets verks försorg
beställdos, den förre hos skeppsbyggmästare Bannesan i l{öpenhamn, och de sednare hos M:r De1111et i England. Dessutom anbefaldes Kloman att å de utsedde stationerna vidtaga
alla för ändamålet, nödiga åtgärder, siisom anställande af uppsyningsmän och beljening för apparaterna, uppbyggande ar
båtslijul vid Målarhusen m. m., hvilket allt borde bedrifvai
med den skyndsamhet att stationorne påföljande höst kunde
triida i verksamhet.
Den nya räddnings-båten anlände emellertid först den
26 Ol!tober till Carlslirona, der den å Kongl. Skeppsvarfvet
skulle armallas och modeller ar alla mindre pj&ser tagas,
hvilliet, jemte dröjsmålet med raket-apparatornes ankomst,
gjorde att apparatorne först i slutet af påföljande November
månad kunde försändas till sine vederbörlige stationer. Sedan
öfningsförsöl; företarrits 1 id stationen Målarhusen den 28 November och ·vid Brantevill påföljande dag, anmäldes till Kongl.
Förvaltningen af Sjö-ärendena all stationorne voro färdige
att träda i verksamhet, och blef af detta Embetsverk vederbörlig kungörelse derom utfärdad, till elen sjöfarande allmänhetens kännedom .
Då de, i Kong l. brefvet af den 9 Februari i 855 för
~1ppsyningsmännen och manskapet bestämda dagtraktamenten
w.id öfnings- och räddningsföretag i allmånhel voro små, helst
~nanskap&t ej åtnjöt någon fast lön o~h det dessutom syntes
.obilligt att, vid råddningsföretag, de ä stranden blefvo lika
;aflönade med dem som utgingo i räddningsbåten, hvqka hade

d t att de v6gade sina lif, indel s-trångaste arbete l, utom e
.d
i 5 December
lemnade Premier-Löjtnant 1\leman under en . . d fö _
nndena fö1Jan e r
4855 till Kong!. Förvaltningen a f s"·JOa '
slag till förhöjd aflöning;
.
_ _
1;o vid riiddmng~(orsok.
Uppsyningsmannen ·
Förmannen i båten ·
Båtmanskapet
Del öfriea manskapet
2 ;o vid ö(nings{örsök.

,,
,,

3: 46.
2: 32.

2:Uppsyningsmannen
"
i: 2i.
Förmannen i båten
"
4:
i 6.
Allt öfrigt manskap
"
Dessutom föreslogs att det strandade fartyget skulle underkastas någon bestämd afgift, at t utgå antingen till !!Varje
i räddningsförsöket deltagande, eller bestämd för hvarje person som blifver räddad.
Genom Kong!. Maj:ts Nådiga bre f af don i Juli i 856
bifölls hvad sålunda föreslagits, i afseende på dagtraktamenten vid räddningsförelag, men fann Kongl. Maj:t ej skål
att göra någon ändring uti föi'Ut gällande bestämmelser för
öfningsftirsök. Deremot bemyndigades vederbörande att, när
försök till skeppsbrutnes räddning varit förenade med ovanlig fara och anstrfmgning, till särskild vedergällning hos
Kong!. Maj:t i underdån ighet anmäla den eller dem af vid
tillfället använd personal, som synnerligen sig utmärkt; bö..
rande de bärigenom uppkommande utgifter, silväl som öfrige
kostnader för lifbergningsanstalterna, utgå af Handels- och
Sjöfartsfonden.
{Fortsättning.)
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5A~OIANDRAG AF 1TSKILLIGA f{ONGL. BREF' FöRORD:Nl"GAR, GEtiERAL-0RDER M. M., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖRSVAHS-DEPARTEMENTET.

l[\ongl. Bref.)

Den 15 Januari. Att för Slioppsgossarne i Carlsl;rona skall,
i stället för nu, efter blott ~ af manskaps underhåll berälmado utspisninc-sslat, med några jemkningar tillämpas den
för flottans kasernerade manskap gällande spisordning.
S. d. Att allt hvad af allSlaget vid 1853 - 1854 5rs Rilisdarr,
till 13eväringsbekHidnadsförr[His bildande för en styrka af 3000
man såsom earnison tjensleörande Beväring vid Carlskrona och
2000 man 13evarinu till sjötjenst vid Stockholms station,
finnes i behåll skall till besagde förråds komplettering få
an vändas.
Den 19. Att priset å hvarje, till Sveriees sjöatlas hörande
sjöko1·t skall hädanefter vara 2 Rdr Rmt stycket.
S. d. Att Carlskrona stads fattir,vård får, efter det pris som
vid sednast förrtittade försä ljninusaul1lion blifvit beslämdt,
från Kronovarfvet upphandla 5G Sl;epp. drellump.
Den 2 Februari. Att l(ommendören vid [(. M;ts Flotta Ridd.
af IL Svärds-Orden C. D. Ostorman slwll innevarande år
förrätta Generalmönstring med K. Flottans Båtsmanshåll
inom 3:dje distriktet.
S. d. Att en tillbyggnad å Kokhuset vid Slwppsgosse- [\ase rn en i Carlkrona, i och för mathållning åt ett tiil 300 ökadt
antal lwsernerade skeppsgossar, må så fort sl1e kan utföras; samt att kostnaden härför 3500 Rdr Bmt skall utgå
ar innevarande års anslag till Flottans underhåll.
S. d. Att sekund-Löjtnanten vid Flottan G. af Klerker, som
för närvarande tjenstgör på K. Storbrittanniska Örlogsflottan erhållit ytterligare ett års stipendium med 75 L.
sterling.

il

·on C·. G. IJrunberg .
Den 17. All Auditören vid Car!skrona st a'1
blifvit tillaed en gratifikation af 1000 Rdr Hmt för den lid
af nåra 2 å r under hvilken han, i anseende till företrädarens
sjukdom, en ligt förordnande, oaf!Jrutet, utan särskild vede•·eällning bestrilit Auditörstjensten ..
Den 26. Att de Officerare af K. l\Us Flotta och dess korpser
hvill;a för att genomgå kursen vid Mariebergs 1-lögre Artilleriläroverk vistas vid berörde läroverk skola, i stället
för hittills bestådda dastraktamente, undfå stipendier af
300 Rdr nrnt per år, att utgå af ·den lilleäng hvarå det
förra dagtral1tamentet varit anvisadt.
Den 2 ~lars. Att Freeatten Euridice säsom numera för flottan helt och håll et obrul;bar sl1all slopas, med iakttagande
af hvad i 72 § 9 mom. uti reelementet för styrelsen ocb
ekonomien vid Notlans stationer finnes föreskrifvet.
s. d. Att Selmnd--Löjtnant G. 13. Helleday erhållit 3 års tjonstledighet för att int;å i Kejserl. Österrildsk Örlogstjenst.
S. d Att f. d. tiapien-Löjtnanten J. L. Windahl blifvit utnämnd och förordnad till Lots-Löjtnant och Chef för Vestervilis Lotsfördelning af Södra Lotsdistriktet.
Den i3. Alt Kommendör-Kaptenen och Ridd. C. J. v. Diedorichs skall vara Chef för den särskilda förrätt.ning som blifvit tillsalt för att, enligt utfärdad instrul1tion, verkställa inventerine af Flottans ~luteriairörråd i Carlsl;rona.
S. d. Att Hådmannen i Carlskrona, Lnnds-Sel!reteraren Th.
Kall samt förre Imsdagsfullmägtigon för Listers Härad i
• Blekinge Län Jöns Pehrsson slwla vara fiirrättningsmän i
ofvanniimnde inventering.
S. d. Att skjutsersättningen för Bålsmans-Kompani-Cheferna
vid tjensteresor inom Komp;s stånd nu varder med förböjning från sednast fastställde belopp af ungefärligen 25
proc. i Nådot· bestämd för Chef vid de 6 Blekings-Komp.
Hmt 60.
hvardera till
100.
,
De 3 Södra Möre
480.
La och S!:a Gottland s, i :a och 2:a Ölands

"
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Södra Roslags, Smålands och Vestergöthl. Rrnt i l O.
~;a Norr!, f :a, 4:a och 2:a Norra Ros lass,
,, f 40 1 samt
2:a Söd Rosi ags, 4:a~ 2:a Söderm., Österg.,
Tjusts, f :a & 2:a Ball ands, i :a & 2:a Bohus
i 80, au
,
2:a Ballands l :a och 2:a •
till dylika
del
af
och
beräknas
början
års
från innevarande
utgå.
ut.siftor afsedda anslag
S. d. Alt Sekund-Löjtnanten A. C. Schönmeyer erhållit 2 års
förlängning på inn eha rvanile tjenstledishet.
Den 20. Att vice Hårarlshöfdins J. Kindsren skall, såsom t f.
Advokatfislwl, öfvervara inventering af Materialförrådet
Carlskrona.
Den z3. Alt af å lnvalillhusmedlen anvisade 35,000 Bdr Bmt
slwla 7700 Rd1· Rmt komma att belöpa på Flottan.
Den 27. Att Sjömilis-Kommissarien O. W. Cimmordahl förordnas att vara General-~lönstrinr,s-Kommissarie och i :ste
nataljons-Läkaren Doktor C. J. 13jörlingsson Generai-Mönstrings-Lål<are vid innevarande års Generalmönstring med
3:dje distriktet af Flottans Båtsmanshi\11.
~:a

(General-Ord er.)
nant M. A; El<ström erh51Premier-Löjt
Att
Den 41 Januari.
iit 2 I månaders lj enstledighet för enskilda angelägenheters skötande.
Den 12. Att 3.ne Offi.cerare, deraf en ar Kong!. Maj:ts Flotta,
en af Flottans Konstruktions-Korps ocll en Mar.hini st-Officer skola företaga on resa till England och Franlirike, för
att vid flottornas skeppsvarf och stationer inhemta undoi'råttelser om senaste förbättringar och framsteg som inom
frommande mariner egt rum, om arbetsmelhoderna, mekaniska verkstäder m. m.
Den i 6. Att Regemeots-Skrifvaren vid Stockholms station ar
Konsl. Maj:ts Flotta C.1"[eopold blifvit tilldelad Carl XIV
Jo bans-Meda lje!l.
pen i 9. Alt f. d. Flaeg-Konstapeln, Sekund- Löjtnanten C.
M. stridbeck blifvit tilldelad Carl XIV Johans-Medaljen .
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AlL sekund-Löjtnanten W. F. Schyberg, liCvensom
Pre~
·Il' t 9 "naders ' samt
o
Prem.-Löjtnanten O. Laserberg erha 1 ma
. L'· 'tnanterno E Odelstjerna och C. Frick i O manaders
å o f t . idka
•
mwr- OJ
ang ar ~g
d'1g1Je t , för att såsom befälhafvare
.
tJenstle
.
in- och utrikes sjöfart.
IIJerta
J.
C.
Flotta
Maj:ts
l.
Kong
vid
Kaptenen
Att
27
· 'd
•
Den
skall efter Kaptenen och Bidd. J. E. El< man tills vi a re vara
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Den 2 Februari. Att Kapten-Löjtn
Flottta A. 111. Klingspor på egen begäran, dun 15 Mars varder entledigad från sin befallning som tjenstgörande Offi-

Den 26.

cer i Sjiikartekontoret,
Den 8. Premier- Löjtnanten vid K. M:ts Flotta L. J. Cronstrand har erhållit 8 mänaders tjenstledighet för att s3som
befälhöfvaro föra ångfartyg.
Den 9. Att en lwmmilte af saklillnnige personer sl<all i Carlskrona sammanträda, för att utarbeta förslag till ~ödiga förändringar och tillägg i Reglementet för K. M:ts Flotta vid
tjonstgöring och hushållningen samt redogörelsen under
sjöexpedilioner, samt alt äfvonledes en kommille skall i
Ca riskrona sammanträda för att utarbeta ett motiveradt försiat: till nytt 1\eglernente för Artilleriexercisen å seglande
fartyg och ån{lfarlyg.
Den 1 O. Att en Svens!< och en Norrsk Sjö-Ofllcer skola i
Stockholm sammanträda för att utarbeta förslag till förändringar, som af behofvet påkallas, uti nu ,gullande Salutreglomete fOr de förenade llil>enas örlogsfartyg och f:istningar.
Den 12. Alt Selmnd-Liijtnanten vid K. M:ts Flotta L. O. M.
Rahm erhållit 1O månaders tjenstledighet för att såsom
befälharvare föra ångfartyg.
Den t 7. Att Premier-Löjtnanten K. R. Ankarerona erhållit
tillåtelse att under sin semester. idka in- och utrikes
sjöfart såsom befi1lhafvare på ångfartyg.
Den 48. Att sekund-Löjtnanten Y. N. Christ.ierson erhållit
ytterlisare tjenslledighet för att lortfarande vi&tas utrikes.
3
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Don 19. AU Kapton-Löjtnanten vid K. M:ts (qottll J. fl. !tioman skall afresa till Stockholm fÖl' nit, såsom ledamot i en
dertill förordnad kommittc'·, deltaga i öfverläggninr;ar s·Urande Sveriges Bovärinesmanskap, dess fördelnine, vapenörvande m. m.
Den 23. AU sekund-Löjtnanten L. A, G~· nther el'lsållit Itterligare 1 års permission för att ä hasidelsfartyg idka uts·ikes

~jöfart.

Att Befålhafvande Amiralen i Carlskrona eger aU !'öranstalta om tryekandet af 50 a 60 exemplar af ett, utaf
Premier-Löjtnant J. Am ~ en utari.Jetadt, förslag till Artilleriexercis-regl fmente för K. ~l:ts Flottas seglande och ångfartyg, samt detsamma, t.ill fö-rsökande under innevarande än
sjöexpeditioner, åt Cheferna på sjökommenderade fa rtm

S. d.

Ii

l
l]

l.

utdela.
s. d. All Premier-Löjtnant K. Pey ron erhållit permission tilf
den i 5 Maj för att i enskilde angelägenheter resa utrikes.
Oen 26. Att följande fartyg skola vid Carlskrona station utrustas för alt i slutet af Maj månad kunna ntr;å på 4 månaders exercisexpedilion, nt-ml.: Frer;atten Eugenie, Korvetten af Chapman, Brigaon Nordenskjöld, skonerterna Fnlk
och Activ, Korvolten Jnrrnmns med 1\rigs-Akademiens sjöKadetter, Korvetten Svalnn till exercis med Junr;mfin, samt
llrier;arsi"O Snappopp och Glommen till exercis med Skeppsr,ossar, Angkorvelterna Orädd och Thor för nit i mrdld af
Maj kunna utr;å på expedition samt Korvetterna Lngerhjelke
och Nojaden för all kunna utgå på 1O månaders expedition
till allägsnare farvatten, samt vid Stocld10lms station : 2
Bataljons-Chefsf artyg för att utgå på rekor;nosceringsexpedition, Kanonångslupen Svensksund på 2 månadeJ's oxpedition, Briggen Wirsen på 4. månader med Underkanonierer samt / Bataljon Kanojollar och Kanonåneslupen
llogland på 2 månader, hv;~rjemte Ångfartyget Valkyrian
s~all utrustas för all, i händelse ar behof, kunna ut~;å till
SJOS.

S. tl.

Mt Brig~en Glommen skall, mod tillhörnode inventa -

rier, öfverfl)'ll.as pli Carlskron·a station.
Uen 3 Mars . Att Premier-Löjtnanten vid R. M:ts Flotta 1>.
IJeilborn erhfillit tjenstledit;het från den .f 5 Mars till fireta
slut att såsom bef;ilhafvaro på ångfartyg idka in- och lltrikes sjöfart.
{)en 5. Att vapenörninearne med Blekinge Låns Beväringstilyrka skola taga sin början der. i 9 nästinstundande Juni
samt fortfara i .f 5 dagar, in- och utryckningsdar;arne oherliknade, om beväri ngssl)'rkan ej bli fve r större lin att den
t>li en r;ånff l1an exerceras, men om styrkan blir så stor att
dtm måste exerceras i 2:ne afdelningar, skall 1:sta afdelningen
inrycka i l;igrel don i 9 Juni och utrycka den 5 Juli, samt
2:a afdelninaen inryrl1a den 6 och utrycka den ~2 Juli.
{)en f2. Att nybyt;p,da Fregatten Norrl1öping, skall, sedan utrnstnineen af de fartyg som äro afsedda att på expedition
utt;å hunnit innevarande vår afslnlas, så fort ske kan frl\n
stapeln aflöpa, intaeas i docl1a och kopparförhydas, sasut
sedan förmastas och förses med kapell.
.I9on f 6. A!.t bestiltningslistorna för nedannämnde fartyg skola
vara: för
Freg<Jtlen Eugenie. Chef: Kommendör-Kaptenen och Riddnt.
ron P. E. ,\hlt:ren
. 339 .
Offleerare och öfriga besättning .
Summa 3-iO .
lforvetten af Chnpmnn . Chef : KommentlOr-1\aptenen o<;h
f.
Riddaren A. G. Nordenskjöld .
' ' 249.
Officerare och öfriga besältning •
Summa 250.
li01·vetten St•alan. Chef : Kaptenen J. L. Molander • 4.
65.
• ~
Officerare ocb ärriga besättning .
Summa 66.
Siwnerten Fal/t Chef : Kapt.-Löjtnant B. W. l'hornander
37.
Officel'aro och öfriga besättning .
Summa 38
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Siwnerten Acliv. Chef: Kapt.en-Löjtnant s. von Krusen1.
37.
Summa 38.
1.
l{or·vettetl Jarramas . Chef: 1\apten P. F. Hawerman
137.
.
Officerare och öfriga besältning
Summa 138.
1.
Briggen Nordenskjöld. Chef: Kaptenen N. Åhmansson
95.
Officerare och öfriga besättning
stjerna
Officerare och öfriga besättning .

Summa 96.

·1.
Chef: Kaptenen O. G. L. Trolie
Officerare och öfriga besättning .
129.

Ängkorvetten Orädd.

Summa 130.
Chef :
1.

1 Kanonjollsbataljon samt f{anondngslupen Rogland,

uneler dess
t d medfölja F reoatlen
u
delter pa• egen be kos na
föreståe nde expedition.
den rekognoscerin gsexpedition medelst 2; ne
Den 6 April. Att
är anbefalld utt utrustas vid Stock. holms
Chefsfartyg som
MaJ samt
den 25 nästkommande
inmönstra
11
k
.
·stataon,
.
s a
ilåltas under befäl af Kaptenen C. C. \Varberg.

s.

Att st1eppsgosse-13riggarnc Snappopp och Wirs en skol<t
från Varfvet utlägga vid den tid stationernos befälhafvare
finna lämpligt, samt att de ega att för Cheforne l\ desamma utfärda instruktioner.
d.

Den 7. Att Chefen för Westerviks Lot.sfördelning, f. d Kapten-Löjtnanten J. L. Windahl erh ållit 9 m:inaders tjensll edighet att föra ångbåt.

Summa 40.
anheexpedition
till
den
å
antal
Den 16. Att Offlcerarnes
faPda !\anonjol ls hataljonen får ölias till 12 om tillgång finnes, samt alt ((apl enen A. L. von Horn skall vara Chef å.
det till l'llstning anbefallda ångrartyget Valkyrian .
S. d. Att Kadettfartyget Korvetten Jarramas skall inmönstra
den 31 l\laj samt att Konortons utrustning icke skall börja
förr ån sjökadetterna dervid kunna deltaga.
Den 18. Att Fouriron vid Smålands Grenadier-Bata ljon A. T.
NordenskjJid får genomgå graderna vid IL Marin-Regementet.

Den 16. Att Löjtnanten vid Marin-neaementet J. llornsman
blifvit på begnran entledigad frim sin innehufvande befattning
såsom Subalt ern-Officer vid 1\ronoarbf'ls-l;orpsen.
s. d. Att Kapten-Löjtnanten vid Flottan B. J . Adelborg erhflllit 4 månaders tjenstledighet för nit i ensiiiida angela{jflnheter vistas in- och utrikes.
S. d. Alt Freualten Eugenio, Korv oll erna af Chapman och
Svalan, Britmen Nordensl<jö ld samt Skonortal'lla Falk orh ·
· Aktif skola inmönstra den 31 \\laj.
Den 20. Att Kanonån gslupen Svensksund skall stälins till K.
Förvaltningens af sjö-ärendena dispos.ition friin nwdlet nf
Maj månad, för und ersökningars verkst;illan vid Gottska
Sandön och grundet Vestra f{opparstenarne samt till utläggande af prickar å Finn- och Grundl1all cgrunden.
.!Jen 21. Att Löjtnanten vid Mal'in-1\P-gemcntet A. F. Vonr:t
skall så;om Subaltern- Officer på stat ljenstg ii ra vid J{rono-

S. d. Al.t r. d. Kapten-Löjtnanten i Flottan, Lots-Löjtnanten
och Cbofen för \Vesterviks Lotsfördelning J. L. Windahl får
bära Kongl. Flottans nuvarande Kapten-Löjtnants-uniform.
Den 19. Att Ynglin~:arne P. C. F. Cede rbaum och H. G. Stuart
mä placeras å frega tten Eugenie för att såsoin Extra Ka-

arbets-korpsen.
Den 23. All 1\ommendör-1\apto nen och Biddareu S. L. Masselberg skall under 1\omruendör-1\apten Ah lt;rens ~jiilwmmen 
dering bestrida Varfs-Chefstjenston vid Stockh olms station .
s. d. Alt l{apten - Löjtnanten .\ . Hodwp e erhilllit lje nstl edi{J-

Kapten C. C. Warberg •
Officerare och örriga besfiltning .

Kanondngslupen Svensksund.
Desältning .

. 274.

Summa 275.
Chof: Officer •
L
39.

38
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lwL från Jon 1O Maj till <len ·l Ol;tuher, för aU i onskild3
ärenden vistas in- och utrilws.
l>O'n 26. Att en ny prörnint! n~e~l l(an?nångslupon Svon~~
~und skall företagas af en lwnute hostaende af Kapten-Lo~t
mmton och Riddaren A. G. lt \·on Feilitzen, Kaplen-Löjtnanten vid Konslrnlilions-korpoen J. Jeansson samt KaptellPil vid Mel;anislia korpson B. J. Jonzon.
s. d. Alt den till utrustning anbefallda Kanonojrillsbataljonen
och l<anonänr:slnpen lloutand skola inmönstra den 12 nåstkommande Juni och n t r: å på 2 månaders expedition i stockholms skärgård.
Dun 27. Att Kommendören och 1\iddaren G. E. Huuth orbä !lit 3 månaders tjenstledighet fiir att i enskilda årenden
\'istas in- och utrilws.
S. ·d. Att sekund-Löjtnanten J. l\1. Lagervall erhållit 3 års
tjenstledig!Jet all idka ulril;cs sjöfart på Svenska eller Non;ka
l'art ya.
s. d. Att en Öfl·or-~lachinist, som tillil;a skall blirva Uppbiirdsman, skall, i slflllet för Machinist-Officer kommenderas å Ängkorvetten Or;hld.
,
Oen 30: :\tt Undor-Löjtnanten vid Marin-Hegomentet V. E.
af Klint på egen bPgiiran blifvit entledigad frfm sin innehafvando Subaltern-Officers-befattning vid Krono-Arbetslwrpsen .

.
Komrnondanteh i CurtsDen 26 Mors
1' ill Kanhs.hsl l1los . d \uditörs-r•öromålen :
krona, med skyldighot alt 11 ~"~ 1 .a ,., '
'
l ans-Notarien Ph. Mar:. L. bf. Lelsner.
.
N
"
~l
'1'•'11 l\'ommendör-l(a(>ten: l\aptonen
•
Den 27 n' ars .
.
·
.
·
· till
- . till Kapten : 1\apton-LUJtnanll'll F. H. Dz~ron '.
J!~ll8 tr~rö!t nanter: rromier-Löjtnanterno
B . So~erhj~l!"•
~j~p~.n A~ JB. SabelfeTt och A. V. O. Bo~; till Premrer-Lojtnanter: Sekund-Löjt.nanterne Ch. R. Frolen, /(. O. hl. Rahm,
(', A. Falkenberg och A. L. Brobe~·g.
Don 9 April. Till Soknnd-Löjtnant: utexaminerade Kadett-Korporalon J. JJI. Lagerval/.
.
Den 16 April. Vid Flottans Mekaniska Korps lll·~ ·Kapten!
Löjtnanten C. Wennersft·öm; till Löjtn;lll.t: Seknnd-Lo;tnantcn
\'id ({onstruktions-Korpson J. Ch. A d Atlly.
.
Den 1 l\laj. Till Premier-Löjtnanter,: .sekund-L.ö~tnantor-:110 A. F. R. L. Und af Hageby, G. J. lllmgspor, l· n h. B. A.
Leyonhufvud och A JJI ..Meisner; vid l\l;~.rin-He~ementet till
'2:dro Löjtnant: Undor-Löjtnanten J. W. Sodet·strom.
Den 4 Maj. Till Lots-Direktör: r. d. Kommendör-Kaptenen F. Engelhardt.
Förordnanden :
Den 2 Mars. Till Lotslördolninp,s-Chef i Westerviks Fördellling : f. d. Kapten-Löjtnanten J. L. Windahl.
Transport:
Den 23 Mars. Under-Löjtnanten vid Marin-Becementet
T. Aschan: till Under-Löjtnant vid Kronobergs 1\Ar,emente.
Den 27 \\Iars. Till Under-Löjtnant vid Marin-Hep,ementet: Under-Löjtnanten \'id Gottlands National-Boväring W. E.
n{ Klint.
Öfverflyttnde till Flottans Reserv-8tat:
Don 16 April. l{apten-Löjtnanlen hl. R. Th. Follin.
Den 1 1\laj. Kommendör-Kaptenen C. JJialmborq.

W.

z.

l~ih·iimil·in!Jal'

mom Rougl. Hlaj:ts Flotta.
Befordringar.

Don l 5 Januari. Till Sekund-Löjtnant : f. d. SekuudLöjtnanten E. B. Theorell.
Den 2 Februari. Till Amiral : Vice-Amiralen Frih. C. A.
Gyllengranat; till Vice-Amiral: Hontre-Amiralen Frih. C.. R.
Nordenskjöld, till Kommendör-Kaptener: Kapten orne, Fnh.
F. T. Cederström, P. A. J(. Lagersirdie och A. G. Nordenskjöld · till Kaptoner: Kapten-Löjlnanlerne, Frih. A. R. Leuhusen,' C. A. Sundin och A. Adlersparre i till Kapten-Löjtn;mter: Premier-Uijtnanterno, S. A. Carlsson Lagerberg, A.
V. Z ethelius och J. A. Lagercrantz; samt till Premier-Löjtnanter : Sekund-Löjtnanterne, E. B. Tlteorell, J. F. Tltorsell
och Grefvo H. Posse.
Den 26 Februari. Till [{ammarförvandt i Varfs-Kontoret
1id Flott~ns station i Carlskron<t : Revisorn H. G. Ltibeck.

Utnämningar:
Don :28 April. Till /(ommendör af Kong l. Sr•ärds-Orden :
1\onlrtl-Amiralen, Chefen för l{ongl. Fönallnil•t;nn af sjöärendena, m. m C S. Annerstedt.
Till Riddare af l(ongl. Svärds-Orden : Kommendör-Kaptenen N. Hallström, Kaptenorne P. F. Hawerman, A. W.
Laven, N. Åhmansson, F. A. L vo~ Horn, G. A. Indebetou i
Kapten-Löjtnanterna F. G. Du Rzetz, C. Å . Ehrenpohl, O.
Törnsten, L G. Hedenstjerna, P. ~· Pihlg_ard, Ch. N. Ru~in,
G. E. Martin, C. E. Törnebohm; v1d Mann-llogementot, Ofverste-Löjtnanten C. W. von Heidenstam och Kaptenen O. A.
Olsen; Majoron vid Flottans Mekaniska Korps : J. Backlund i
Lotskaptenen i Stockholrn C. A. P. Swartz.
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Till Riddare of liongl. Nordstjerne-Ordtm : Öfver-Kornmissarilln C. J. Hubendick.
Till Riddare af f(. Wasa-Orden: Kaptenen vid Flottans
Mekanisl,a Korps G. A. Blom j Sekrele1·aren och AmiralitetsAndiiiiron G. Träglird; Förvaltaren \'id Flottans Depot i Göllit'borg M. Sjöbvrg.
T1ll Svärdsmän: Öfver-Styrmannen G. A. Cedergren j
Öfver-l(ons!apeln C. J. Gummeson; Flagg ·Skepparne C. R.
Nyman och L. E. Lindberg; Fanjunkaren vid Marin-Regementet G. A. Rosendahl.

l
l

A{sked:
Den H> Januari. Selmnd-Löjtnanten Frih. C. A. Falkenberg, med tillstånd all utan lön i Flottan qvarstå.
Den 2 Februari. Kommendör-Kaptenen, Riddaren af K.
Svärds-Orden F. Engelhardt med pension, och l(apten-Löjtnanten, 1\iddaren ~r IL Svärds-Orden P. Robach, med pension.
Den 17 Februari. Premirr-Löjtnanten F. E. Norden,
med tillstånd att utan lön i FloHan qvarstå .
Den 26 Februari. Lots-Löjtnanten, Chefen för Luloa
Fördelning C. G. Schröder.
Den 2 Mars. Kapten-Löjtnanten J. L. Windahl.
Den 27 Mars. Premier-Löjnanterne H. C. A. Rundqvist,
W. Heijkensköld och E. S. von Vegesaclf, med pension å allmänna Indragningsstaten; Premier-Löjtnanten Grerve Ch. C.
Horn med tillstånd att utan 1(\n i Flottan qvarstä; Kaptenen
vid Marin-1\egementet, R. Ameen, med rätt till pension.
Den 9 April. Kommendören, Hitidaren ar K. Svärds-Orden J. M. Melander, mPd pension; Kapten-Löjtnanten, Ridd.
af 1{. Sv:irds-Orden A. Hahr med pension, samt Pre~nior
Löjtnanten C. F. R. Tenger, med tillstånd alt utan lön i Flottan qvarstå.
Den ·1 l\1aj. P1·emier-Löjtnanten J. H. Ankarcrona, med
tillstånd att utan lön i Flottan qvarstå.
Dödsfall.
Amiralen, Kommendören med St. Korset af IL SvärdsOrden m. m. J. H. Hreuger, den 24. Januari.
Selwnd-Löjtnanten S. E. LiUorin, i Paranagna den 3 Mars.
Auditören, v. llliradshöfdingen C. G. Brunberg, den 2f
April.
Kapten-Löjtnanten, Ridd. af 1{. Svårds-Orden G. E. Appelbe,.g, don 9 Maj.

