
Häfte N:r 1, 1860

23:e Årgången

Carlskrona



'"f IDSRRIFT 

l 

Sjöväsendet. 

" 
23:DJJ.J ÅRGÅNGEN. 

1860. 

CARLSKRON .\. 

C a r l F r. S k o u g h. 

l81H. 



lnnellållsfUa•teckulng. 

Sjöväsendel nu för tiden .• . •.. . Sid. 1. 

Engelska Flottans Reserv . . . , . . . , 4. 

Verkställde arbeten vid Kongl. Flottans 

stationer år t 859 • . . • . . Il 5. 

sjöexpeditioner med Kongl. Flottans 

rartyg år 1859. • . . . . . . . . . . " 41 . 

Jemförelse emellan nägra nattsignale

ringssystem . . . • . . . • . . • • . . , f~, 53 

Sammandrag af l(ongl. nref, Förordnin-

gar, m, m. • . . . . . . . . . • . . , 4 9, 78, 99, 4 6i. 

Förändringar inom K. i\1 . Flotta . . . . , 26, fH, 4 021 16~ . 

Uppfinningar och Förbättringar i Sjö

väsendet tillhörande delar . . .. 

Om Withworthska Kanonen • . . . . 

Carlskrona nrand den 17 Juni 1790 

,, 29. 

" 48. 
" 61, 79. 

Några ord om Flottans spisordning . , 87. 

Hvarjohanda • • . . • . • . . . • • . • • , 95. 

Förändrade och nytiiikomne fyrar och 

sjömärken • . . . . . . . • • . . . • , 97, f 53. 

Granskning af motsatta åsigtors öfver-

drifter angående nutidens sjö Ii rigs

förhållanden . • . . . . . . • . • . . , t 03. 

Teckningar ur sjökrigsväsendet . . • • , 4 23. 

Hvad ett Linieskepp kostar . • . . . • , 133. 

Anförande vid Prosidii nedläggande. . " 1 2:S . 

sjö-expeditioner med K. Flottans far -

tyg ~r 4860 • . • . . . . . . . • . . , 157. 



SJÖVÄSENDET NU FÖR TIDEN. 
[t 
· Ur Army and Navy Gazette. 

vi måste medeifva, att en stor del ar vårt sjöförsvars or
ganisation år ineenting mindt·e än tillfredsställande. Vi tala 
ej nu om det bristf:'illiga i detaljorne j högt öfver dessa resa 
sig stora frågor, hvilka måste hafva inflytande på verldens 
alla flottor och hvill1a följaldligen måste vara af högsta in
tresse för oss som anse herraväldet på hufvet lika nödvändigt 
fiir vår tillvaro, som den luft vi undas. 

Låtom oss oförsiiilit säga sanningen! Den gamla tidens 
flotta har försvunnit, don hörer numera till historien om 
Antonii tl'iremor och Dandolo's {;alerer. Don flotta åter som 
nu eungar på hafven år i sin !örsta barndom och handto
ras af barn, hvillla knappast våfia påstå att de äro mågtiga 
alt sl;öta det dem förelagda arbete . Må man iclw missförstä 
oss j folliets sjömanskap och mod, .äfvensom nit och skickligbet 
hos Officerarne, äro vå1· flottas bäst11 dagar värdige. Men 
det simlie ju vara ett löjligt smicke1· att påstå, att vår ställ
ning nu vore lika upphöjd öfver andra länders flottor som 
den var i Howes och Nelsons dagar. 

Vi harva gamla Officerare, dock iclw för gamla att föra 
befäl, som i sina daeat· varit med der det gått hett till. Vi 
harva sjömän som eea alla de stora egenslwperne Sjöman
skap, !\'lod och Disciplin, hvillw ejort vår flagg segrande i så 
mången het strid på alla verldeAs har. Men detta dugliga 
hefål, och alla dessa höga egenskaper tillämpade på en nuti
dens flotta, föroraller oss snarlikt sammansättningen ar dili
genskuskar och fullblodshästar med lokomotiver och jern
vågstränger. 

Ingen lefvande menniska k~n förutspå, bvad nästa krig, 
måtte deL vara ännu långt borta ! kan innebära, ej heller vä
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gar vår visaste Veteran-Amiral, lika litet som vår djerfvaste 
unga Commander, att med don minsta pretention pli ofel
barhet, angifva äfven de mest allmänna regl01· för utförandet 
af ett sjöslag i vara tlJuar, och iinnu mindre bedöma resul

tateme deraf. 
Våra stora aulorileter stå ju rallt emot hvarandra . 

Somliga sätta endast sin , lit till 1 :sta klassens skepp, med 
stort . antal eldgap; fiir andra åte1' synas dylika sl;epp blott 
såsom stora slagtarhus, dömda att sfllllias till hotten af jam
klådda "rams", eller såsom stf111digt utsatta för kanonbHar
nes coveq::ernnde eld, lil1t tjuren på arenan marterad af 
matadoremes anhang ; somliga framhålla fregatter eller 'ar
tya med stor hastighet och grofva kanoner på ett däck ; an
dra vilja ej höra talas om annat flll i1anonbåtar. Knappast 
lärer det val linnas i hela tiollan någon enda Officer, som 
tilltror sig aU kunna kommendera en flotta sammansalt a~ de 
olika sorts fartyg hvilka vi nu bygr,a, ellet· som har sakkfm
nedom nog, att vid förefallande händelser, altid kunna använ
da fartyg som hafva Jo fii1· ändamalets vinnandt> tjenligaste 

eeenskapeme. 
Huru olika mot i fordna dagar: Amiralen som kommen

derade en flotta låt sina ögon göra vakt för sig, hans vedet
ter och patruller voro stfiiidiet ptt ''pass upp» i front flank och 
rygg, medan linieskeppen JUlljeslälislit vaggade sin våg framät. 
Flytande fåstninr,ar, fastän, efter våra nymodiga be~repp om 
rörlighet och hastighet, föga olilia bofftst.ningar på terra firma. 
De .voro oföt·lilmeligt hedervårda och dygdiga gamla skrof, 
väl långsamma, det år sant, men så myclwt mera stadiga 
och pålitliga. seglande på två linier, eller i hvilken ordning 
Amit·alen för tillfället behagade, ordentligt som en skock 
vildgäss, med den ena 74:ans jagarbom öfver den föregå
endes hackbrade, framställde de ett mönster af ordning och 
p~os 1 s 1 on. De vände, höllo af eller lofvade upp, när helst 
Ami 1·alen behagade göra signal, och detta med den noggran
het att den bestämda distansen altid hölls inne, på några få 
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alnar niir·. 1\apporlet·ade freeattorno en fiende, kunde on 
di\ tidens Officer nästan förut spå utgången. Så snart fien
dens st.yrlia och position voro kände, var problemet att brin
ga honom till strid snart löst, och antalet priset' kalkulerades 
redan i förvår;. 

Fregatter attakerade hvarandra, gjorde utpost och bio• 
kadrjenst med slrandbup,g här och del', allt med utmärkt ener
{fi, men :ifven den tappraste FregatUwpten i flottan vågade 
ej ett ör,onblick <li·ömma om alt anf,1lla ett effulilift linieskepp. 

Under stridens tumult hände vissedigen någon gång, att 
Amiralens bäst utlånlila manövrer ej läto verkställa sig, till 
följe deraf .att de stora skeppen blofvo redlösa genom för
lusten af master och rå1·, då lwnde det stundom hända, att 
en lyclilig !'regalt af en slump kunde få go ett lag långskepps 
åt ert liniesl;epp som ej lydde t·or, men sådana lycl1träffar 
hörde ändå till s.'tllsyntheterna. 

Nu l'ör liden kan en flotta ej gå till sjö.s i vackert vå~ 
der, ulan att man måste befara påseglingar, hvilket säges 
vara en följd af nutidens lf111ga skeppssliror och af de unga 
Löjtnantornes samt besättningarnos (från kof.ferdiflottan) oför
måga att han,Jlera dem. Äfven om vi medgifva att långa 
skrof sådana som Mersey och Diadem lwnna vara svåra att 
sl1öta, så borde väl öliad färsigtighet och vana kunna åstad• 
lwmma så mycl!et, att man åtminstone flj ständigt behöfde 
befara att dessa slwpp slilllle päsegla och sl1ada hvarandra 
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blott de rål1ade att i laber kultio vara i livarandras närhet. 
Kan man under striden vänta sig ett bättre förhållande? 

Delta är illa nog, men det åt· ännu värre, att just då Ami
ralitetet kräfver så stora anslagssummor af landet, visar sig 
att en klass fartyg, af hvilka, man väntat sig så mycket, (}lott 
under ånga kunna manövreras med säkerhet, men deremot 
tmder segel äro aldeles oregerliga. 

= 



ENGELSKA FLOTTANs RESERV. 

Ur Army and Navy Gazette. 

Vid Parl:lmentols sista session, har fiegerineen fatlat be
slut, att en reserv af 30,GOO sjömän skall bildas för flot
l=ln, samt fastställt de viikor hvarpå :::runda sia de i detta 
ämne utfärdade proklamationer. 

Englands flotta måste bemannas l Do fördelar man er
bjuder vårt sjöfolk; att de godvilligt mf1 gfl in på vissa vii
kor, äro särdeles uppmuntrande. Pi:i sednare tid har mycket 
blifvit gjort för att göra tjensten populär; följdel'lle häraf 
visa sig dagligen, när sådana Officerare som hafva ett öppet 
öga för hvad som bör vara eller iclie vara, hafva !;ommando 
på flottans fartyg ; men livarest detta icke är fallet, der den 
hofallande till följe af sitt sätt, iit' hotad i sl;illet för att han 
borde vara omtyckt af sin besättnine, under sådana omstän
digheter kan, göre man hvad man vill, vår flotta aldrig blifva 
populär. 

Reserven kommer att bestå af frivillige som hafva varit 
minst 5 år till sjös, derunder någon tid tagit hyra som ma
tros, och derjemte harva goda betyg. Genom dessa billi:;a 
fordringar hoppas man att erhålla sjömfm från kusthandeln, 
och detta är otvifvelal!l.igt de'l r;Hta sorten. De äro icke 
allenast sjöman, utan dertill ständigt att pårfllwa. staten be
står en sådan frivillig 6 pund sterling om året samt en pen
sion af 12 pund, om han i 20 år fortsätter att tjena i re
serven. Vid 60 års ålder är han beralligad till denna pen
sion äfven om han icke tjenat i 20 år. 

staten fordrar af den frivillige att han hvarje år skall 
inställa sig till exercis under 28 dagars tid, med fri resa 
till och från exercisorten. Han kommer hårvid i åtnjutande, 
af alla de förmåne;· som flottan består sitt folk, erhåller sin 

.. 
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aflöning, sin portion likasom om bord: En gång hvarje halft 
år skall han raportera sia hos hamnkapten t sm hemort och 
kan således ej låta förhyra sig till nåaon resa som går ut 
på länera tid än 6 månader, utan permission. Tj'enstgör han 
vid flottan, har han derjemte den stora fördelen att räkna 
dubbla tjenstär, och att sålunda sä mycket förr komma till pension. 

skeppsredare hafva intet skäl att klaga häröfver, ty de 
ofvangifne bestämmelserne äro särdeles tillämplige på kust
farten, som bör vinna på att sålunda uppmuntras. En viss 
sorts menniskor hafva en ärfd afsmak för örlogstjensten, 
framställa disciplinen ombord såsom en öfverstiglig svårighet. 
Men häruti ligger mycken öfverdrirt, traditioner om våld och 
grymhet från fordna dagar som nu lyckligtvis äro förbi. Det 
har länge nog legat i öppen datr, att alla regeringens åtgår
der t•örande flottan haft för afsigt al.t befrämja folkets väl, 
likasom åfvcn at.t de Offir.erare aldrig haft att pårälma fram
gång, som med en känslolös stränghet anvåndt den makt 

' med hvilken do äro beklädde. Vår sjökrigstjenst är på god 
väg att blifva populär, och förtjonar att vara det, såsom det 
ädlaste yrke på jorden. 

VERKSTÄLLDE ARBETEN VID KONGL. FLOTTANs STA
TIONER lR 1859. 

o Carlskrooa. 

Angfregatten Vanadis: uppsatt i spant och förtimring· köl
svin inlagdt; diagonalskenor, batteridåcl1sbalkar tillar~etade. 

Linieskeppel Skandinavien. Reparation å timmer kil-
. ' 

mng, vägare, :::arnering och bordliigening, afslutad; botten 
a(naglad; kontraspännare, diagonalsiwhor och bot.tenhanrl, fast
satte; en del inredning uppsatt. 
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Fregatten Norrköp,ng: ätskilliaa · klargöringsarbeten verk-

slållde. 

Nya Briggen Snappopp i fårdigbyggd och satt i sjön. 

Fyrfartyget Finngrundet: fullbordadt och klargjort. 

Ett lngmudderfartyg: förfårdigadt och satt i sjön; större 

delen af inredningen och maskineriet uppsatt. 

Linieskeppet Dristigheten, Korvetterna Najaden, La,qer

b}elke och Svalan, Briggarne Nordenslijöld och Wirsen, Åna

korvetten Orädd, Ångfartyget Balder, och Lastaaleasen Flic

kan, dockade och reparerade. 

Gamla Briggen Snappopp och Kanonskonerten Stedingk 

slopade. 

Fock- och Mesanrnasterne för Linieskeppet Skandinavien, 

reparerade. Mesanmast och 3 rår för Fregatten Desiree i 2 

svåra stänger för Fregatten Eugenie; bogspröt och mesan

mast för Korvetten Lagerbjelke i fockmast fö1· Ängkorvetten 

Thor; bogspröt för .Änglwt·vetten Orädd i fockmast fö;. Lost

galeasen Flickan, förfärdigade. 

Rundhult, stöne och mindre, för en del af Flottans far

tyg, li,llverkade och repare rad e. 

Propeller för Ångkorvetten Orädd förfårdiuad. 

Ångpanna för Angfartyget Balder, rcpal'Cr<ld och nypan

na unde1· tillverrwing. 

Utrustade och Idargjorde till expedition: KorveUerno af 

Chapman, Najaden, Lagerbjellw, Jan·amas och Svalan; Äng

konettorne Orädd och Thor i Briegame Nordenslrjöld och 

Glammen i Slwnertarne Fall; och Afaiv i Anefa~·l.ygot ;Baldef, 

Lastbriggen Gladan samt Lastgaleaserna Flickan och Homelen. 

Provisionalt arbetsskjul uppfördt vid Nya Dor.korne, och 

grundmur laggd för ett virkesskjul i\ Lindholmen. 

För Postverket: Ångfartyget Eugenia samt Postjakten 

Postiljon, dockade, reparerade och Idargjo rde till expedition. 

För räddnings!Jäsendet: 3 lifräddningsbätar byggde. 

För fästningen l(ungslwlmen : Vattendesrillflrin~:sapparat 

förfärdigad . 
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För ensl,ildte: Jernånefartyget Gustaf Il Adolf samt Nor

ska handelsskeppet Freija, dockade och repa1·erade. 

Hajbyggnaden vid Hungsbran, ~ ,. till hela strficlmingon, 

förbi Amiralitetsgatan fullbordad, och midt för nämnde (!ata 

försedd med en 34 alnar lång trappa af huggen r,ranit. Pla .. 

nering, stensältning och stängsels uppförande återstå. 

Ny Sjulihusbyggnad. Vestra flygeln, 276 fot lång, flr till 

största delen gr'undlagd. Arbeten med stenhuggning, berg

språngning, rödjning, fyllning och planering fortgå. 

Flottans nuvarande Sjullhus. Omtäckning ·al' taket m.od 

valsade jernpliltar är verkstäld, samt åtskilliga reparationer i 

sjukrummen utförde. Badrum med ånr,apparat inredda. 

iWarin-Regementets Ii.asern. Reparation och förändring 

af Officersrummen, kokhuset m. m. år fullbordad. 

Skeppsgossarnes Ha.~er.n . Rum och logementer repare

rade. Målning med oljefärg å husets yttre och inre delar 

verkställd. 

Mnterial-{örrddshuset å Varfvet. Golf, vaggar och talc 

till en del iståndsatte. Ett förvaringsrum för olja inredt .. 

Heparationsarbotet fortgår. 

En brunn pd Amiralitetsgatan, har från botten ·blifvit 

oromurad och försedd med öfverb)"ggnad ar huggen lwlksten 

och tegel samt täckt med jernplatar. 

Matros- och bdtsmans-kasern. Logementerne istånd .. 

satte. Det nybregda kokhusets inredning fullbordad. Fyra 

nya kokpannor förfärdigade och 2:ne af dem inmurade. 

Trädbron mellan staden och Stumholmen, n:istan till alla 

delar ombyggd. 

J[rorrobageriet. Kåpan öfver t1gnarne å norra sidan 

nedrifven och oromurad ; brödlärarue rengjorda, ombyggda 

samt öfverstrukna med vil;triolvatton till utrotande af mask ; 

uthus och plank iståndsatte. 

Ka&ernen ä Stumuofmen. Öfra våningen apterad och 

inredd för inrymmande ar Flottans roserv-sjulivårdspersedlar. 
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Krono-Arbetskarl&-kasernen. Repat·ation verkst:illd å hu

sets yttre delar, samt i 8 logementcr. 

Styrmans-kontoret å varfvet. Rum för kompassers för

varande inredt. 

Murbruksqvarn. En byggnad af resningsvirke och in

murad! tegel har blifvit uppförd. 

' Reparationer bafva för öfrigt till stiirro och mindre de-

lar blirvit verkställda å : [(ungshuiet, Varfs-Chefens, orh Tyg

mästarens boslä/Ishus; Vakthuset å ~lumholmen, i hvilkel 2:e 

arestrum blifvit inredda ; Vakthuset vid Iandbroarne; Flottans 

högvakt; Fästningsfängelset; ugnarne och skorslenarna i äng

hammarsmedjan; Vakthuset vid Nya Dockorna och å Lindhol-

men m, fl. 

Uti Artilleri-exercisskolan hafva under ftret 7 sekund

Löjtnanter repetcrat lmrscn, samt en Marin-Officer conom

gått lnstrul!törskurs. 

Till gradpassering hafva varit lwmmonderadc 12 Officl<

rare, af hvil!a 8 i anseende till sjölwmmendering ido lwnnat 

afsluta kursen. 

Alla i allmän tjenstgöring varand o Öfver- och Under

Konstaplar samt 1 :a klass Matroser hafva repeterat kursen, 

bvarjomte 3 Under-Offleorare af Kongl. Marin-Regementet ge-

nomgått Instruktörskurs. ,·.,. 

Af 116 Matroser och Jungmän hafva 14 erhållit ·instruk

törs- och 43 kommendörsbetyg samt af 266 Artilleribåts

män, 100 repeterat kursen och 75 erhållit kommendörs

betyg. 

Af Kongl. Marin-Hegementet hafva 60 man, under befäl 

af en Kapten och en Subaltern-Officer, sedan den 1 Decem

ber, dagligen blifvit öfvade i sabelhuggninG och bajonett

fäktning . 

Uti korporalskolan hafva undet' året 71 man åtnjutit un

dervisning, ai nvilka 12 blifvit uteiaminorade. 
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Stocl•hohn. 

I<omple.tterat och förseett inventarier m. 111. till de fartyg 

s om föregående ftr gjort expeditioner. Verkställt reparatio

ner å ångfartygens maskindolar. Ångfartygen Valkyrian och 

von Sydow samt Galeasen Tärnan «lockade. Satt i sjön, ut

rustat och Idargjort de till expedition anbefallda fartygen, 

samt reparoral och kl~rgjort seeelb5tar och småfartyg. För

färdigat åtskilliga nya upphaloingshädrlar. Afrustat, upphalat 

och kapollerat de fartyg som hemlwmmit från expedition. 

Fullbordat arbeten på ll'l~rsarefartn:en Eo~us och Neptun 

samt en ny Hoddkanonbåt. Slopat 2:ne Kanonlmttrar. Nybyggt 

2 timmermansflftttor. Boparerat styckel!t'an. Verkställt di

verse reparationer å Båtsmans- och Kanonier-kasernerne, 

sjukhus-, l!ansli- och hostftllsbygcnader, uthusen till handt

verks-l!asernen. I<ompletterat sprntor och annan brand

redskap. Lagt nytt tak och golf i artillerismedjan samt 

reparerat st e n foten uti rundhultshuset. La et nytt golf och 

panelat gevärsföradet. Tillverkat kojställningen till Exercis

huset samt uppsatt ett provisione tt koldms. Heparerat Skepps

holmsbroen och bomstängsaln liring varfvet, badhuset, bas

pannan och bcck,hnset. lnredt den nybytrcda delen af Tyg

huset samt en lnventarilwmmanl för J(anonångslupar. sten

lagt carchm samt byggt en ny vedbodlänga till [Jandtverks

kasernen, Målat Galervarfsskjulen och de flesta andra bygg

nader å varfvet. 

Apterat 24-pund. ovala granater och 60-pund. bomber 

samt förfärdigat perkusionsrör, briclwr m. fl. materialier för 

perkusionsbombers aptering. Förfärdigat och slagit brandt

rör till divere bombsortet·. Tillverliat sl!råkappor och skarpa 

patroner. Nybyr,gt en skott--tafia med jornspant till prof

skjutning, Reparerat, ändrat och förs ett diverse gevär. 

Exercisslwlans verksamhet har fortgått hela året med af

brott af tiden mollan den 28 Maj till den 25 Juli. l dess 

öfniogar halva deltagit 3 Officerare och 55 Under-Officerare. 
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J[ornmenderade, till genomgtlende af lnstruktö1·slrursen: 

Öfverkanonierer 51 l{anonierer 5, Artilleribåtsmlio '· Summa 

U man. Alla dessa ti, approberade. 

Till genomgliende of Kanonkommendörskursen : Kanoni

erer ~7, Artilleribåtsmän ~22. Summa 139 man. Af desse 

approberade n l{anonierer och 40 A rtilleribåtsmän. Summa 

57 man. 

Till att repetitionsvis genomgd Instruktörs- och Kanon

lsommendörskursen: Öfverkanonierer f 7, Artilleribåtsmän 20. 

Summa ,37 man. 

Alla i Artilleriexercisskolan kommenderade Artilleribåtsmån 

bafva njutit undervisning i korporalskolan, men endast 8 haf

va er~ållit betyg. Dessutom harva från den 3 Januari till den 

4t Februari och från den U Nov. till den 23 Dec. hvaran

nan eftermiddag öfvats omkring 80 man Kanonierer och hvar

annan eftermiddag omkring 80 man af uppfordrade Rote

båtsmän. För exercis ombord haha under sommarmånader

na en Landstigninp,skanonslup och f 1\anonjakt varit rustade. 

Målskjutning med kanon har utförts vid 1\aknås och med ge

vår på Ladugårdsgårdet. 

Götheborgs Depch. 

Utrustat Skonerten l'Aigle samt Ångslupen Neptun och 

diverse Segcl- samt 1\oddbåtar. De sednare åter upph~lade 

och försedde. VerliSlållt reparationer å broar, stängsel samt 

varfsbyggnader och hoställshus. Schamplunerat och sorterat 

kulor och skrå. Lemnat handräckningar till diverse vid De

pölen nödiga arbeten. 

SJÖEXPEDITIONER MED KONGL. FLOTT ANS F AR TYG 

ÅR 1859. 

Korr;etten of Chapman. Chef: Kommenllör-Kaptenen La

gerstråle. Inmönstrad den 31 Maj. Exercisexpedition i Nord

sjön. Eskader (Chefsfart.) från den 1_5 Aug. Afmönstr, den 

17 September. 

Korvetten Jarramas. Chef: Kapten 1-lerkepe. lnmönstr. 

den 3·1 Maj . Kadett-exercisfartyg. Expedition till Cherbourg. 

Esl;ader frän den 15 Augusti. Afmönstr. den t7 September. 

.Ä.ngfwrvetten Thor. Chef: f{ommcndör-Kaptenen N. 

I-lallström. lnmönstr. den 5 Juni. Diverse trupptransporter, 

Armiinstr. den ·1 i Juli. 

.Ä.ngfwrvetten Orädd. Chef: f{apten A. Pettcrsen. Inmön

strad 3 cåncer, fiirsta ci\ngen den 2 Maj. Divers.e trupp• 

transporter. Afmönstr . sednast dtlll 4 September. 

/(orvetten Svalan. Chef: Kapten Natt och Dag. Inmön

strad den 31 ~!aj. Exercisexpedition med Jungmän i Öster

sjön. Eskader friin den 15 Augusti. Afmönstr. den f7 Sept. 

Korvellen Najaden. Chef: Kaplen Warherg. '1\:xpedition 

till Norra Syd-Ameril1a och ' Vest-lndien fortgäendo' från år 

t 858. Afmönstr. den 15 Juni. 

Dito dito. Chef: Kapten Ekman. lnmönstr. 

den 15 Sept. Expedition till l\ledelhafvet, fortgående under 

är t 860. 

Korvetten Lagerbjelke. Chef: 1\apten Indebetou. Expo• 

dition till Medelhafvet, fortgående från år ·1858. Afmönst. 

den 4- Juni. 

Dito dito. 

mönstr. den 15 Sept. 

under 1860. 

Chef: Kapten O. Trolle. In-

Expeuition till Medelharvet fortc&r 
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Brlgge~ Nordenskjöld. Cbof: Kaplen ådlersparre.. ln
mönstr. den 3 t Maj. Exerci>oxpedilion i Nordsjön. Eskader 
från den t 5 Aug. Armönstr. den t7 Sept. 

Briggen af Wirsen. Chef: Kapten J. Molander. lnmönstr. 
den 47 Maj. · Erercis med Skeppsgossa1· i Carlskrona Skär
gärd. Afmönst. den 4 O Sept. 

Briggen Glommen. c.hef: [\apten l\lelandor, Prem.-Löjt
nant Andersson, Prem.-Löjtnant Centervall. lnmönstr. den 
2 Maj. Exercisexpedition med Sl1eppgossar i Carlskrona Skär
gård. Afmönstr. den 31 Aug. 

Skonerterne Falk och Activ. Chef å den förra Kapten
Löjtnant Pantzerhjelm, å den sednare Kaplen-Löjtnant S. La
gerberg. Inmönslr. den 2i Maj. Exercisexpedition i Öster
sjön. Eskader från den 15 Aug. Afmönstr. den 17 Sept. 

Lastbriggen Gladan. Chef: Premier-Löjtnant Thelander. 
lom. den 9 Sept. Lastdragarefart Afmönst. den 7 Oktober. 

Ängfartyget Balder. Chef: Premier-Löjtnant Embring. 
Jnm. första gången den 26 April. Expedition till Stockholm. 
Båtsmanstransport m. m. Afmönst. sednast den 23 Juli. 

JWörsarefartyget Surtur. Chef: Premier-Löjtnant Ostor
man. Imnönstr. den 22 Aug. llombkastninr;. Afmiinstr. den 
27 Augusti. 

Postdng(artyge~ Eugenia. Chef: Prem.-Löjtnant Ulnor. 
Inmönstr. den 6 April. Postfart mellan Ystad och Stralsund. 
Afmönstr. den 4 7 December. 

\ 
Postja/Ilen Postiljon. Chef: Prem.-Löjtnant Klingspor. 

Expeditionen fortgående från , år 1858. Postfart mellan Ystad 
Sirals und. Afmönstr. den i 8 April. 

Dito. Chef: Sekund-Löjtnant Öhrström. 
Inmön~tr. den 1 t Nov. Samma expedition som föreg. fort
går 4 860. 

stoeldaolms station. 

l bataljon l(anonjollar, 2 Landstigningskanonslupar och 2 
Bomhkanonslupar, jemte Chefsfartyget Brynolf. Chef: Kom-
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mendör-Kapten Egersh·öm. Inmönstr. den 1 Juni. Exercis
e'Ipedition i Stockholms skärgård. Afmönstrad den ~ 2 Juli. 

Kanondngslupen &ensksund. Chef: Kapt.-Löjtnant Boij. 
lnmönstr. den 28 April. Profskjutningsexpedition. Afmönstr. 
den 22 Maj. 

,Dito dito. Samma Chef. Inmönstrad 
don 1 Juni. Tillhörande Kanonjollsbataljonen. Afmönstr . d. 
12 Juli . 

Dito dito. Dito samt Kapten-
Löjtnant Fries. Diverse transporlet· för Lotsverket m. m. Af
mönstr. sista gången den 23 Nov. 

Ängfartyget von Sydow. Chef: Kapton Olivecrona. Jn
mönstr. den 24 Maj. Sjömätnin~sexpedition i Bottniska viken. 
Afmönst:r. den 22 Sept. 

Siwnerten l' Aigle. Chef : Kapten Ulrich. lnmönstr. den 
~ 1 Maj. Exercisexpedition med Kanonierer i Öst.orsjön. Eska
der från den 15 Aug. Afmönstr. den 15 September. 

Skonerten Svalan. Chef: Prem.-Löjtnant Arwidsson. ln
mönstr. den 7 Maj. Sjiii.nfitningsexpedition i Slockholms skär
gård. Afruönslr. den 2<6 September. 

Ängfartyget Iiare. Clwf: Selwnd-Löjtnant Möller m; tl.· 
Diverse resor i Skärgården för H. M. Konungens bohof. 

Postdngfarlyget Nordstjernan. _Chef: 1\apten-Löjtnant 
Sylwander. Inmönstr. den 7 April.. Postfart mollan Stock
lJOIIll och Stettin. Afmönstr. don 7 December. 

Mörsarefartyget Achilles. Chef: Prom.-Löjtnant Livijn. 
lnmönstr. den 1.6 Juli. Expedition i Sl;ärgårdelil. Afmönstr. 
den 29 Juli. 

Vnder liret hafva varit sjökommenderade: Kommendör- , 
Kaptener 3, Kaptener H, Kapten-Löjtnanter 21, Premier-Löjt
nanter 36, Machinist-Officer (Löjtnant) 1, sekund-Löjtnanter 
51 Under-Löjtnant vid Mekaniska Kåren 1. Summa 124 Of-' . 
ticera re. 



JEMFÖRELSE EMELLAN NÅGRA NATTSIGNALERINGS-
SYSTEMEB. 

Det nu gäll~nde Engelska signalsystemet utröres medelst 4 
lanternor, hvilka, hissade under en signalrå, gifva olika figu
rer och doraf uppliOmmande 15 stailningar cllr.r numror. 
Högre nummertal erhållas genom samma ligurer, i föreninr, 
med l;anonskott, ral\eter, eller blånlify•·a1". Sfilunda erhålles 
6.1, nummer. Signalbrefvet sl;iljer desse så, alt hvarje num
mer har olika betydelse om sienaten utiöres under ser:line 
oll'er till anlwrs. 

Detta system blef inom Svenska llottan försökt åren 
.j 828-29 under expeditionen åt Medelhufvet med f'rer:atten 
Camilla, Korvetten Jarramas, l3rigc-arne Fredril1svrern och Laa
land, ~amt Skonerten Experiment. Af de å denna expedition 
tjenstgörande personer finnes sälwrligen flera, hvillla m·inra 
sig de stora svärighete1· som med systemets ber:agnande \'Oro 
förenade. signal-råns tyngd och ohandterlighet utgör, simJe
les å smärre fartyg, redan en stor olägenhet, som dock ej 
ar systemets största. Misstagen om det signalerade nummer
vårdet kunna under vissa förhållanden blifva så !Jetydliga, att 
systemets 4 5 nuummer derigenom reduceras till endast 4 ; 
ty sedde på afstiind och frän sidan, (nemligen från rietnin
gen af råns förl;lnening) blifva följande ställningar sins emel-
lan lika; neml.: 

i:o. N:o 1, N:o 2, N:o '- och N:o 6. 
x XX XXX xxxx 

2:o. N:o 3, N:o 8, N:o 9, N:o -11, N:o i 2 och N:o 13, 
x x XX XX x XXX x XX x XX XXX x 

3:o. N:o 5, N:o 10, N: o u och N:o 15. 
x x x x 
x XX x x 
x x XX x H 

4:o. N:o 7. 

x 
x 
x 
x 

15 

Bland andra fel har, såsom ofvan ar nfimndt, systemet 
å'fven rlet, att iclw lmnna gifva mer iin 15 nummer, utan att 
kanonslwtt, raketer oclt blänlifyrar måste bega{lnas. 

Krigsvetenskapen antaeer såsom ett axiom, att man ej bör, 
utom i ~ttersta n,ödfall, begaena sådane teclwn som för fien
den utvisa ens egen närvaro, eller ställnine, eller förehar
vande. Att nu sienalera eenom kanonskott eller raketer, blir 
en alltrö1• tydlig anvisning för lienden att veta hvar hans mot
ståndare finnes; eller, om sådant redan ål' honom bekant, 
en lika ostridig väckelse att vara uppmärksam på de I'ÖI'elser, 
bvilka af dessa teclwn kunna blif\'a en följd. Icke torde en 
eslwder t. ex. kunna smyga sig undan, om ordern derom på 
sådant sått meddelas; iclle heller torde t. ex. ordern : släck 
ut alla fyrar, så alt vi ej m~ i förtid upptflckas, lwnna sär
deles leda till flmla1nålet, df1 den meddelas genom kanonskott. 

De fel, eller olflgenbeter, som vidlåda Engelska systemet 
ai'O således, i llufvudsak : 

1 :o. Svårigheten att i sjögång handlera den tunga sig

ral-rå n. 

2:o. Ulltheten att beeå misstag vid sienals-atliisande frän 
vissa rigtningar. 

3:o. Omöjligheten att gifva flertalet bland signalame 
annorlunda, än genom kanonskott eller raketer., livarigenom 
fienden, funnes han ock många mil utom synkretsen, göres 
uppmärksam på sin motståndares närvaro eller förehafvandeo. 

[)esse, jt1 mte måhända än flera omständigheter, föran
ledde att ilrägavande system blef, på grund af hä1· ofvao om
förmälde försök åren 1827-28, af f'loltans styrelse .förka-
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stadt och det nu p,ållando, -- mod blixten -- antap,it såsonl 
mora ändamälsenligt "') 

Franska nattsignalsystemet hvilar på följande grunder. 
Under stortoppen hissas, på ett seinfall, en eller flera 

lanternor, ända till 5. Antalet visade lanternor utgör num
ret. Sålunda erhålles N:o 1 till och mod N:o 5. 

För högre nummer hissa<, derjemte, on eller· flera lan-
ternor under p,alfelnocl!en. Desses antal får ej heller M-
versliga 5. 

Om nu livar och en af stortoppslanternome lwmhinoras, 
med livar och en af p,alfelnocliens, sii e rhålles 5 gånger 5 
eller 25, kombinationer. Då likvfll harigerom slilllle kunna 
visas på en p,ang ända till 1 O lantemor, men man ansett. 
omöjligt alt med nfir,on siilierhet kunna räkna fler :in 6, så 
har detta tal antarrits såsom maximum. Häricenorn inskrän
kes nu kombinationernos anial till 15. Desse 15 tilJaode do , " 
ofvan beskrifrw 5, [[ifva siilunda de naturli[!a nummern friiii 
och mod 1 till och med 20. 

För erhållande af tillniclllict antal sirrnaler äro 16 ta
beller upprätlade, alla börjande med N:o 1 och slutande med 
N:o 20. Genom 13cngalislw olJar, vanliga raketer och romor
sk_a raketer, afbrände antincen före, eller efter, eller både 
före och efter· lanternsignalen, lomnas hänvisning till den 
tabell hvari signal-numret skall uppsökas. 

Sålunda erhålles 320 sicnaler. 

signalbrervet upptager, på vanlict sätt, olika betydelse 
för samma signal om den cifves under secling, eller till ankars. 

Principen att kombinera signal-tecknen användes äfven 
för mist-signaler, dervid lanternorne ersättas af motsvarande 
antal kanonskott. Ett uppehåll af minst en minut emellan 

*) Engelska tidningarne ber a ltade sistlidne år att, i anseende till gäl
lande nattsignalsystemets erkäDda felaktigheter, ett nytL hade blif
vit föreslagit och vore under utarbetande. 
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2:ne skott betecknar, alt slwtten före uppehållet motsvara 
topplan!ernorne, och skotton efte r· upp~hållot galfel-landter .. 
norne. Sålunda erhålles äfven hfu·i::;enom 20 nummer. (Up .. 
pehållet emellan hvarjo skott ar de öfrip,e år altid ! minut). 

Delta systom år, sfisom en hvar lätt inser, fullkomligt 
r · i~tiut till sin thoori. l praktiken medför det likväl stundom 
niiera svårigbeter och föranleder· misstag af icke ring,1 be-' 
lydolse : 

Dessa äro: 

·l :o. Under segling i linie är det svårt, om ej stundom 
omöjligt för den a fJäsande, att bedömma h vilka lantornor som 
l iiihöra stortoppen eller mesangaffel n. [ledömmandet beror 
på möjlip,heten att observera det större afst5nd som bör fin
nas emellan stortoppens undra och caffelnockens öfra lanterna, 
an emellan de öfriee. På smärre fartyg, - äfvensom på 
störro då stäncerna äro strukne, -- hlir detta afstånd iclw 
märkbart större ;in distansen emellan iifrige lanternorna. 

2:o. Under segling kan lätt inträffa, att nficon eller nå
gra af topplanl.ernorno skymmes af märssep,-len, åtminstone 
då sädana nummer, lrvartill erfordras 5 lanternor under 
toppen. 

3;o. Under sep,linrr bidevind kan repetitören om han 
är -i lä, icke alltid se l11Jin antalet topplanternor å Cbefsfar .. 
IYBet enär nåeon bland dem l;an sliymmas af mårssealet. Är· 
repetitören i lovart. kan han väl sjelf se, men deremot 
icke blifvn sedd tyd lip,t från öfrige fartygen. 

4-:o. Att såv;il Bengalisila eldar, som vanliga raketer 
samt Romerska raketer måste becagnas; Detta föranleder dels 
nägon kostnad, del s väcker fiendens uppmärksamhet; hvilketj 
såsoJU ofvar; är antydt, ut.gör ett feL 

5:o. Alt dessa hjelptecken måste begagnas stundom både 
före och efter signalen med lanternor, hvilket kan lätt bringa 
förvillelse då flora signaler [[öras. 

6:o. Att ett så stort ilnlal som 1 O st. lanternor måste 
novändas och på 2me olika stållen af fartyget placeras, bvar .. 

~ 
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igenom signaleringen aj utan möjlig fl)t·villelse och tidsut

drag kan sl<ölas . 
Hvarje sjöman vet hvad det vill sliga, att, unrler oväder 

och sjögång, hissa en enda la n tern a upp u n uer stortoppen ; 
men att under sfidane rörhållande n hissa 5 st. lante'rnot· lycl< 
ligen förbi märs orh salningar, knnna qvarhftl!a •flem under 
toppen osl;adade till tless signalen blirvit observerad och ho
svarad, lmnna nedhala dem i lil;a osl;adad sliicl; - detta ut
göt' ett problem, hvars lösnint: tyclw;; vara 1:ansl;a svåt·. 

Att denna sienalering ur utförb:tt' i vacl;ert väder, ehuru 
äfven da förenad mod svårighet, kan visserligen iclw nekas ; 
hvaremot det å andra sidan ej torde lmnna bestridas, all ett 
signalsystem, som ertda.~l uneler gymam vflclerlel< lwn anv~n
das, är - enbart ar delta skfll - · hult och h ~1 llit l'örl;asllit;t ; 
dess fördelar i öfriet måtto vara huru stora som lwlst.. 

De fel och olägenheter som vidlåda Franslia systetuf!t 

a ro således: 
1 :o. Svårigheten att, undet• vissa förhållanden, l; u n n a 

tydlieon se alla de visatle lanternornn. 
2~o. Svihip,heton att, undet· vissa förhållanden, finna 

hvilk.l af lanternorne tillhöra stort.oppen, eii!H' ealfelnoclien. 
3:o. Alt ralwter måste heuagnas, livarigenom man lätt. 

fult•:Jr,er si~ fiendens uppmärksamhet. 
4:o. Att hjelpteclmen ([l11n~aliska eldar, ralietor och Ro

mersl<a ral;eter) dels äro af flera slag, dels ock bu~;aana> bå~e 
före och eller lanternsignalen, hvarir:enom förvillelse !;an uppst.ä. 

6:o. Svft.righeten, -- för att ej säca omöjlit:helen --att 
i svårt vfldet• : hissa! en mängd lanternot· pi'i gamma seinfall, 
;1nda upp under sto.rtoppen. Detta synes mig vat·a systemels 

största olftgenhet. 
Jemför man likväl med hvaran det. Engelsl;a och det 

Franska systemet, sä torde det Fransk;~, oal1tadt dess anförda 
fel vara det förra ~::ansl;a örverlägset, utom, möjligen, under , 
förhållanden som föt· detsamma åro mest ogynsannne. 

(Fortsftltning i nåsta häfte.) 

S.OHIANDHAG AF Å'l'SKILLIGA KoN eL. Brn~F, FöROHDNIN

GAH1 GENEBAL-OHDER !IL !II., U'l'GÅNGNl~ FIL~N SJÖFÖR

sv ARS-DEPAR'l'EMEN'fgT. 

(Kongl. Bref.) 

Uen 10 Januari. Att 12 st. huggare med tilluehiJr, afsedda 
att beeagnas af den vitl l;arantänsinr:ittningen å l{änsö 
Wrlagda Batsmansst~rka, sliola till l(arantänslwmmissionen i 
Götheboql från Fiollans dervarande depots förråd nllem
nas emot erliiggandl' ar .det penningeviircle, hvart.ill nämnde 
persedlar blif.wit uppsl;a!:ta.de. 

Den 24-. Att innevanmde års Generalmönstrint~ med !"lottans 
~Iarin-Heg~te, Matros- och l(anonier-l;orpser samt. Sl;epps
gosselwmpaniema sl;all föt•r:iUas ar B. 1\. H. llerlit:en af 
Östergöthlaud, samt den med 5:te distril;tet af Flottans llåls·
manshåll ar 1\ommenclii,ren m. m. J. Lilliehööli. 

S. d. Att sjömHn.ingame på Bohusländstia lmsf.en skola detta 
år forts :iltas under 5 månader nr 5 Oflicerare samt Ång
·fartyget von Sy<low, Jaliten llow och erfot·derliet. nntal bå
tar dertill anv:indas; alt magn1;tisl;a observationer slwla före
tagas af en bland Sjöliadelwnlorets Officerarf!, III' il lieneger 
att på lftmpligaste sftlt rortsl;affa sirr mollan observations
eorterna och under ticlen berfilma sl1juts- osh tralitaments
·ersättning enligt gftllande roelemente. 

S. d. Att ett. belopp af 15(} Rdr Rmt s~all af Handels- och 
Sjöfarlsfomlens medel utgå att fördelas emellan uppsy
.ninesmannen och manskapet vid riidclningsstationen Mälar
husen å Sldinska lwsten, såsom uppmuntran för deras ospar
da möda att bispringa de slwppshrulno ft en Enaolsl; och 
on Rysk Slionert. 
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Den 21 Feb1·. Att Je sekund-Löjtnanter som under nu på

gående expeditiöner med Korvetterna LagMbjelke och Na

jaden tjenstgjort eller tjenstgöra {ängro eller lwrtaro tid utan 

åtnjutande af lön på stat eller blott med expel;tansarvo

den, skola komma i åtnjutande aF förhöjning i sjöallönint:en 

enligt 17 § 2 rnom. i nu gällande sjöallönings-reg le!Jlente 

för Jon tid reglementet medgifver s~idan förhöjd nflönings 

uppbärande, doel1 med viikor att hvnrderas aflöningsl'örmft

ner, expel!tansnrvodet, der sf11lant npphnl'its ellr.r uppbäres, 

inbegripet, iclie får öfve rs tiga hvad för en Selwnd-Liljtnant 

med 2:a klassens lön nnder samma tid i lön och rer,le

mentsenlig sjöaflöning sammanr;il;nadt belöper. 

Den 13 Mars. Alt Vaktmästaren vid !(ansliet å Stockholms 

station G. H. Engström hlifvit för sin mer än 40-åriga af 

redbarhet, nit och ordningssinne ntmårl!l.a tjenstr,ör:ng, 

hugnad med ett exemplar i silfver af medaljen ntaf S:de 

storlel1en med inskrift : "Hetlorsbelönint; för nit och red

liGhet i ril;ets tjenst" alt i högblått band med p,ula kanter 

håras å bröstet. 

Pen 23. Att [{assören hos l(onp,l. Förvaltningen af Sjöårr->n

dena J. G. Poller erhilllit yr.tfll'lit;are tjenstledip,het till iireb 

slut samt att Bol;hullaren dersamrnastftdes C. o. schultz

berg under liden må förenflmrde tjonst bestrida. 

S. d. har Sekund-Löjtnanten vid Floll;tn F. A. Palander er

hållit 3;dje årets resestipendinm. 

Den 30. Att Kong!. Förva!tninr,en af sjöärendena eger upp

köp& en i tryck utkommen orversältning af utaf the Royal 

National Life boat institution i London utcifna l'öreskrifter 

för handterandel af öppna båtar i brot.tsjö och bränningar, 

samt låta utdela lämpligt antal exemplat' till l\ongl. [{rir,s~ 

Akademien, till Hikets Navigationsskolor, bland Lotsperso

nalen m. fl. 
(General-Order.) 

Den ·l 0 Januari. Att Sekund-Löjtnanten S. f. E. Schmitcrlö\V 

erhållit 1 års förlangning å hans den H Juli de tia år 
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lillåndagående tjenslledighet att idka sjöFart å Svenska och 

Norska handolsfartnl'· 

Den 12. Alt Sekund-Löjtnanten E. Munck erhållit 4 måna

ders tjenstledighet att till egna angohiaenhelers skötande 

vistas i Carlstad. 

Den 1 'L Att å ll . IL H. Hertip,ens af Gottland födelsedag den 

15 November klädsel till full parad sl;:ill brukas och salut 

gifvas. 

Den 16. Att nedannarunde Premier-Löjl.nanlel' vid Flottan 

erhållit tjenslledighet att såsom befälhafvare fl Svenska Ång

fartYG idka sjöfart, nemligan : O. Lagerberg 9 månaders 

in- och utril!es från den 3 instundande Mars, samt K. O. 

~1. Rahm 6 månatlers inrilies från den 1 April detta år. 

Den 4 Februari. Att Premier-Löjtnanten vid Flottan J. Cron

strands tjenstgörina i Kong!. Sjöl•artekontoret skall, uppå 

hans de rom gjorda underoftniga ansölian, upphöra med näst

kommando Mars månads utgåna. 

Den 6. Att nedannämnde fartyg skola utrustas vid Carlskrona 

station för att , i slutet af nästkommande Maj månad kunna 

utgå på 4 månaders expedition, neml.: Fregatten Josephine, 

KorVIllten af Chapman för l(rigsallademiens Sjölwdeller, Brig

gen Nordenslijöld, Konellen Svalan för Junp,m<inners exer

cis samt Sl;eppseossehrigearne af Wirsen och Snappopp att 

användas till Slwppsgossarnes öfvande. Dessutom att Äng

korvetterna Thor och Or·iidd skola utrustas för alt Orftdd 

i början och Thor i medlet af Maj kunna sändas lill sjös, 

samt alt Korvetterna Lagerbjelke .och Najaden, efter hem

komsten från deras nu pligfiende 1Hninest5rr, slwla rustas 

ånyo fi.it' att i medlvl af n;istlwmmando September kunna 

utgå på 1 O månaders expedition. 

S. d. Att nodannåmnde fartyg skola utrustas på Slockholms 

station : 1 bataljon Kanonjollat• jemle tillhöranoa Chefsfar

tyg, för alt omkring Jon t nästkommantie Juni kunna utgå 

på 6 veckors expedition ; Kanonfinaslupen Svensksund för 

att någon af de första dar;arne af Maj kunna sandas till 
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SJOS; Kanonångsluparne Motala och Carlsund för att, sedan 

de blifvit vederbörliGen lnvPrerade till 1\ronan, kunna utp,ä 
o 

på expedition om l; rinG den 'l;_) ntrsll;onunando Juli. A ng-

fartyget Vall;y rian för alt i händelse ar behof !;unrra utsfHI

das, samt Siwnerten I'Aigle för· att omlil'inr: den 1 nrrst

kornmande Jrmi lmnna utp,i\ p5 4- miin;H!Hr's expeditiqn. 

~en 6. Alt 13ef[ilhafvande Amiralen ecer, i en liehet med nfr

dip,a brervet af den 16 Maj 18?H, tr i l l>il.Jringandet af nö

dig öfning ar handterande af la<ldade bomber· och deras 

användande, utse l<impligt f;rrtm, som, fiirsedt med bd'<il 

och besättning ur· Artillerirn:er·cissl;ol~n, skall inmönstras och, 

å tid som al' Befrrllrafv"nde Amiralen be,t[rrnrnes, ul[:å på 

hör:st 1 O dat:<ll's expedition i niirhet.en af Carlslirona. 

Den 1 ·1. Att Sel;und-Löjtnanlon U. Annerstedt erhflllit 1 5rs 

förlängning fr inneharvande ljenstledighet för .att ä Sven

sila eller· NOI'sl;a . handelsfartyg idlw utrillcs sjöfart. 

Den 2-1. Att sedan ll. M:t Konungen af DanlllUrk behagat ut

nämna Kaptem-Liijna.ni.en vid Flottan, Bidtlilron . . af [\r,jserl. 

Franska HedersltJ{:ions-Orden .Jacob 1\einhold Lagercrantz 

samt Kaptenen vid 1\onr;l. Marin-Hev,ementet, Ilieidaren al' 

Konzl. Sardinslia Mauritii- ociJ Lazari-Orden Hampus Theo

.dor Hult l,ill 1\idJare af Iionel. Dansl;a Dannebror:s-Orden, 

sft har l\onzl. ~laj:t i Nidet' tillåtit bemälde Offleorare att 

nämnde ordenstlt;lwra.tion emottaca och bä ra. 

Van 23. Att Åne!;orvelten Orädd mil under Maj månad in

nevarande år anvån{las för lransporterando till Carlsl\rona 

station af Norra och Södra Hallands Båt.smanskornpanier, 

hvill1a dir slwla till iirstjenst uppfordras, samt att för il'rå

ga~arande t1·ansport-expedilion ÅFJgkorvettens besflltnings

l·ista sl;all lämpligen minslws. 

IDen 2L Att Sel;und-Löjtnanten vid Flottan C. R. H. S. von 

Krusenstjem,,, uppf1 derom gjord ·underdånir; ansökan, er
l 

hftllit Nådigt afsl;ed m· krigstjensten. 

-Den 28. Att Premior-Lojtrwnten vid Flottan C. G. von Ottor 

<Jrhållit l års tjonstledighot, rälmad frän den J näst.l;om-
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maude April, fiit· att. s;rsom IJefälhafvCJre 5 Svens!;!. ånefar

tyg idka in- oclr rrtrilws sjöfart. 

Den 6 Mars. [jnd er denna d1q~ iiro besättningslistor uWtr-

dade för nedanslående fr Stocld10lms sl~tion til l rustninrr 

anbefallda r~rtyc. 

Ett Batnljons-Che{sfar·tyg. Chef för 1\anonjollsl>ataljonen 

Raptenen C J. lljerta . '1. 

Officer o~h öl'rit; besirttning 26. 

[(anonjollsbataljonen. Officerare (af lrvillla 3 Divisions-

Chefer) . 6 • 
Undor-Officerare och öfrig besiittninrr . 26_7. 

' Ångfarty,qet Valkyrian. Chef 1\aptenen oc!r Ilieidaren A. 

G. R. von Feilitzen . _ 1. 

51. Officerare och öfrir: hes:·Jttning . 

[(anonän:Jslupen Svenslisund. Chd liapten-Löjtnanten 

Grefve A. Taube . ·1. 

Ol'ficer och öfrir: hesiittrring 3\J. 

l( ananångslupen li'Iotala. Chef Kapten- LOjlnantcn fl. G. 

Å. r.. Sabnii'Hit 

Officer och öfritr hesiillning .. 
l. 

39 . 

Honanängslupen Cflrlsund. Cl1ef Kapten-Löjtnanten .r. 
C. Levijn . 1. 
Officer och öfrip, besirttninc . 39. 

Siwnerten l' Aigl-e. Chef !(apt.Bn-Löjt.nanten c. A. '\ L. 

Fries _, • ·· ·. ... ' L • 

Officer dch öfrig besitttninr; . ,:n 
Den -1'2 Maj. att Premier-Löjtnanterile vid Flotl.an H. R. An:.. 

l1arcrona och C. W. B. J. Forsell erhflllit 8 manaders tjenst

ledit;het för att såsom befiillrafvare å ånzfartm idl1a in

och utrikes · sjöfart. 

Den 23. Att Premier-Löjtnanten vid Flottan G. C. E. Lager·

crantz erhållit 8 mitnaders tjetistledighet att idka in.:. öch 

utri!ws sjöfart. 
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Den 30. Att Kanonungslupen Svensksund skall stilllas till Kgl. 

Förvaltningens af sjöärendena födO{{tmde för att, så snart 

ske kan, till sin stJtion utboesera Fyrfartyget Finngrundet 

samt rör att förrätta diverse undersöknioear för ett fyrfar

tygs förläggande i närheten af Grundkallegrundet. 

Den J. April. Öfversten i Flottans ~lekaniska lw1·ps Grefve 

A. E. von Rosen hal' erhållit tillstånd att under 6 månader 

vistas titom riket. 

Tjenstledighet har under månadens lopp blifvit beviljad 

åt nedannämnde Officerare, nemlit;en : 

Den i 2. Chefen för Westervil;s Lot.sfördelning, förre Kapten

Löjtnanten J. L. \>Yindah! 6 mänatleJ' till helsans vård och 

andra vigtiga enskilda angeltigenheters skötande inom och 

utom riket. 

Den 13. Premier-Löj'lnanten vid Flott~n E s K p ' " ~.. • . . eyron '• 

mflllader friln den 8 Maj lill ensiiiida ant;elät;enheters sliii

larale inom och ulorn rii;Ht. 

S. d. Sekund-Löjt.nanlen vid Flottan O. R. Nordenslijöld G 

manader frän den ·l ~!aj lill eena angel;i:.:enhelers sköltlfldt! 

inom riket. 

Den 20. Premier-Löjtnanten vid Flolian A. M. Meisner 1 fu·~ 

förlängning å irmehafvande rjenstledighet till in- och ut

rikes sjöfarts idkande ä Svenslia eller Norska handelsfarlyrJ. 

S. d. Prcmier-Liijlnanlen ,·id Flottan C. l\. Frölen a at· lill 

in- och utrikt~s sjöfarts idliande f1 Svenslia eller Norska 

handolsfartnr. 

S. d. Premie1·-Löjtnanten vid Flotian C, G. Lindmark 7 må

nader att å ångfartm idka in- och utrikes sjöfart. 

Den 27. !{apten-Löjtnanten vid Flottan W. B. Söderhjelm 3 

månader från den '15 Maj till hälsans vård inom och utom 

riket. 

Den 28. Kapten-Löjtnanten vid Flottan O. Törnsten 3 mä· 
natler till hälsans vård inom riket. 

Den 13 Maj. Setlan H. Kejserl. Maj:t sultanen af Turkiet be• 

hagat utnämna Kaptenen vid Flottan C. A. Sundin till Rid· 

dare af Medjidio-Onlens 3:tljo !dass, så har 1\ongl. Maj:t 

lillåtft bemfllde Kapten alL nämnda ordensdol·.oration emot

taga och bära. 

Don 13 Premier-Löjtnanten vid Flottan C. G. Lindmark har 

uppå egen borräran blifvit er;tledigad från sin befattning 

som Kompani-Officer vid l<ongl. !\rigs-Aiiademien och Se

litl!ld-Löjtnanten Il. G. Hedenbnrt: beordrad att samma be

fattning tillsvidare bestrida. 

lle11 H. Ynglinecn Guslaf Lothigius har erhållit nf1digt till

sliind att såsom extra 1\odett på eeen liOst medfölja Brig

eon Nordenslijöld under dess förestfiende expedition. 

Den 18 har samma til,lslånd gifvits åt Ynelineen b. W. Wein

bere att åtfölja Frr,gatlen Josephin e. 

Den 1 L Att Äncfartyget. Balder må altvändas till transport 

af båtar och öfriea lifräddninesappar;;ter till Gottland och 

Öland samt att en Ofiicer, tillhörande Carlsl;rona station, 

må 5tfii lja t.. f. Inspektören f\ir räddningsväsendet under 

hans i vår sl;eentln inspelilious reso r och taga liännedom 

om rf1ddnin csst.ationerna å rilw ls !;uster for· ntt kunna be

strida lnspel;törsbefal.tningen d:t t. L Inspektören derifrån 

iii' hindrad . 

Den 17. Under-Löjtnanten Fiollans ~lelianiska korps 

O. Bult sl;a ll komm enderas sfisorn ext ra ~laskinist~Ofllcer ii 

Ångl;orvetten Thor under tieila fartyes föresl åe nde expe

dition. 

Den 24.. Korvetterna Lagerbljelke och N~jaden slwla, eflor 

deras i sednare hälften af Maj väntade åtel'l;omst till Carls

krona, afmönstras och ånyo l;laq:öras att utgii på do för 

desssa fartyg under don 6 sistlidne Februari anbefallda 

expeditioner. 

Den 26. Sedan Il ~L Fransmånnens !(ejsare behaeatutnäm

na Premier-löjtnanten vid Fiollan O. L. G. E. La~erheim 

till Riddare af !lcderslegions-Orden, ~~ har !lo•;p,J. i\!3j:t 

tillåtit bemälde Premier-LöJtnant. atl nilnHHb ordonsdeko

.ration emoltaga och h:ira. 
3 



Den 21. Fregatten Josephino, Korvdten Svalan och B1·iggen 
Nordensl!jöld skola inmönstra den V nästkommando Juni. 

s. d. Att under don 6 sistlidne FeiJr~ari till rustning anbe~ 
falida en bataljon Kanonjollar samt Ant::llanonslupen Svensk
sund sl;ola inmönstra den 1 nästkommande Juni och deref· 
ter utgå på 6 veclwrs exercisexpedition i St.ockholms skär
gård. Kanonslupen Svensksund sl;all, fö•· ifrågavarande ex
pedition, stallas under l{anonjollshataljons-Chefens befä.l , 
och till hans förfogande. 

---· 

Föråndringm• inom lfongl. Maj:ts Flotta. 
Befordringar : 

Den 28 Fehr. Till Selwnd-Liijlnanf: utr.xarninerade l(a
dettkorporalen Grefve C. E. O. F. Cronh;elm. 

Den 43 Mars. Till Selwnd-Löjtnant: utexaminerade Ka
dettkorporalen C. O. F. Ljungquist. 

Den 30 Mars. Till Selwnd-Löjtnant : ute1;aminerade l{a-
• . dattkorporalen A. Lzndbeck. 

Den 4 Maj till öfver~Kommissarie Flottan : Kamreraren 
C. J. Trolle. 

Till Öfverste-Löjtnant i Flottans Mel1aniska Korps; Ma
joren J. T. Byström ; till Onder-Löjtnant vid Marin-RegeQlen
tet : Fanjunl;aren E. Wulff. 

Utnämningm': 
Den i Maj. Friherrlig värdighet Lilldulad : Öfversten vid 

Flottans Mekaniska Korps N. Ericson . 
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IJilll 5 ~l;lj. Till J(ommentiörer af Kongl. Svärds-Ordet!: 
l(ommondören, Stations-Befålhafvaren i Stoc!d101m J. Lilliehöök 
och 1\ommenuören, Varfs-Chefen 
zensköld. 

Carlskrona E. A. Print-

Till Riddare af J(ongl. SIJärds-Orden: l(apitenerne J. L. 
Melander, C. J. Hierta, J(. L, Natt och D(/g, Ch . A. Sundin 
och A. Adlersparre; Kapten-Löjtnant.erne C. T. Thormark, 
G. A. Ågreen, C. J. L. Hjort, A. M. [(/ingspor, B. V. Ring
l!eim, D. G. Haverman j Kapitenen vid Marin-Hegernentet J. V. 
Bagge samt Lotsdistrilit-Chefen Frih. A. R. Leuhusen. 

Till Kommendör af [(ongl. Nordstjerne· Orden: Expe.,. 
dilions-Chefen i Sjöförsvars-Departementet M. G. von Schantz. 

Till Riddare af J(ongl. Nordstjerne-Orden: Amiralitets
Kamrnar-Rådet P. O. Bmckström, Expeditions-sekreteraren i 
Sjöförsvars-Departementet .C· O. Vougt, Kapten-Löjtnanten vid 
Flottans Konstruli tio n s-Korps A. G. A. Ljungstedt. 

Till Riddare af /(ungt. Wasa-Orden: Fält-Läkaren S. 
Möre!•, Varfs-Kommiss<•rien J. O. Lennman, Musik-Direktören 
vid Marin-Begementol A. Sandberg. 

A{sked: 

Den 1 O April. Löjtnanten i Flottans Mekaniska Korps 
C. H. Adelsköld. 

Dödsfall: 

sekund-Löjtnanten s. F. C. R. af [([inteberg, den f 9 
Mars. 

Under-Löjtnanten vid Marin-Regementet J. L. A. Wibom, 
den 23 Mars. 




