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UPPFINNINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR l SJÖVÄSENDET 
TILLHÖRANDE DELAR. 

Underd. Ber1Htelse afgifv0n af Kong!, Förvaltningen af Sjöårendena. 

Den omslwpning af nästan allt h vad !.iii Sjök rigsv;isendet 

hörer, som föranleddes af ångllraftr.ns tillämpning på !nigs

fartyg, jemte bombl;anoners användande .till deras bestycl;ande, 

hade, iifven hos de större och ril•aro sjönationerna, eliuru i 

hetj'dlig grad pllsl;yndad i följd af österländslia kriGP-t ·181:\4-56, 

ännu iclw hunnit fullt genomföras, da uppllnningen <If reftladtJ 

lianonor syntes göra nya förändringar i materielens heslwf

fenhet nödvändiga i och sannolikt slwll det i sednare !idel' 

så högt stor,rade uppflnnigsber,äret, underhjelpt af en i hög 

grad utvecldad förmåga i arbetens mekanisl;a utförande, jemte 

tållan mellan de större sjönationorne att t.illerrna sig det mest 

verl1samma medlet för en fiendes förstörande, ti lli ntetgöra 

möjligheten att, vid sjökrias-materielens ordnandH, för någon 

längre tid följa en systemat.isli, på förhand up pgjo rd plan. 

Om flfven rofllade lwnoner, när dot en r,ånp, lyclwts lwnslru

era dem så, att de blii'v>J af tillförlitlig besliaffenhet, hvilket. 

numera ej kan anses omöjligt at.t iistndlwmma, ålmins!ono in

om en viss r,räns i afseendfl pf1 storl ek, iclw slw!a, då de 

placeras på ett sa rörligt underlag som ett fartyp,s däck, 

liomma att rnarlföra de öl'vervfigande fördelar framrör vanliga 

lianonor i afseende pa slwttvid och slwttsäke rhet, som, då 

pjosen står på land, der arståndet till målet diJssutom kan 

med större s:ilwrhet beslflmmas och oj åt• sii föränderligt 

som mellan st ridande fartyg i så lian dock numera ej hetvir

las, att rertlade kanone1· shola komma att åtminstone till nii

.gon del ingå bland fartygsbestj'clminr,ar. 

Behofvet att skydda sig mot den förstörelse, som till 

språngning laddade bomber på och inom fart~(: måste åstad

t 
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komma, hade redan före rerflade kanoners tillkomst fram
kallat försöl; att sl;ydtla fartm mot verl;an af sådana projel•
tiler, eenom att bell!f1da fartmats sidor ~1ed tjock jernplåt, 
och problemets nöjal;tiga Iösnine får större betydelse i den 
mån träffsäliCrhoten hos molständarens pjeser blir större, på 
samma eång som svårigheten att vinna ändamfllet öl;as ge-· 
nom spotsiwlans större intriingninesförmåga. 

Det stora innytande, som den hastiehet, med livill;en >ett 
fartye !;an röra sig, utan tvifvel vid många lillf:\llen silall ega 
på utgången af blifvande sjöstrider, har framl;allat en tillöl;
ning i fartygens masl•inl;rafter, och denned tillilia en ölwing 
af tyngden, så väl af maskiner med tillbehör, som af erfor
derligt bränsle. En följt! härar har blifvit, att, för behöfligt 
deplacements erhflllanliP, fartygen förstorats, i synnerhet på 
längden, för att f1t bottnen mf1t!.e kunna gifvas finare former, 
och att man nötlt:ats mins!ia bestycli n ingens vie t. Sednast i 
England hyccda fregattet· äro botydliet !~nere im de förut va
rande tred;\el;arne och eca lilw om ej stöne tontal fHl svfl

raste Idassen aldre '2 dflel\s sl;epp. 
För att visa do ~ tora lw stnadPr, :;oltl, under de 7 år, 

eller från och med 1852 till 1859, då förändringen från 
se{ilande till nfl[(fartyg hufvmlsaldigPll sl\elt inom en (\e lska 
och fransl;a marinerna, blifvit anvanda, må neda-nstående an
föras, varande uppciftorna tar,na m en engelsl; tirlsliril't, 
och af denna, såsom det vill synöls , hemlade ur of!iciella l;~llor: 

England. Frankrike. 

Natura-underl1åll, a!lön'ing, 
beldfldnad ......... 'f'd st. 25,33 '1,26/L 17,755,817. 

Nyhygenatl, rPparationer, un-
uerhl\11, arb'etslöner och 
materialier ..• .. .. ,, " 27;848,3'23. 21,189,567. 

l'd st. 53, ·179,586. 38,945,384. 

eller oml;ring rtlr nnt • . .... 981~ millioner. 720millioner. 
Om, så.som sannolikt är händelsen, i först anförda snmmor 
inbegripas utgifter för personal och expeditioner, så synes 
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deremot sist anrörda, fifven högst betydliga summor afse en
dast materie,lens, d. v. s. fartygs- och varfs-etablissementers 
tillölwing, förbättrine och underhåll. 

Vid slutet af 1858 t · 1 u gJorc es engelska och fransila flot-
tom e af nedanstående antal fartm, dels färdiea, dels unde~ 
byegnad och förändrinG : 

Med Anga. 

Engelska.\ Franska.
1

1 

·unieslwpp. . . . . . . ' med slmlf l 
Frer,alter, jornklädda . 50 40 
ll locl;slwpp. • . . . . • " " , 4 
Freeatter. . . • . . . . " " 

9 
" l r tt " , 25 27 · . re e a 01'. • • • • • • med hjul 9 f 9 

Mörsaresliepp • . • . l 
Korvetter " " 

4 
1"3 · · · · • · • · · · · ... med sliruf 47 

Dito .......•••. • . med hjul l 35 9 l 
Flytande batterier • med l f , 8 
f(nndnb5tar. · · · • • Sirll l "'2 5 l • • • • • • • • , )) 'l u 28 
Di v. f~rtm, lastdragare m. m • ·l" · " ·-'.:....' ----.:,--_'' __ v__,__1:_1:_:9:_ 

Summa 464 26~ 

seglande. 

Liniesliepp. 
Fregatter • 
[{orvetter . . . . . . ~ · • · · • 
Brie-ear, Mörsarefarty~, . S·k~n~;ta.r,· 'fr~r;s~ 

portfartyg m. fl. . ••.•......•. 

En<>elska l frans!· a 
o l ' . 

35 
70 
43 

148 

10 
32 
13 

89 

Summa 1 296 144 

Af ofvans!ående 35 Ofl(;Oisl;a segelskepp åi'O 6 föreslnf'
na att' sliyndsamt förändras till ångsl;epp, och möjligen lwn~
ma nagra nf de öfriga alt förändras till ånefreeatter. Af de 
fransyska 1 O segelsl•eppen hafva 2:ne Iwmmit i fråea att för
ses med ångmasliiner. 
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Genom de rapporter, hvilka till E. M:t blifvil angifno ar 

offtcerarne, som under 1857-58 besökt Frankrike och Ene

land, i afsigt att skaffa upplysningar om de i sednare tider 

vidtagno förhättrincar i fartygs-konstrulition m. m., som 

borde ialilta(:as vid byggnaden af en fregatt hvartill ansJaa 

sistlidne riksdag beviljades, år kännedom i berörde afseendu 

på tillförlitlig väg vunnen. livad Förvaltningen nu fil r för 

c.len närmast förllutna tiden hos E. M:t underdånigst anmäla, 

år hemtadt hufvudsaliligen från tillg:incliea tidsl•rifter, hvilkas 

uppgirter docil ofta äro ofnllstfm!liga och stundom vilseledande. 

Armstrongs kanon. För bå vidt af de tidslirifter och' 

joumaler, som varit för förvaltnineen att till[!fi, upplysninga1· 

j ämnet lmnnat vinnas, tordrJ nedanstående från dem hemlade 

uppgifter lomna en temligen fullst:indig beslirifning på till

verkningssättet och beslwlfenheten ar det sla[!s s:nidda rolfla

de kammarlnddninaslianoner, som efter uppflnnaren Ar·mstronf! 

erhållit sin benämning och ådr·agit sig så stor uppmårksam

het ej endast inom uppfinnarens, den fortina advokatens hem

land, utan äfven i andra länder, der konstrulilionen af reff

Iade kanoner utgjort föremål för så väl vetonskaplig forsk

ning, som pral1tislia försök. 

Tillverkning af Armstronr,s kanoner e:::er fOr n;irvarando 

rum dels vid engelsl1a l1ronans arsenal i Woolwich, Ofver 

hvilket Armstrong nu mera har öfverinseendet, dels vid hans 

enskilda jel'llfaiilori j Elswicli, l allmäuhet har i Eneland till

verkninr, af gjutna jornkanoner e{]t rum vid ensiiiida jern

vcrl! \\'), tills för några få år· sedan eneelsila regedngen be

slutade alt i Woolwirhs arsenal an!ägga ett stort lianoncju

teri. Kanongjutningen ville dock ej lyclias, och de t med stora 

kostnader anlagda gjuteriet lemnado kanoner, icke allenast al' 

mindra stj'rka än dem, som hlifvit från ensl•ilda faldorier le

vererade, utan till ej obetydlig del sådane, som ej ulhöllo 

den bes.tamda profskjntnineen. J någon mån to!'de det miss-

"') Low· Moar och Gospel-Oak Works, bufvudsaldigen. 
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lyckade försöket, att kronun skulle öfverlaga kanongjutningen 

hnfva med ver·l•at dertill , att engelska styrelsen ej dröjde at~ 

upptaga Armstronas förslag att tillverka smidda Ilanonor och 

. ' 
dertill upplät det lianonp,juteri, som genom det nya tillverk-

ningssättet blef obehöfligt, helst nödvändigheten att ti)legna 

&ig de fördelar, som förmodas kunna med rolflade l1anoner 

vinna~ och af erJ'uenheten sedan dess blifvit be!1räftade, gjor

de sie allt mer g<illande, och enselsila cjutjernets i allmän

het mindre goda beskalfenhet föranledde till öfvertygelson 

~erom, att det afsedela iindamfdet ej kunde uppnås med ejutna 

jernkanoJwr. 

Tillverkning af smidda kanoner efter Armstrongs methocl 

synes dock hittills hufvudsal!ligen eller åtminstone med få 

undantsg hafva inskri!llkt sig titl kanoner för fillt-artilleriet 
l 

ehuru försök visserligen omförmålas hafva egt rum med svå-

rare l1anoner. 

Följande IIHntigen sammanstämmande uppgifter lemnas 

om tillverkningen och besk<llfenheten af ofvannåmnde kano

ner, hvillia sammansf11tas, efter l<ingden räknadt, af 3:ne de

lar, med utanpå dem anbringade förstärkningar. Uti en fiamm

ugn upphet.tas en stång af utmärkt godt jern, hvilken har 

omliring 4 O fot i längd och omkring 2 tum i fyrkant. Från 

ugnen utsticl<es, sedan stången blifvit upphettad till nåra 

hvitglödgning; ena ändan, hvilfien fatlas ar on framföre stå

ende vals, på hvilken den långsamt, och med slagen tätt in

till hvarandra, ,.id valsens kringr,ående upprullas, till dess af 

hela stången ar bildad en, omliring 3 fot hög rullo eller spi

ral, hvillien derefter genast jagas af från valsen. Bullen fö

res sedan till en väll ugn, h varest den p ä ·l O minuter upp

hettas till hvitglödgning, i hvilket Iilistånd den nedsåttes i en 

cylindrisk form · af jeru under ånghamrnaren, af hvars starka 

slag spiralen hoptrycl<es, hvarunder sammanvällning till ett 

kompakt stycke eger rum. Detta ha uu omliring 2 fot 6 

tums längd, och ulgör en af da på likformigt sått tillverl!ade 

3:ne delar, som .. fordras för hvarja kanon. Så snart en ~å-
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dan del åt' fiu·dit: I.Jor-ras den, samt. svarfvas på :indarne och 

ytan; det sednare så, att ytrro diametern föga öfversli:;er 

hvad den slntlieen bör vara. 2:ne sålunda sammar;väliJa 

och svarfvade delar· !riggas rlen1fler horisontell. efter livaranriTa 

framföt' lågan er en ugn med blitsler, så alt sjelfva !agan 

trälfar de båda mot hvarandra vända ändat:ne af rullarna. 

Då dessas ytor orhållit vällhetta, samma ntryclins rullarne me

delst väldiga slag eller stötar mot den enas ända af en af 

handlirart förd horisontel hejare, liknande en murbräclia. På 

enahanda sätt fastviiiles det tredje slycliet till de tvenne an

dra. Öfver föreningen mellan första och andra stycket, i 

grans!iapot hvaraf Iapparne slwla liOmma alt. sitta, fasllirym

Pf!S en vid påsättningen rödglödgad cylinder, upprullad, hop

välld och svarfvad på samma sfilt, som de sftrsldlda styc

ken, hvaraf l1anonen består. Utanpå nämnde cylinder fast

krympes ytterl:;:a e ett bälte af smidt jern med fastsatte tap

par. Under det nämnde bälte afsvalnnr låter man en vatten

ström s-enomgå pjeS{]ns lwnal, för att. hindra godsets upp

värmning. 

l{ammarstyeket, med livad som hår motsvarar bottenför

stärkningen :Jå van liga kanoner, förstarlies med en öfrer 

denna del af lwnonen l1ryn: p t iilf1lig cjlinder. Dennas sam

mansättning är doc!< olika med kanonens öfriga delars. Den 

består af bugtiga, kilform!ga delar, lilwande stäfven till en 

tunna, hvilka, sammanhållna och till vällningstemperatur upp

hettade, under änghammaren sammansvetsas och formas till 

en ihålig cylinder, hvilken svarfvas in- och utvftndigt och 

derefter krympes öfver liammarstydei. Ofvanpå denna på

rullas ytterligare spiralformigt, men i motsatta rigtningar 'l!:ne 

stänger eller band af smidt jern. Pjesen har nu utseendet 

af en lång och smal kanon, pä hvillien trumfen och drufvan 

blifvit afskurne. 

Dess yttre form fullåndas derefter genom svarfning, 

harorter don borras, hvilket skflr i vertikala borrmaskiFler. 

Efter borrningen reffla s pjesen. RotTiornas antal å r ~O st., 
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djup ~ tum och stigning ett slag på l O fol 6 tum. Seder

mera uttages på liammarstycliets öfverl1ant den fyrliantiga öpp

ning, hvari det stycl;e {l:ottenstycke) skall nedr;å, snm skall 

tillsluta linnalon *) . Bottenstyclwt af stål är för pjeser af olika 

pundigtal (25 till 40-pundiga) alldeles lilw, och passas med 

stor noggranhet. Det har på framsidan en t;itrin~ af liOppar, 

som passar noga i lwnalöppningen och som skall hindra krut

gasen att vid slwtllossningen uttränga. Enligt en annan upp

eift silall !wpparringen li gga i en utsvarfning af pjesens ka

nal på mynninp,ssidan af hålet för bottenstycket lianalen bak.,. 

om bottenstrd;et utborras till stö rre diameter än de11 öfrig:n 

kanalen eger och i utborrningen ingiingas bottensliru(veq,, 

hvars ändamål är att trycl1a bottenstycliet mot lwnalqns öp·p

ning, så att densamma af bottenstycke och tätring noga till

slutes. Bottenslirurven har i lianalens rigtnirrg en cylin(jrisk 

utborrning af lilla diametet· med lianal en, aF hvill1en ullJ.OF

nineen lian anses såsom fortsättning. Fänghålet. nedgfir ge

nom bottenstycliet. Detta är med en lifttling fästadt vid k(\

nonen, så att det ej l1an förloras. Efter sista svar(ningen 

och putsningen, brungöres l1anonen. 

Af orvanstående beshifning synes, alt kananon ~an lad

das på följande sfltt, nemligen : 

Sedan bottOOJSiirufven blifvit lossad, I.Jottenstyclwt uttaget 

och kärnmaren r,enom öppningen i slirufven visliacl, insättes 

genom samma öppning projeli!il och lirulladdnine, och fram

föres så, att den sednare kommer framför öppnin{;en för bot

tenstyclwt, livarefter delta nedsf1ttes och slirufven tillvrides. 

Slwttet är då ffircligt att affyras, hvill!et sker medelst ett i 

f~nehå Jet nedsatt frililionsrör. 

' 12-pund. Armstrongs l<anon väge.r oml<rin.g 9 ~ centn~r 
sv. v. (2 Slwpp. 7 Lisp.) Den uppgifves kosta omlirine 4,500 

*} Beskrifningarne nämna icke om de öfver kammarstycket ru~ade 

banden svetsas sias emellan eller icke, eller på hvad sätt vi:i öpp

llingens uttagande afsldirning vid ett eller flere sing af de spiralfor

miga förstärkniogprne undvil•c~ . 
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rdr. Engelska lältartillnriero~ ·t2-pund. kanon af molall väger 

omkring 22,7 centnei' (~>ll ll r !:i Skepp. 14- Lisp.) och bostar 

3,600 rdr. Don nya pjesr.ns rinea vigt gör att relqlen blir 

häftig, oal1tad lm1tladdningen nr minskad till oml\rine hiilrten 

af den till samma pundi gtal förut använda, och de\ äldre la

vettaget måste bol.ydlict förstårl<as, för att lwnna Lv·aagnas till 

Armstrongs lianoner. 

Projektilen till Armstrongs kanon fl r cylindro-kon af gjut

jern, oml<rin1: 2 J diamet er höG. Den har vid bfida ändame 

af den cy lindri >l;a delen, i jernet. inlaxade hlyrinr::u·, hvillws 

diameter fir oml1ring } 6 tum större ån kanalens. Armst.ronr: 

uppgifver sjelf att projel<tilen är sammansalt af särsidida de

lar, docl< så starl1t hopriistade, att, då don hegaanas såsom 

l!all kula, kan don rrenomaå en kompal;t elimassa af 9 fots 

tjocklelc. · Laddad springer den i, 4.9 regnliera större och Cm

kring ~ 00 oregelbundna mi hd re styclwn. 

Tillverlwing, hesigtning, sliOtbtäl lnin rr m m. för en 12'

pund. l1anon fordrar 6 til l 7 v~:cliOrs arbete j men till den 

grad har lillverli nings- förm5rran uppdri!'vits, att Woolwichs 

faktori nu lemnar 2'3 ffll'<iir:a l;anoner i veclian, och att, i 

händelse af brliof, derstädes och vid Armstrones rget falilori 

skulle lmnna Iiiiveriias 4.0 l1anoner f'lå samma lid. 

Redan innan Armstron r: hade lyclwts vinna enrrelska re

gerineens godkännnnde af det af' honom föreslagna sållet för 

kanoners tillverlming, hade artilleri-kapitainen Blaliely ullagit 

patent föl' tillverlwine af lianoner på det sått, att han omgaf 

en inre tub af gjutjern eller stål, med yttre förstärlmingal' 

af smidt jern, antingen i form af rin[!JI', eller på det sätt, 

alt en jornstång spiralformigt upplindades lirinG tuben, tlet 

ena eller andra sättet i ett eller flera lag efter omständig

heterna. Försök med lwnoner, lillverliade efter nlakelys me

tbod, \'erl•slålldes redan 1855 och 56, men liOnstrul!lions

sättet vann derefter icke nägon tillämpning. Nyligen har i 

engelsk tidskrift uppgifvits, att engelska rogeringen slutligen 

antagit Blakely's tillvorkningssätt för alla kanoner af större 
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pundigtal, och att en 70-pund. l<anon skall vara under till

\'erkning. Kostnaden för en sådan pjes skall vara mindre än 

för en 25-pund. af Armstrones lwnstruktion. Nårrnare., be

slirifning på ifl'ågavarande l1anon salmas dock ännu. 

En annan li anon-liOnstrul;t ion, som i sednas.te . tid ådra

r, il. sig engelslia reaerinr,ens uppm:'ll·l;samhet, å~ .Whitworths. 

?åsom redan förut är beliant, har \Vhitworth, i sl:illet för 

r,evärspipor med refflor, lionstruerat sådana med s~xldntigt 

lopp, jemtc dertill hörande sexliantiga projol•tiler. Sanuna 

ide har han nu tillfimpat på lianonor af jern och med liam

marlacldnina. Försök med 3-, '12-, ·18- och 80-pund. liano

ner med sexlianliga l1analer hafva nylir:en i En(:land vid south

porl. blifvit utförda. Den 80-pundiea lianonen, afsedd att 

dermed liunna afshjuta projelitiler af betydligt större vigt än 

som m'ot,v;l'rar pundigtalet, år förstärlit med utanpå densam

ma anhringude band af :;m idt jern, piit.vineade med hjelp af 

hydrautisil press. Denna kanon väger 4 tons (nära 25 skepp.) 

En 3-pnnd. väeer endast 208 skålp. 

!(analens genomskf1rning iir pii alla Whitworths l1a~oner 

en sexliant med afrundade hörn, och vridningen ett hvarf på 

4 O tum. Ilen inrättninG h varmed l!ammareri tillslutes, be

sl;rifves ~nsom anhrinearJ i lwnonens bakre ånda och slwll 

utgöras af ett locl!, som medelst gänej•Jrn iir Listallt vid pje~ 

sen, ocf1 hvillwt tillsluter liammaren såsom locket på en ldl1are 

samt bn genom lillslirUfning qvarhållas . f'iint:hålet ingår [!0-

TIOIJl locliet i Ilanonens liärnlinie. Projel1tilerne slio la vara 

olil1a efter målets besl;affenhet, tubulära mot lösare och ma

~iva mot hårdare föremål; b5do främre uch balire ändarne 

äro ~frundade j genom det sednare skall vid sl1julning kunna 

vinnas ända till 25 proc. ölwd sl;ottvidd. l öl'riet är yllro 

formen lämpad efter l;,walens. l stället för vanliea harduser 

begaenas sexkantiga lianistrar af jernblecli, äfven lämpade ef

ter kanalens form. Kanistoms halil·e botten har i midten ett 

hål, på det att elden från antiindnings- röret i fånehålet stia Il 

träffa krutet. Kanisterns främre ända är tillsluten af en bot-
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leD eller kaka, som innehåller ett fett ämne, hvarmed kana
len smörjes-. B1ecl1kanistern qvarstannar vid skottlossning i 

liammaren och måste, innan ny laddning sker, uttagas. 

Följande resullater af försölis-sl•jutningar med Armstrongs 

och Whitworths kanoner ·torde förljena att anföras. 

Med en Armstrongs 12-pund. l;anon skjöts vid Shoubur

ryness 40 skotl. Laddningen 1 ~ sld\lp. eller ·l sl;ålp, 60 ort 

kr~t, som dock egde långsammare förbrännings-hastighet än 

vanligt krut, d. v. s. Ta>, enligt antaget mått på kruts stj'I'Lw, 

svagare. 

l Medel- \ Slörsta ski l lnad emellan 
Elevation. . 'Skctlvi~~ -. ---. --. --

1 
skottv1dd.J d SJdoafvJI;mngaroe . erne. · 

J SY. fot. l Sv. fot. 1 Sv. fot. 
7° l 7,638 195 l 9 
8 8,615 l '180 3 
9 9,220 225 9 

Med Whitvorths kanoner voro försöken vid southport ej 

afslutade, då den berättelse, livarifrån nedanstående är ta-
, ' ' 

get, afgafs. Af gjorda slijutförsök lisade sig, att so-pundiga 

kanonen med en laddning af 1 skålp., kastade en projelilil, 

väg~nde 90 sld\lp., 700 yards eller omhing 2,100 fot. 

8 skott med 12-pund. lwnonen och en laddning al 28 
ounces eller ' oml;ring 1 l skålp. och 1D 28' elevation triilt'ade 

alla, på ett afståncl af 1,000 yards eller omllring 3,000 fot, 

lnom en qvadrat med 4 fots sida. 

Försöl>en med en 3-pundig kanon äro fullständigare. 
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1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

Ounces . Yards. j l Yards. 

7~ 10° 4,171 l l 6 
" " 4-,179 l 4 
" 4,224 5 

:: 1 2~0 ~:~~~l 
" l " 6,784 l 
" l " l 6,720 l 

l " l 6,9·10 l 

35°18,970 l 22 
" 8,930 
" 9,059 1 o 

8 

" 
" " l 9,164 22 

2 
2 

12 
16 

2*) 

10 

*) Detta och fö ljJude skott riglades något åt höger. 

l 12,936 

! 20,905 

Uppre(fling af äldre gjulna lwnoner. Försöl; alt genom 
anbrineandet ar relflor i redan fårdiea l;anoner, för· alt ti ll 
dem lwnna anvfmd.a ett eller· annat slag·s trånglmlor och 

derigenom öl;a lwnonernas slwttsälierhet och skottvidd, äro 

på mängfaldiga stållen verkställda. Eneelsl;a tidskrifter öfver

flöda med förslager i detta afseende, men ternlieen allmänt 

synes man i Eneland antaga, att engelsl;a kanoner af t;jutjern 
ej kunna uthärda den större sprängkraft, som l;rutgasen ut .. 

veddar då · projektilen ej får fritt röra si11 i kanalen hvadan 
• o l 

åt·sl;illiga förslager förekomma att, eenom förstärlmingar, an ... 

bringade utanpå l;anonen, på sätt Blaliely föreslagit, lwnna 

ernå erforderlig styrka, men så vidt Förvaltningen lmnnat 

inhomta, har icke något dylikt förslag vunnit det afseende, 

att engelska regeringen anb.efallt uppreffling af ett ~lörre an
tal äldre kanoner. 
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I Franl11·ike deremot synes försöken hafva lyckats bHtrP, 

emedan ett ej obetydliet antal af upprolflade 30-pund. äldre 

knnoner af ejutjern lärer redan för beslycl•nine af fartyg vara 

fårdir,a, och enliet uppgift slwla dylil<a l<anoner utgöra hnf

vudbostyclwing på de pansarfartyg, som f1ro under byggnad. 

Rörande de relflade 30-pund. kunonernas beskaffenhet, kän

ner man ej mer, än alt refflornas antal tir 3:ne, att de iiro · 

oml<ring 3 tum breda or.h ~ tum djupa. Närmare uppr,ift 

på beskaffenheten af de p~ojektiler, som äro iimnade all till 

ifråeavarande kanoner njtljas, sa lwas. 
1 Nord-Ameril>a harva försöl! hlifvit ejorda med upprotf

lade 6- och 12-pund. kanoner af metall, i hvili>a refflornas 

stigning ölwts från ·l fot på 60 till 1 fot på 20. Antalet 

rotflor år 15. Projektilerna till dessa pjeser äro af gjutjern 

cylindro-lwniska samt hafva på den cylindrisl<a delen en ur

svarfning, i hvill;en år anbrugt ett bälte af "segel dul<, tenn 

och blyplåt.'' Projektileils bakre ända har en cavitet af 1,9~ 

tums diameter och 1,5 tums djup. M krutgasen skall bältet 

tryckas in i relflorna och derigenom tvingas projelililen att 

vid utgåendet rotera. (Någon gemensl~ap mellan caviteten 

j projcl1tilens ånda och brlltets ell er Tulningens underlwnt 

måste finnas, o1n vulnin1:en sliall kunnu tvineas att videa si g, 

så att den fyller relflorna, men är i beskrifningen ej omta

lad). De' verliställda försöken sägns harva utfallit gynnande, 

så väl i afseende på t.rälfsål1erhet som ölwd slwUvidd. 

Jernklädda fartyg. Ehuru det sunnolilit icl1e sl1all lyc

kas att ens delvis belllada ett fartyg med så tjocka jernplåtar, 

att de kunna motstå massiva projektilor, helst om dessa äro 

spetskulor och skjutus ur refflade kanoner, så äro dock för 

nårvarande både i England och Franliril;e under byggnad far

tyg, hvilkas sidor slwla jernlilådas, och torde detta nya ~lags 

krigsmaskiner lämplieen kunna kallas pansarfartyg. Det asyf

tade hufvudändamålet med dessa fartyg synes vara att der

med kunna utan särdeles fara för desamma löpa inpå fiendt

lige, på vanligt sätt byggda fartyg, och, medels.t skjutning af 
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språngladdade bomber frjln vål skyddade egna kanoner, inom få 

ögonblick förstöra eller s:inka de fiendtliga fartygen, det ena er

ter det andra, eller ocli att vid ombordläggning, under stark fart 

med den fast och särdeles starkt byggda bogen, åstadkomma å 

motståndarens sl;rof sådan öppninrr, att det måste sjunka. i 
hvad mån dot sl1all kunna lyckas att göra pansarfartygen 

skoltfria samt tilh·:ickliet rörliga och starim för det krigssätt, 

hvars införande man med dem afser, t ~rde kunna areöras en

dast cenom erfarenhet i ett lwmmande sjöl>rig. Tankarne 

om möjligheten att kunna vinna hvad som åsyftas, äro åt

minstone ännu delade. 

Innan engelsl<a styrelsen vidtog by:mnad af nämnde nya 

slags fartyg, infordrades förslag dertill så vill från ensiiiide 

som från statens sl>eppslwnstrulilörer. Viikoren i afseende 

på furtygens beslialfenhet voro hufvudsalliigen följande: be

styckningen simlie uteöras af 36 l<anone1· ; utrymmet vara till

räckligt för nödig besättning och 4 månaders proviant ; ma

skinllraften vara sådan, att farten blefve 14 l<nop; och skulle 

fartyect på viss dul af sin lfwed, för l)ch al<ter om middskepps; 

bära en bel:icknine af 4 4 tums tjoclw sl<öltlplåtar på en. 2 

fot tjoclt, tätförtimrad sida af trä. Plåtbeklädnadens vigt fin

ge upp~å till l 000 ions eller nåra 6000 skepp. Jornklädda 

delen skulle vara afslänr,d medelst stal'lw vallentäta skott, 

från fartmots för- och akterdelar, hvillia ej af plåtbeldädnad 

blefve skyddade. Genom att icke utsträcka jernpliltheklädnaden 

ända mot st:ifvarne, borde möjligheten af planens utförbarhet 

underlattas och fartygets rörelse!' blifva mallligare. 

Efter pröfning af inlwmna förslag, har eneelska regerin· 

gen uppgjort lwntrakt med enskildt bolag i London om hY!J{l'• 

nad af ett pansarfartyg eller, såsom di:Jt i en{le lslia tidskrifter 

vanligen benämnes, "Steam Rum" (Ånemurbr:iclw, med afse

ende till dess ändamål att medelst slöt mot fiendtliea farly• 

get komma detta att sjunka). Ungefårliga dimensionerna af 

skrofvet äro : Hingd 380 fot, bredd 38 fot och djup i hål ... 

skeppet 4 t ~ fot. Maskinerna af Pen n s & Sons modell skola 
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hafva 1,250 hästkrafter. Fartyget skall blifva af jern, men 

från 5 fot under vattenlini·en sl;all påläggas en bolilädnad af, 

teal;träd$ballwr 1 ~ jot tjo·ck, hvilande på en afsats i den 

egentliga plålbeldädnaden. Sl;öldplåtarne skola bestå af 4. fot 

breda, . 15 fot lång;1 or,h 4 ~ tum tjocka smid.da jernplåtar. 

Sköldbeldädnaden slwll på höjden rär.ka till öfr~ däck och 220 

fot .af fartygets hela längd eller pa omkring ~-eT deraf. Af

delnings-skotten, för och akter om den sldildbelilädda de

len, skola .vara af 2 fots tjocka teak och ekbalkar, beklädda 

utvändigt med 1 ~ tums tjod< jernplåt. BordLiggning af den 

ej sl1ö lrlldädJa delen af fartyget sl;all uteöt·as af ~ådan jorn

plåt, som för dylilit ändamål vanligen användes på jerufar

tyg. Trossdår.l;ot slwll vara af tr<1d, batteri-däcket af jern 

belilådt med träd, öfra däcket af jern. Däcl<sbalkar, balkvä

gare o•ch strär.kband slwla vara af jern. Förstärven sliall så 

vril under som öfvor vattenytall vara tillbal<afallande, på det 

att slötp~llll>ton vid ombordlägcniqg må blifva nät:a vatten

ytan. Fartyget >kall förses med tacliling. Det skall på batte

riet föra 14 styciiOn Annstrongs 1 O O-pund. linnoner, samt på 

däck: 2:11o på sidol'lle, 2:ne för ut och 2:ne alder ut. Kost

nuilen anses komma att uppgå till omkring 3 '~01000 L. st. 

ollet· nflra 6 millioner rdr rmt. 

Frankrilw äro 4 pansar-fregatter (fret:ates cui rassees) 

undei· bygv,nad. Ett af dem hur i Tonlon redan v,ått af sta

peln. Det ät· bygdt af teak och mahogny. Dess längd är 

250 fot och hredd 56 fot. Fullt armerad! och jernklädt skall 

dess djupp,flende blifva 25 a 26 fot. llestyclmingen sl;all ut

göras pi\ batteriet af 36 styclwn 30-pund. rolflade l<nnoner, 

och på dflck af 4 stycken svåt·a bombl;anoner. Äfven på detta 

fartyg [H' för;;tåfven tillbal;afallande så vål öfver som under 

vat!t~et. Masldnlu·aften ar iinmad att blifvu 900 nominella 

hästkrafter. Fartyget anses lwmma att göra 13 a H lwop, 

Öfre däcl; sl;.all på underl;ant hafva jernidädsel för att min

ska eldJar'an på batteriet. De tvenne bogkanonerna skola stå 

i ett upptimradt hus, hvars väggar skola jernbeldådds. Akter 

4.'3 

om stannaston är en 15 fot hög tornformig byggnad af tim

mer, ämnad att åfven jernklädas. Här skall befälharvaren vid 

an:::repp hafva sin plats. Yttre jernbeldädnaden slwll sträcka sig 

från några fot under till några fot öfver vattenlinien. Dess 

hela vigt anses komma att uppgå till omkring 900 tonneaux 

eller vid pass 5000 slwpp. Fartygets taklinr,- !åror blifva 

en vanlig freeatts, ehum något reducerad och utan bogspröt. 

Roret skall blifva · sådant, som man på flera i sednare tider 

för franslw flottan byggda fartyg anviindt, nemli.gen med öfre 

del en af hjorlstoclwn af jern, instuc!len i eh pil. det egen !liga 

rorets öl'ra ända fastsatt metallhyl sa. Den af träd byggda de

len af roret räcker på detta sf1tt endast et.t par fot öfver 

vattenytan, och anses det, att, om -hjertstoclien af roret blir 

slo1dad lwn den låttare utbytas, än om hela roret skulle lyf

tas och repareras, hvarjemte så stor öppninG för rorhufvudet 

ej fordras i fartygets hvalf. 

Äfven i Arneril;a bygr,es angbat!.ori af jem, för hamnför

svar. Det skall bli f va 4 50 fot långt ocl1 50 fot bred t, och 

hestyckas med svftra kanoner, betf1clita af ett sluttande tal>. 

l lliilslwppet bordvarts, sannolikt omkring vattenr,ången, finnas 

2:ne 200 fot lånea cisterner, i fack indelade, i hvilka luft kan 

inpumpas af 2:ne sersliilda ångmasliinor. Meninr,en larer va

ra att eenom i cisternorne sammantryelit luft hindra vatten 

att inkomma genom slwllhål i eller under vattenlinien. 5@0,000 

dollars äro för byegnuden anordnade; långt mera erfordras 

för fullbordande!.. 

..tlngmaskiner {ör krigsfartyg. Någt·a v3sendtliga förän

dringar i deras konstrulition synes ej i sednaste tidur harva 

egt ru,m. l Engl and tyckes Penns &. Sons konstruktion för 

masldner till skruf-fartyg er,a mesta förtroendet. Af förbät

tringar i maskinernas detaljer, som äro föreslagne eller för

sölite, mf1 anföras följande : 

Ilegagnande t af öfl'orheltad ånga, samt expansions-rörelse 

som i stöne grad an för närvarande är händelsen på en

gelska krigsfartygs-maskiner, gör möjligt att efter omständig-
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heterna förändra ånp,ans expansion, - · .tillstyrkes af en ko

inite, som varit förordnad att yttra sig om de 1\ enp,elska 

krigsfartyg bruklip,a ångmaskiner. l{onslruktions-deparlements

chefen (Surveyor of the Navy) medgifver fördel arne af hvad 

komitterade i nämnde afseende tillstyrkt, men ans11r erfaren

het och förhattrade konstruktioner böra afvaldas, innan sä 

val brulwt af öfverhettad ånga som ny expansionsrör~lse all

månt införes. flvad öfverhetlad ånp,a betrlllfar, synes erfarna 

masldnkonstruktöt·er anse, alt upphettningen ej böt· dr.ifvas 

till mer än omkrin(! 100 grader Fahrenheit (55 grader C.) 

ulöfver den temperatur ångan eger i ångpannan; var~nde 

denna förhöjning i temperaturen, efter dessa konstruktörers 

åsigt, tillräcklig~ att förvandla det vallen, som under vanliga 

förh ållanden från pannan medfö ljer ång-an, å ny o till sådan, 

samt alt då i cylindem ega si\ til lrftckligt hö[! temperatur, att 

den s;in lining dori, som uppkommet• dels genom åne-ans be

röring med cylinderns väggar, af11yla g~·nom föregf1endo lwn

densation, dels genom dess utvidp,ning i ett större rum, ej 

blifv er större än att änean fortfarande förblifver torr, tl . v. s. 

temperaluren i cylindern oj blifver s:i låg-, att någon del af 

iinr:an milsto förvandlas till ~ :1tlen för att tätheten och expan

sion af ångan och dess temperatur .sliall liOmma i det för

hållande ~om tle ömsesid~t bctinea. Begagnande! af till ilö

ere grad . ll pphett.ad ånga befaras slwla åstadkomma större 

fril;tion eonoro svårit:heten att underhålla nödie smörjning å 

de rörliea masldndelar med hvil :. a ånp,an lwmmer i beröring, 

med flero ol i1 grmh eter. Att r:enom användandet af öfver

hetlad anga, bränsle Sliall besparas, deroro synes lanliarna ej 

vara delade och är genom erfarenh eten bestyrl1t. l större 

tubular-ångpannor anv;indas nu mera alllid messingsl.ubor, 

men på enaelslia ån [! lianonsluparnes pannor finnas jerntuher 

och fri\ga <ir dorom att, såsom den oowf11nnda liOmiteen Lill

s1yrl;t, utbyt:J dem mot messingstuber, ell er ' förändra pannor

na me,delst . anbl'inga:-:de af annorlunda beskaffade eldkanaler. 

Dot har föreslagils att hvalfvet öfvor eldstaden i ångpannan 

skulle göras relfelformigt, antingen långs efter eller tvärs· 

öfver, hvarigenom don yta, som på ena sidan beröres 11 f el

den och på den andra af vattnet, komma att något öl1as och 

på detta sått pannans förmäca att generera ånga, med bibe• 

hållande ar pannans volum, åfven något ökas. 

Uti ett särdeles förtj enslfullt arbete "On Naval warfare 

by steam" (Om sjöstrid med åncrartyg) har engelske genera

len Sir Howard Douglas föreslagit några förändringar i afse

end., på skrufvens konstrul1tion, hvilka torde förljena att an

föras, 

Den på engelslia fartyg använda skrufven med 2 blad 

har dessas kanter nåra ralw, hvarigenom hvarje blads hela 

kant näslan samtidigt passerar slieppets modelselilion, dervid 

den af skrufvon i rörelse-satta vattenmassan gör IJ<ifliga slag 

mot fartygets al1terst:if och rorståndare och åstadkommer . ' 
sliakniog i akterskeppet. Sir ~loward Douglas föreslår derföre 

att för:indra skrufbladens form så, alt kanlen blir bugtig då 

den efterhand passerar medelsektionen och livarigenom sla

gens våldsamhet och slialmingen bör minskas. för samma 

ändamäl föreslär han all bladens hörn afrundas. 

Oaliladt don allmånna lill;impnin!jen af sliruf på alla 

lirigsfartyg och hvarigenom deras lämplichet för sitt ändamål 
' l ' 

stm en, utan tvifvel i hög era d ö lias, anser Sir Howard Douglas 

alt för liten vi gt hittills blifvit fä stad vid den fam för skruf

vons oklarande, som sj kerligen skall komma att uppstå, om 

nedfallande takling eller rundhult blifva under striden in-

dragna i skt'ufströmmen. Denna suger nemligen till sig allt 
k . ' 

som . ommer 1 gransliapet af skrufven, då den åt• i rörelse 

och blir det derefter af bladen indraget i skruföppP.ingen: 

hvarigenom skrufvens oklaraude gansfia lätt förorsakas, sii att 

dennes rörelse hämmas och fartyget uts:ittes för de största 

faror, enär det under sådana förhållanden nästan är i redlöst 

tillstånd. För att sltrufve n slwll, åtminstone i någon män, 

kunna hofria sig sjelf från tagvirke och mindre rundlmlt

styckon, föreslår generalen att förse skrufbladens kanter med 
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ikarpa eggar ar nåeon hård metall, äfvensom att sådana skulle 
fästas på sl;rufvens centrum, medelst hvilka skrufven nnder 
dess rörelse siwlie kunna frigöra sig från ofvannämnde slags 

hinder. 
Rörande de förändringar i fartygets takling, som i sed-

nare tider vunnit någon allmånnare tillämpning, innehf1ller 

den af kapten Adlersparre, efter hans [Jtel'lwmst från anbe

fallt! utril(es resa åren 1857 och 1858, afgifven hPrältelse, 

så fullständiga och fullt tillförlitliga upplysningar, att Förvalt
ningen icl1e har något att i berörde afseende nu tillägga. 

Såsom en väsendtlig förändring i tal;linr,ens beslwffenbet må 
anmiirl;as, att för enr,elska luigsfartyg det nu mera år be

stärndt, att det stående undergodsill slwll tillverkas af galva
niserad jerntråd, äfvensom att jern anv:indes till åtsl!illiga an

tira delar af taldingen, der tågvirke af hampa förut begag
nats. Utom den lånt:t större uthålliGheten af tross utnf jem 

emot sådan af hampa, har den förra flfven den förtielen att 

vid första uppsfltlningen vara billigare iin liamptross. 

Apparat att användas till lodning ptl stora djup""'). 
Blanu konstruktioner för dylika apparater, synes den af Ame

rikonaren Brooke inventerade ega ett hestämdt företräde, och 

erfarenheten har också vitsordat dess anvilndbarhet. 

Sjell'va lodet utgöres af en 3'2-pnndi:; knnonlmla, som i 
(!et ögonblicl; lodningsapparaten berör botten lösp,öres l'rl\n 
lodlinan, hvarvid denna, ifall fartyget under lodni:1gen lieger 

stilla, upphör att utlöpa eller fltminstone betydligt minsl;ar 

hastigheten, hvarmod utlöp;1ndet slier. Bifogade ritning för
klarar narrnare apparaten~t sammansättning. A. lwnonkulan. 
B. en stl.lng ef messing. [{ulan har ett hål af den storlek, 

alt stången med lätthet kan deri röra sig. Kulan uppbäres 

af en messingsplatta, som under· lmlan ål' påträdd på stången 

och som hanger på en bugt E. E. af fin lina, upphakad på 
ullösningsl•rolwn c., fästad vid stångens ö fra ä n da. D. lodlinan 

*) Se bifogade ritning. 
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meJ lel.are_ fast i utlösningskrokon. Så länge som linan ar 
);tllans lyngd hålles stråclit, qvarhålles bugten, hvarpä kulan 

hänger pii krol;en C., men lösgöres, då nedre ändan af stån

gen berör hotten. Stftnr:ens nedra ända är utborrad, så att 
dori lian insticl;as 3 eller 4 afslmrna gåspennor, öppna i 
11åtla ändat·. Ändamålet med dessa pennor nr att deri skall 

intr••nga något. af bot.tenlauret. Luft och vatten ifrfin utborr-
, ' ningen nt.cfir vid lodets nedcäende genom en öppning vid F. 

som docli vid upphalningen täppes af en liten låderkla!f. För 

att hältre qvarhål la bugten af linan l1ring lwlan, har denna 

en n!svarfvad rand, hvari bugten ligeer. Med den besl1rifna 

apparaten hafva lodningar blifvit. vrrl•st.:illda på öfver 20000 
fots djup, och prof af boltenlar:rcts beskaffenhet bli!vit upp
hemtade. Vid ft profven verksUllida mikroslwpislia undersök

ninear, hafva deri 11ppliicllts lemnin[!ar af organisk och vul
l;anisl; natur samt sand. Deraf att de oq;anisl;a fiOl!lena, så

som sl;öldar och sl;al af snäclwr, lillnr.at bibehålla igenl1ånlig 
fonn ehuru af ytterst . ömtåliG hesl;alfenhot, samt derar att 

sandkornen er,t. l'nlllwmiigt. sliarpa l1anter, har man slutat der

til l, alt vattnet i hafvet p~ större djup är i fullkomlig hvila 
och således ido störes h varken ar vågrörelse elle1· strömmar, 

Fyr· pd Slornaway å ön Lewis af flebriderne. J(lippan 
Arnish ror!;, der l'yrPn borde hafva stf1tt, ur s(i otilleänglig, 

att fyr der sUides ej anså[!s lillnna urHlerl•ållas. I det på 
nfllnnde lilippa uppförda tornet, uppsaltes derföre endast on 

plan spegel i sii dcm rililninr,, utt ljuset från en på 530 fots 
afstånd bellntlir, fyr reflellterades af spegeln i den riktningen 

fyr på Arnish rocl( borde lysa. För att göra den synlig öf
ver en större villkel af horisonten, ställdes on frenells lins 

framför de raOelilerade stdilarne, så att dessa erhöllo en 
passande spridninp,-. 

Upphalningsbädd i Cronstadt. En sådan år der byggd 
för stora fartn~, å hvillien sl:idan, hvar(Jå fartyget står, upp
drages af en . hydranlisl; press, hvari tryckningen kan åstad
kommas till öfvervinnandet ar ett motstånd ar 3000 tons 
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(f 8000 skepp.) Bäddens lutning år t fot på 32. En å ng..: 

mastlin drifver· de till pressen hörande 3:ne pumpar. Före

ningen mellan pressen och slådan utgöres af flere stänger, 

bvilkas längd år sa afpassad, att när presspistonen uppp,ått 

och medfört s!äda och fartm samt åter blifvit <~f anhrinp,ad 

motvigt nedförd, sodan vattnet ur pressen bl ifvit utsläppt, 

kan en längd af föreninp,s stängerna borttagas. 

/[on-telegraf för floctor af Red!. Den består af fyra 

konet·, hflllgand~ under hvat·andra, 2 och 2 med baserna 

vånda mot hv3randra . Genom sårskilda snören kunna ko

nerna visas utsträclila, eller· sammantryckta och derigenom 

förete 15 olika figurer, h varmed l1an betecknas 1 O silfl·or och 

5 hjelpsip,naler. Denna telegraf torde förljena ~lt försölws, 

ift.som lilla synlig f1t alla håll och oberoende af vinden och 

dess riktning. 

Gevärs- ncll pistolstockar af jern . Mance:mx, gevärs

fabr·ilwut i Franlirike, har uttap,it patent fi stoelim· för gev~r 

och pistole1·, tillverkade af jernplåt 09h öfverldådda mr.d vax

adt låder. Låset ligcer inuti stocken. Pipan livilar på en 

träskälla, liggande i piprfuma af jern. 

OM WITHWORTHSKA KANONEN. 

(Ur Times.) 

Den 26 sisU. Maj, företogs vid Nore, nf1rvaro af Lorder

na af Amiralitetet några försök med M:r Wilhworlhs 80-pund. 

kanon för att ull·öna dess verkan mot jernl!lådda skeppssiclor. 

Till mål anvimdes flytande batteriet "Trusty." Åtskilliga dylika 

försök hade förut blifvit gjorda mot delta battel'i, såväl med 

Armstrongska kanonen som med den vanliga slätborrade 68-

pundiga, hvarvid det visade sig att flytande batterier i all

måahel voro skottsäkra mot det gröfsta artilleri, äfven på 
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kårnskottsrlistans. ra denna di stans ejorde nemlir,en den 

68-pund. slfllbonade lianonen endast ett 1 a 1 i tums djupt 

inlrycl; i jernlilädseln och, der tre ollor flera kulor trälfade 

på samma släi!B, söndersplittrades plåten och batteriets tim

mersida bräcl;tes och bfn1des delvis ur sin ställnine, men 

inr,en enda lwla tränr,tle in i fartn;et. Med Annstrongska 

kanonen åslad l;oms docil större verlwn. Dess lwniska kula 

genomtränr,de, i det närmaste, den 4 tum tjocka jernplalen, 

men i intet enda fal l, som vi känna, gjorde den det full

komlip,t och in;;en lmla gick någonsin genom sl;eppssidan in 

i bat.terict. Flem personer ansägo orsal1en hårti ll vara att 

M:r Armstrong begagnade spetsig i stället för tvärskuren kula, 

hvillwn sednare då den träffar mfllet med hela ytan [>U en 

ellnr,, verl1ar med större bräckninr,sl;raft lilHtsorn en jern

hå lspressningsdobb (a punch). 

För lidet iir medp,af M:r Withworth, llhuru med någon 

motvi lja, att lilla refHa en vanlic gjuten kanon en ligt hani 

hexagonalprincip, hvartill användes en 70-pundig tvårsimren 

liu la. Vid försöken r,enomträngde denna l;ula fullkomlir,t 4 

tums plåtarna men aldrir, sjelfva sl1eppssidan, och förorsakade 

således iclie nl\p,on synnerlie sl1ada. Under fortsättning med 

dessa försöli sprang M:r Withworths 80-pund . kanon, hvar

före han begärde hos Amiralitetet alt få verlis!älla nya för

söl; mot nrrusty" med llll 80-pund. l<anon som han sjelf till.

verl;3t och med hvill;en han, under nästlidne Februari månad, 

~id Sonthporth visat förvånand e resullater i sl1jutvidd och 

tr<iffsiilwrhet. sedan den begärda tillåtelsen blifvit lemnad, 

borttor,s ''Trustys" gamla, af ruycl;en sl;jutning, sl;adade be

kliidnad, som ersattes med nya, af bästa jcrn smidda 4 ~ 

tums plåtar, i alla afseende jemngoda med de af 11Thames 

shiphuilding Company'\ för den nya jernlilädda fregatten ''War

riotn förfårdit;ade. 
11Trusty", sålunda försäl;rad och med en hvitmålad prick 

att sigta på i midten af hvarje plåt, förtöjdes utanför "Sheer

nes", 'id motsatta stranden och i sådan riktning att ingen 
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olycka skulle kunna rörorsal;a, om nåeon lwla cinge föl'l>i 

målet. För den händelse att batteriet, r,enom grundsl;ott, 

skulle komma i fara att sjunl;a, voro anstalter vidtagna att 

hastigt kunna frfinsticl;a förtöjningarne och ångfartn: liip,o 

klara att genast kunna boesera det på grundt vatten. Detta 

var emellertid en öfverllödie lörsigti~het oå inga sliOit lin~;o 

riktas längre än midt emellan balf.eri och örra tliielien. Dess

utom måste anmiirkas au, df1 afsietcn alls icke var att shjuta 

grundskott eller utfinna · möjlieheten att s!;ada pliitarne under 

vattnet, så borde försöl;et verkställs pfl land, mot en upp

timrad sl;eppssida, hvari:;enem halfva arbetet och mindro iin 

tre fjerdedelar af lwstnaden hade (;unnat besparas. 

Kanonen låg i en vanlie pivot-lavett 01nbord il kanon

båten "Carnation.'' Sjelfva lavetten, ehuru väl arbetad, och 

naturligtvis ytt.erst stark, lil;som alla lavett~ r till flottans svftra 

kanoner, var dock en ganska ldumpig pj1~s, och risar huru 

mycket som ännu återstår ull göra för dem som vilja be

fatta ~ig med förbättringar inom denna vigli[:a del af l;ri;;s

materielen. Vi harva förhällrat våra fartye, vårt lm1t, 1'f1ra 

kanoner och projektiler ~. m, men lavetterna, h varp~ docli 

så mycket beror, äro imnu, i våra daear, nog snarl il;a livad 

de voro ombord å "Great Harry" för 30Q år sedan. 

Efter att hafva afsl;jutit en tvärsl;uren kula lånr,s vatten

ytan, i hvilken den gjorde en djup fi\ra (made a tremenclous 

furrow) ångade "Carnation" från "Southr;nd" och inlog Slfl 

ställning tvärs för "Trusty" på omkring 2(10 yards (300 al

nar) afslånd. l<aptenerne l-lewlett och Schombeq; samt l\t];r 

Bidder förman för "the Instution af civil Eneeneers och Kap

ten Wrottesley vid ({ongl. lngeniöreme voro ombord för att 

öfvervara försöken. Först omlirinv, lilockan i anlände Lor

dorne af Amiralitetet i ångfartyg ''Vivid" emedan LordfJrnes 

eget fartyg "Black Eagle" gått sönder. Vädret var höest ogyn

aamt. Stormbyar, regn, åsl1a och blixt, vexlade oupphörligt 

or.b sjön var så upprörd att den lilla kanonbåten var i en 

ständig rörelse. 
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Första slwttet sl1öts af Kapten Howlott med i 2 sliålp 

laddning, efter en besvärlig och långsam rigtning, förorsakad 

af ((anonbätens rullning , l{ulan slog mot Trusty's sida med 

ett förfärligt bral; (terrific bang) hvill;et hördes af alla oml:ord, 

ehuru hvar och en ögonblickligen nödgatles söl;a skydd för 

den massa jern>plint som vid ~lylil1a tillfällen vanligtvis kastas 

tillbaka fri\n målet, och som nu kom rusande uenom luften 

som ett kartesch-slwtt. Så snart röken försvunnit visade sig 

ett öppet hål, som det tycl!,tes, tvlirs ieonom Trustys sida . 

En båt sldclwdes genast till sl.illlet och undersöl;ningen visade 

att lwlan träffat i skarfven mellan tvenne plåta I', der gjort ett 

fullkomliet \i p pet hål genom det 4 4 •tum tjoclia jernet samt 

ul.böjt båda plätarne ungefar 'l i tum från slwppssidan. Der

arter, hade hon intr;ingt 'l ·l tum i den eldimrade sidan, der 

törnat mot en svår bult, som förlindrat hennes ril1tning i 

rät vinkel uppfit, samt slutligen fastnat mellan sidan och plåt

beldiidnaden. !·Jade lwlan varit en bomb, och sprungit i denna 

st. ;illning, så hade hon antingen lösqcl1t plåtlilädseln eller 

sönderspriingt sl;eppssidan. Nästa slwtt sl1öts af l\onstapeln 

på Kanonslupen, som riktade så säkert att han träffade den 

lilla hvita prielwn i en af J.!låtarne. Denna gång gick lmlan 

tvärs igenom både jernldädseln och skeppssidan och nedföll 

på halteridäckeL Hålet i plåten var till i'ormen en regulier 

sexkant, med samma diameter som lwlan, hvill1en hade gått 

midt igenom ett timmer, lösrydt och sönderbriiclit ett jernlmä 

samt betaelit batteridådet med splintor af jem och trå . Då 

kulan fanns, var hon så varm att ingen lmnde rö ra henne 

och syntes icke hafva undergått annan förändrine än att hon 

blifvit 1 tum kortare och, i följt! af denna hoptryclwing, om

ki'ing ~ tum tjockare i framändan. 

Vid denna tid anlände Lorderne af Amiralitetet men, 

antingen till följd af niir,ot fel i uppsfll.tniny,en eller för hög 

riktning, af frul1tan att träffa för lå gt, e i ck första skottet som 

sl1öts efter deras anlwmst, helt och hållet öfver målet. Det 

nästa, eller fjerde, skottet gick äfven fö r högt men t rä lfadi 



52 

dock. Kanonen var dervid riklad akter öfver, hvarför kulan 
träffade målet i något sned ril1tning, men r,ick det oalitadt 
genem både plåtklädseln o~h skeppssidan samt fastnade i en 
af öfra dår.lisballwrne. Vit! femte skottet gick knlan genom 
midten af en plåt och sjelfva sli eppssidan, drifvando framföl' 
.t;ig en massa splint och en ofantlig (immense) jernbult, hvil
ken, med betraktande af stället uer den anträffades och de 

trästycken den krinel•asM på batteridftdet, synbarlir,en tlueit 
omliring {whirled about) med en valdsamhet endatsjemlörbar 
med sjelfva kulans. Vid kulans anslag mot målet, uppflam
made en Idar, intensiv eldlåga, så starli ungefär, Sl'lll om 
man från Trusty afskjutit en l1anon. 

Hertigen af Sommerset, åtföljd af Amiralorne Pelham, 
Mailland och Sir Balduin Walker foro derefter ombord på 
Trusty för att på det noggrannaste undersölia Verkningarne 

af skotten. En snk visado sig dervid eanslia tydligt, nemligen 
att Trusty var rutten och att dess träsid,t i~lie liunde gö1'a 
särdeles motstånd mot lmlorna, rlå bitar deraf voro så murlina 
att man kunde söndersmula dem mellan finp,rame. Lil1 väl 
lårer detta fartyg, lika ruttet som nåeon kanonbåt, vara bygdt 
på Henn'es Majestäts varf. Trustys trflsitla, kan således iclie 
gifva någon ledning för bedömandet af mot.st~ndskraft.en hos 

ett sådant fartyg som, Wanior, hvilli et utom sin 4 ~ tum tjoc
ka jernbelilädnad, får en 22 tum tjock skeppssida af bästa 
teaktimmer och innanför denna ytterligare ~ tum tjocl1 jorn
beklädnad. 

Hertigen af Sommerset föl'ldarade sig fullliOmligt tillfreds
ställd med resultatet af försöken, hvilka också voro särdeles 
afgörande, så vidt det rör Trusty åtminstone. 

JEMFÖRELSE EMELLAN NÅGRA NATTSIGNALERINGS
SYSTEMEH . 

(Forts . fr . föreg. härte). 

Det föreslagna nya nattsi_qnalerings.~ystemet, som utföres 
med högst 4 lanternor, är sft pass försökt och kändt inom 
Svenska Flottan, alt dess närmare beskrifning ej torde vara 
har af nöden. Lil1aså torde de vitsord om dess enkelhet och 
användbarhet, som från åtskillige fartygschefer ulifvit afgifne, 
ej vara obeliante. 

Emot detta system har man dock frarustält några an
märlmingar, hvill1a torde böra n.'irmare belysas. Desse äro: 

A) Att dterkallelse-signal ej finnes, h varigenom det blir 
omöjligt att, annorlunda än genom en ny order, kontraman
dera signal, som bli {vit origtig t gi {ven. 

Man bör noea skilja emellan be~:reppen signalerings-sy
stem och signal-bref (signalbok). Si~naleringssystemet -det 
vill här sfiea signalerinr,ssältet - har till uppcift endast att 
på lämpligastil s:Ht framställa ett erforderlict antal numror, 
samt miijlieen, derjomte, be,tämma dessa numrors ordnings
följd; men ocli ingenting vidare. Numrornas betydelse dere
mot, vare sig att gi{va en order, eller dterlralla sådan, har 
med signaleringssättet alldeles icke att skaffa, utan tillhör sig
nalbrefvets bestämmelser. Om detta innehållflr t, ex. att N:r 
~ betyder åtel'kallelse af sednaste signalen, så finnes ju åter
kallelsesignal. Upptage1· signalbrervet deremot icke sådan be
tydelse för ndgot numme1· så salmas återliallelsesignal, ehvad 

sätt för signaleringen man f111 må ber,aena. 
Anmiirkningen torde således kunna alldeles förfalla. 
R) Att förvillelse lwnde uppstå vid tillfällen, då samma 

siffror visas flera. qdnger d rad, uti ett 'och samma 11ummer; 
sds0111 t. tx. i N:r Hl, 22, 222, o, s. v. 
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Enär ingen signalsitfra får visas förr, ån den filrecåendo 
blifvit repeterad och nedhalningen år gjord, så torde, derest 
någorlunda uppmärksamhet användes, eU sådant misstag ej 
böra inträffa. För att likväl alliiesna all frulitnn derför, så 
kan till systemets föreslu·irter läggas följande: 

"Uti en och samma signal bör samma silfra (d. v. s. 

"samma antal lanternor) icke 'isas 2 eller flera gånger å rad ; 
"hvarföre, då lil'a siffror sålunda förelwmma, man visar den 
"första medelst lanternor, men ersåttee de öfeice med en 
11
blånkfyr föl' hvurje. Denna fyr tändes så snart lanternorrHJ 

"äro i topp och bör gerna beinna tills signal en är repeterad. 

"Så t. ex. signaleras N:r ·l ·l med en lanterna jemte en 
"blänkfyr, N:r 22 med 2 _lanternoe jemte en blänkfyr, N:r 33 
"med 3 lanternor jemte en blänkfyr 

"N:o 1-11 med lanterna jemto 2 blänld'yrar. , 
22z ,, , 
333 

" , HH 
" , 

2222 
" 

" 
" ,, 

" 

2 
3 

o. s. v. 

" 
" 
" 
" 

" 2 

" 
" 
" 

2 

3 
3 

" 
" 
" 
" 

"så att hvarje blänkfyr har samma silfervitrde som tie samli -
11digt denned visade lanternorna. 

"Häraf följer ocl,, att alla dylil>a numrOI' eifvns genom 
11en enda signal. 

11N:o 311:1 girves med 
11 1 :o. 3 lantemor. 

"2:o. 1 lantema, '' blänkfyr. 
113:o. 3 lanternor. 

11Signal med lanterna och blänlifyr repeteras endast med 
111anterna, utom af eskader-cheferne och ropelitören för 2:a 
"eskadern, hvilka repetera i likhet med Amiralens hela signal. 
"Göres signalen endast emellan 1l:ne enskilda fartm, repele
"ras deremot äfven med blänkfyr." 
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C) .Att ett nummer, som pd papperet uttryclles med 
fl era siffror, äfven erfordrar flera signaler och kan ej ut
tryclws i en enda. 

Vet lf1rer ide l<nr,na bestrida s, alt all signalering utgör 
ett slags skrift och ftr ämnad att ers;itta denna; likasom all 
skrift afser ntt ersätta den murHitlilja framställningen, då sådan 
ej kan be3agnas. 

Det ål' äfven bekant, att det funnits och ännu finnes 2 
5lags slirift, nemligen Hieroglyf och bokstafsslirift. Den förra 
som bcp,agnar teclien för hvarje ord, användes visserlip,rm än 
i dag, men docl< endast undantagsvis; livaremot den sednare, 
som begagnar tecl1en för" hvarje bol1staf, är den alhniinnast 
anvfHHfe. Lil1aså ntrryckas, numera, större nmmne1·tal icke 
med ett enda !eden, utan med Oera, dem vi brmåmna siffror. 

Vore det nu ert axiom, att hegagnandet af ett leelien 
alltid år fördelaktig·a1e fin begagnande! af flere, så sku ll () deraf 
följa, alt Hieroulyfskriflon har företräde för bol,stafssl,riften. 

1-lvarföre har da hela den civiliserade voriden kommit 
l iii ett motsalt l'f•su ltat? Jo! dels emedan bol;stafsslniflen är 
till sitt omf'ilna obegränsad (d. v. s. lwn uttrycl;a alla möj
liga ord, utan att nya tcclion behöfva uppfinnas); dels emedan 
den är lättfattlig och enkel, samt dels emedan den iefre 
föranleder sådano misstag som genom den förra l'an uppstå. 

Vi återgå nu till signalsystemerne. 
Man erkänner (emedan det ål' obestridligt) att det före

slagna nya systemet är obegränsadt. 
Man medgifver alt det är lättfattligt och enkelt. 
Man medgifver att det svårli ~ en bör lwnna föranleda 

misstag. 
Man erTlänner (emedan det är obestridligt) att alla öf

rjge kända syslemer å ro begränsade ; - till och med inom 
ganska trånga omfång. 

Man medgifver att desse systeme1· stundom kunna föran
leda förderfliga misstag; helst hvarje misstag kan , i krig, 
vara förderfligt. 
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Detta oaktadt tvekar man att förfiasta Hiero3lyfernes och 
antaga bokstiifvernes system; ty, säger man, det sednare kan 
ej uttrycka OtJra siffror med blott ett e11da tcrl> en. 

Inconseqvensen i desse fisigler :it' lii1Vfll ej så gif1·en 
' ' som det i förstone kan tyckas; ty omöjlit:t vore Vill iclw, all 

dot nya systemet kunde medföra en lidsuldrilgl, ,0111 ajordo 
det aldeles oanvändbart. För att nu ernii niip.on s;ilwrhet i 
detta afseende, bör således systemet jomföras med det bästa 
ar de öfrige. 

Vi antaea derföre, alt on signal enlir,t Franska systemet 
skall afläsas och repeteras. HårUll erfordras alt 

4:o) R11kna ända till 6 lanternor under hvaran, hvi ll;et, un
der slögång och vid begar,nande af ldliare på långro 
afstånd, torde vara svårt nog. 

2:o) Noga observera hvarest den större distansen em ellan 
lanternorne finnes, för att derar bestämma hvilka lan
ternor kunna tillhöra stortoppen eller galfelnoekon. 

3:o) Framtaga och !.ända 1 O st. lantemor, samt fördela dom 
vid stormast1Jn och al1terut. 

':o) Slicka på stortoppens seinfall fmcla till 5 lanternor 
under h varan, med noggrant ial;ttar,ando att afslåndP.n 
dem emellan blir öfverallt lika. 

5:o) Sticlia på ealfelseinrallet en eller flet·a lanternor unde r 
l1varan, med noegr'ant iakttagande att afstiinden dl'm 
emellan blir lika med de som finnas emellan storlopps
lantP.rnorne. 

6:o) Upphissa alla d~ssa lanternor, af hvilka de som till
höra stortoppen, slwla bringas förbi märs och salnin .o. 
gar utan att skadas, äfven under sjör,åne. Ytterligare, 
om någon enda lanterna skadas, genast nedhala dem 
alla och på nytt börja samma opera!ion. 

7:o) Afbränm; olilw slags raketer, eller bont:alisli eld, m. m. 
8:o) Afvakta att den, som gifvit signalen, hinner riktigt upp

fatta och a flåsa repetitionen; hvarvid tidsutdrägt för ho-
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nom uppkommor eenom enahanda svårigheter, som hår 
ofvan, under i:o och 2:o, äro anförda. 

~lan mä ide fiir eslälla sig ;~tt dessP svärir,heter äro af 
underordnad betydelse, ty det är just de som utgöra egent
liga lil aeopunl1terne mot nu gällande signal-systemer. En
G"Pislia systemet förl.astades efter försöken å ren 1828-29, 
fö1· svåriehetens skull att hissa signatrå och lanternor, samt 
att ofläsa signalerno. Det ännu gällande Sl'enska systemet 
erhöll då företrädet, emedan det hnr blott ett ar dessa fel: 
det sednare. Detta enda anses dock så inflytelserilit, att det 
fiiranledt en allmån klagan och förkastelsedom öfver hela 
systemet. 

Sl1all åter· en signal enligt föreslagna nya systemet aflä-
sas och repeteras, så erfordras följande operationer. 

1 :o) IH1kna höt:st 3 lanlemor. 
2:o) Tända endast 4 lanternm· 
3:o) påsticka desse 4 lanternor, hvaraf endast 2:ne komma 

på snmma seinfall under hvaran, men de båda öfrigo 
på hvar· sitt seinfall. 

4:o) Uissu 2, 3, cllet· 4 lanternor. 
Hål'igenom är dock endast en silfra visad. Innehåller 

signalnumret fleru silfiOI' så behöfves fö1· hvarje följande en
dast eT! operation, nernligen: alt hissa i a 3 lanternor, hvilka 
redan förut äro påstuckne. fläraf följer att signalnumret 
måste innehfllla minst 4 siffror (således vara minst N:o 123,1) 
innun operationemes antal upp~år till 8; hvilket antal dere
mot alltid föreliOmmer i Fransila systernot så snart nummer
värdet öfversliger 20 . 

Jemför man nu, punkt för punkt, den tid som erfordras 
till hvarje operation enligt Franska och enli{!t föresiaena nya 
systemet, så sliall man ovedersägligen komma till den slut
satsen, att sistnämnde bringa!' en verklig tidsvinst. 

I frågan om tid sv insl1Ji1 bör ej Iör·gätas att det åfven 
torde erfordra nfigot lftngre tid för sjelfva signaleus nppsö
l;ande i tabeiJ(l['ne enliet Franska systemet. Man skall dor 
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n•mligen, först uppsöka hvad nummer som motsvarar den 

visade lwmbinationen af stortoppens och gaffel-nocl\ens lan

ternor, samt derefter upps15 delta nummer i den tabell som 

utmärlws genom hjelptecf;nen: Rnl;eter, . 13engalislia eldar, 

m. m. I det sednare systemet gå deremot alla signalerne 

en enda nummerföljd och äro således lätt uppsölde. 

Om ocl<, under siirdeles gynnsamma Olllst:indi{;heter, 

såsom labert väder, kort af stånd sft att liiliaro ej be

höfver be~:;agnas, förmånligt l:iee så v:il i af<eondo på f;lrl.y

gens relatifva lwrsar som för tillfället begagnade segel, vftl 

inöfvad personal, m. m. - det l;;l!l vara inöjli;;t alt signaler 

enligt Franslia systemet linnna gifvas och repeteras lilia sl;ynd

samt som enligt det nya förPslagna Svenslia, så bör man 

doc!( ej förgata, att delta sednare är -- n<ira nop,· - helt 

och hållit oberoende af dylilie lillfållige, icl;e alllid tillgäng

lige förmåner. 

D) Om ett fartyg, silsom stundom händer, /blif'vil sd 

ldngt efter den ö{riga es!wdern, att repetitören måste saclw 

of, för att hans signal mil lwnna observeras; sil milste tidsför

lust uppstil, derest ic!re.hela numret lian gifvas i en enda .signal. 

Vederlft[;gninnrm af detta nntugande innefallas i orvan 

framställda bevis, att signalerin(~ af hela numret pi\ en g;lng 

verkligen erfordrar längre, elle1· ätminslone lilia tid, ;111 'it:

nalering enligt nya systemet; lllPn vore ock förhållandet orn

Vftndt, hvarit:enom repetitören sliulle nödt:as nppslijuta afsac

kandet uti 1, 2 eller 3 minuter (den längsta tid som erfor

dras för hela signalen, sedan lanternorne äro pilstuckne) så 

vore v~ l detta uppsko f iclie af den betydenhet, att det borde 

föranleda förkastandel af ett system som, i öfrigt, vo 1·e an

tagligt. Då dessutom sit;nal, enligt hvillwt Hieroglyf-system 

som hålst, dock alllid erfordrar ndgon tid, så hlefve verkliga 

liiJsförlusten, om sådan funnes, en så ringa differential, att 

den ens svårligen torde lwnna observera~, annorlunda än 

mod secund-uhrets tillhjelp. 
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Det föreslagna nya systemet medför ytterligare en gan

ska vigtig förmån som saknas i alla öfrige, nemligen: att 

kunna, i hela dess vidd, begagnas för mistsignalering, (l)ill 

blott lanternorne ersältas af lilia antal kanonskott. Mistsig

nalerues antal är således lika med nattsignalernes, d. v. s. 

lw_lt e ch hå Ilet obeg ränsndt; hvarjemte samma signallahell 

gftller för båda sätten. Med ett ganska ringa antal kanon

slwtt kan man således u !trycka vida större nnmmertal, än 

som ens någonsin kunna ifrågalwmina att· begagnas. T. ex 

N:o ·11,11 t erfordrar endast 5 skott, l'\:o 2,222 erfordrar 8, 

N;o 333 erford1·ar 9, N:o 32 erfordrar 5, o. s. v. Sättet att 

best ä m ma h vad nummer som menas när slwtt gifves (ty t. 
e:~:. 5 sliolt lnmna betyda N:o 23, 32, 113, o. s. v. ända till 

1 ·l, t 11) är så utomordentlip,en enkelt, att det lian inhemtas 

på liOrtarc tid ån nfigra minuter. Misstag lian dervid allde

les icl;e ega rum, såvida man blot.t vill medgifva möjligheten 

att alitid rcllma rätt. 

Hflraf upplwmmer, tydligen, en ytterligare förmån, nem

Iigen att mistsignalt)rne lillnnu ilfven begagnas såsom afstånds

signaler, såväl dag som natt, då tläp,gor eller lanteruor icke 

kunna tydlir,t~n ursl,iljas. 

Af hvnd nu blifvit anfördt följer ocli, att hela signalbo

ken för Flaggsignalorne sl;ulle genom detta system låtteligen 

uttqclws, såvida man ville göra sir: besvf1ret att numerera 

a!Ia dess sip,nal'i1r i en enda nummerföljd, dh de uu deremot 

äro indelde i särsliildH lwpitel med ny nummerordning inom 

hvarje. En s5dan förf1ndring vore visserligen ej önskvärd, 

enär den sliUlle omintetgöra hela sy,;temet för fla~":gsignaler

nes begagnande ; den anföres ock endast, för att visa full

ständigheten, i alla möjliga afseenden, af det föreslagna , natt-~ 

mist- och afstånds-signalerinessystemet. Detta system för~n
Ieder, i öfrigt, icke någon förändring i nu befindtlige natt

signal-appa rater; hvarföre öfvergången, i en framtid, till ett 

annat, bättre, ej år i ringaste mån försvårad. Återgånge11 
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till nu glllland~ system blefve jemväl oförhindrad, durest man 
framdeles skulle finna skål vara, att en sådan besluta. 

Simile författaren af denna lilla uppsats hafva lyckats att 

inför den o väldige gr11nskaren ådagal<igga fördelame af det 

föreslagna nya sign~ l systemet; har han lycl;ats att i nfi3on 

mån hesegra den opin1on som hos mången utgör svåraste 
hindret för hvarje nyhet, vuxen och fostrad på Svensk bot

ten; den, nemlir;en, att andra mera erfarna nationer bö1·a 
vara våra föredömen, våra l~ rare -- föreätande dervid, att 
det är just desse lärare sjelfve, som stninr;ast bedömma och 
fördömma de systerner de sjelfve antagit, men hvilka de 

nödgas bibellalla in tills dess något bä !tre blir dem helwnt; 

skulle han hafva lycliats att för detta ämne intressera dem, 

bvillia inse, att i frågor som röra krigsväsendet har hvarje 
detalj en betydelse, som under vissa förhållanden kan blifva 

af stort intlj'lande på det hela; så hoppas han ocli, att en 

bvar af desse personer skall, i sin mån, verlia derhiin, att 

Hieror;lyf-principen må, ju förr dess bättre, blifva undan

trängd; ty det är egentligen denna som utgiir - och så 

Iange dess välde består, alltid skall utgöra- det oöfvorstigliga 

hindrot för all ve1:klig fö1·bättring af sienalsystemerne. 

-r. 

CARLSKRONA BRAND DEN 17 JUNI 1790. 

(MeddeldL.) 

Konune Carl XI hade Iemnat Amiralen Friherre l-lans W~cht"
meister det förtroendefulla uppdraest att utse l:implig plats 
till hufvudstation för Svenslia Örlöesflottan, enär Stockbolm, 

som förut dertill begagnats, var i måilga afseende olämplig. 

Wachtmeister valde då ön Trossö inom Blekingska skärgården, 

der rj'IUliga och goda hamnar, en vidsträcl\t redd och alla öf

l'ige för ett stort sjöetablissoment erfordetliga egenskaper 
voro till finnandes. 

sedan 1\oilungen gillat detta val och gödkänt doil för 
örloesetabl issementet uppgjorda planen, började an Iäggnin
garne år t 680 på södra delen af Trossö_ l sammanhang här

med uppstod på denna ö en ny stad, som nämnde år erhöll 

sina privilegier och till minne af grundläegaren kallades ear/s

krona. 
stadsplanen upprättades af Grefve Dahlberg och fastståll

des af Koliungen år 1683. Förutom Trossö, som sist inne .. 

hades af en bonde vid namn Wittus Andersson; efter hvilkon 
en af stadsgalorne ännu lwllas Wittusgatan, omfattade staden 

• 4 holmar : Stora och Lilla Björkholmen (sedermera genom ut

fyllningen förenade och nu inneslutande de Nya Doclwrne); 

Ekeskär (nu kallad l'ottholmen), samt Pant"- eller Pan!ar

holml'n_ 

På det staden snart skulle blifva b~folkad och bebyggd, 

anbefalldes borgarna i Ch ris tianopal och Ronneby att ditOytta, 

och erhöllo der burskap. De ansenliga penningebelopp, 

som drogos till denna ort i och för de stor~ och vigtiga bygg• 
nador, som för flottans behof erfordrades, föranledde äfvon en 

6 
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mängd andra personer, ltv<Hibland flora trske köpmån och 
handtverl;are, att i Carlslirona nedslå sina bopålar. 

staden var till en början fördelad i 20 qvarter med till
sammans 1399 tomter, al' hvillia åtskilliga helt små. Gatorna 
emellan q vartoren v oro i allmänhet ,breda; men qvarteren 
styclwdes genom smala gränder. I öfrigt var staden indelad 
i 3:ne församlingar: Amiralitets-, Stads- och Tyska -församlin
P,An med hva1· sin l;yrl;a, till Inilila begge sistnämnde Hiks
Rådet Grefve Nieodemus Tessin gaf ritning. Busen voro för 
det mesta af trä, men en del ganska stora. De flesta tom
ter bebyggdes med 2 eller 3 boningshus, jemte uthus och 
paclibodar, i följd hvaraf gårdsrummen blefvo små och trånga. 

staden tillvexte gansila hastigt och blef omsider den tre
dje i riket. Efter 100 års förlopp hade folllmilnp,<lflll stigit till 
11,000. 1\öpmånnen - i allmänhet förmögna, månr,a rika
drefvo en betj'dande handel och sjöfart, så in- som utril1es. 

Men inom delta samhälle, der välmågan alltjemt förliof
rades, der öfverflödot och nöjet njötos i rägadt måU, de1· 
Jyclian och trefnaden blomstrade, hade insmugit sig en våd
lig, vidt kringgripande smitta, som knappast lillnde botas utan 
en fullkomlig ödeläggelse. Man hade den olyctiliga fiireställ:
ningen att det föga betydde om Kronan skafdes litet hål' och 
der, blott den yttre glansen ej fördunklades. Det var Vlil 
egentligen under den sjelfsvåldiga fl'iiletstidou, som tillfället 
begagnades att häraf draga fördel. ~len iifven under l{onung
Gustaf Jll:s regeringstid, och i synnerhet vid de stora rust
ningarna till krigen 1788 och 1789, gjordes goda affärQl" på 
Kronans bekostnad. 

saken vm: iclw Konungen obekant. Mon omvärfd af par
tiandan och inhemska motståndare, af hvilka åtskilliga voro i 
hemligt förstånd med rikets yttre fiender, ville han icke för
silalfa sig ännu flera ovänner. I-Jan visste dessutom hvilka svå
righeter siwlie möta att häfva ett ondt, som under nåra ett 
lirhundrade fått inrota sig. 

63 

~ .ömsider fattade docil [{onuneeu boslutet aU. filrsöka stäfja 
ofoget. Hikots val pukailade en sådan åtgärd; alla conside
rationer måste således vika. Det för Sverige ofördelaktiga 
fälttåget 1789 manade Konungen att uppbjuda allt, för att 
med liraft rusta sig till krigets fortsättande nästföljande år. 
Konun:~en förlitade sig isynnerhet på flottan, under förhopp
ning att genom ett väldigt sjöslag kunna aft:öra kriget till 
Sveriges förmån. 

Konungen anbefallde för den skull att ruslnint;arno i 
Carlskrona skulle bedrifvas med all möjlig fart. Men eniir 
Rikels betryckta peningeställnine pfllwllade den omtånksaru
maste hushållning med de lmappa medel som kunde samman
bringas, och. Konuneen ville vara förvissad att de drnra ut
gifter, rnslningarne medförde, komme flottan uteslutande till 
godo, så fiirordnades en s<irskild Konr:I. lwmmile att besörja 
denna vip,liga angelägenhet. Till ordförande i denna kommite 
utsågs Grefve Munk, till ledarnöter Contre-Amiralerna af Chap
man oc;:h Nordenskjöld jurnie General-Majoren Toll, som, med 
bibohållande af Generalbonilet i Skiine (hvilket uneler tiden 
förvaltades af Direktören öfver Fo rti[i liationen, General-Majo
ven von Hermansson), skulle öfvertaga bestyret såsolllllottans 
Generai•Intendent. 

Kongl. kommilen hade et·hållit ett ytterst svårt uppdrag. 
Dess bemödnnde att uppfylla ett så magtpåliggande värf, möt
tes ingalunda med den beredvillighAt från undel"lydandes sida, 
som bordt kunna förvilnt.as; tvärtom. Buwledes Konungen 
uppfatlade förhållandena, torde bäst kunna bedömmas af föl
jande till Kongl. kommilen aflåtne Nådiga skrifvelse daterad 
Haga den t O Januari 1790, med anledning af gjord under
dånig anmälan om den fullkomliga bristen på ved för llottan : 

"Af alla de be h oF, som _flottan till dess utrustande for
drar, hade säkertigen intet va1·it lattara att undanrödja om 
sådant i tid af vederbörande påtänkt blifvit, och då det utgör 
en hufvudsaklig del af flottans tjenstbarhet, hade Kong!. Maj:t 
bordt vänta, dot ingen gHimsl1a eller efterlåtenhet derutionan 
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egt rum j men Kongl. Maj:t en tid bortåt, snart sagclt van att 

möta oredor och oordnin[;ar, fann det obehagligaste, som 

bända lwnde, vara, om Kong!. Maj:t blefve nödsakad att dem 

alla till deras u rsprunr: leda och der straffa. K. M:ts mildhet 

fordrade att denned i det längsta, och till dess IL M:ts dess 

Rikes och undersfilares viii det oumgiingligen fordrade, upp

skjuta, och sl•ulle IL M:t hlifva glad, om K.- M:t endast för 

framtiden kunde rätta det felaliliga och ställa allting i sådant 

skick, som Hil<ets verkliea intresse fordrade och K. M:ts skyl

dighet vore att siika. l sådant afseende hade K. M:t förord

nat lwmmiterade att vid dess Amiralitet taga all nödig befatt

ning, or.h har [(. M:t icl<e allenast rått utan äfvenledes full

komlig anleclninr: att vänta deraf den bästa framgång; men 

på det icke, i lif<het med den bl'ist, som pii ved för flottan 

sig nu visat, andra lika oförmodade hr·ister sig framdeles röja 

måtte, hvilka antingen försent upptäckta, hos kommiterade 

icke anmält.e eller för a!sigtens slitiii undandolde, kunde göra 

kommiterado 1J.ess omsorg fruktlös och 1(. M:ts hopp fö ·rr,äfves 

att dess flotta segeHårdig så tidigt som vederborde, ville [(. 

M:t nu närmare gifva lwmmiterade tillkännaeilva, huru l(. l\l:t 

deras ansvar i den delen nu ansåge. 11 

"Contre-Amiralen af Chapmans nit, tillgifvenhet, drill och 

skicklighet hade K. M:t alllid erfarit j 1(. M:t hade deraf haft 

ovedersägliga pt•of och vora äfven så säker au liftdanefter 

ueraf röna desamma, som han borde vare öl'vertygad att icke 

sakna vedermålen af K. M:ts nåd. Pii dess omsorg skull det 

ankomma, att aiiL hvau som tillhörde varf och varfsamiralsbe

fattningen vorde till befrämjande af K. ,M:ts ändamål i rätt~n 

tid or.h med all möjlig drift besörjt ; dess ålder tilläte honom 

icke all den rörlighet, som till ett personligt uppseende öfver, 

alla uurtill hörande delar et•fordrades; han egde derföre att 

sjelf välja och antaga hvad biträde, han önskade, för att ve

derbörligen efterse dom, som under dess befäl stode, och 

hvilka han borde tillägga strängaste straff och ansvar, i hån- · 

delse någon af dem skulle efterlåta den drift, som till arbe-
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ten as oarbrutna ' gang erfordrades, genom förhastade rapportel' 

anmäla annol'lunda än 'sig rörhölle, eller ural<tlåta att behof

''en, som de kunnat förutse och känna bordt, i god tid till

kännagifva." 

"General-Majoren Toll, hvars nit och skicklighot vore K. 

1\f:t icke mindre bel;antn, borde ansvara alt allt Inad General

Intendents-ambetet vid Oottan tilllwmme, vorde utan minsta 

uppehåll bestridt, så att sedan behofven blif'Yit. vederbörligen 

tillkännagifne, de h;ista utvägar till deras anslwlfande vordo 

l.agne och alt i öfriet den ekonomiska delen vid amiralitetet 

vorde inrättad och förvaltad i mån af behofvens angel:igenhet 

och de penningelillr,~ngar, honom lemnas Ii unde. Han ägde 

derföre äfvenledes att sig lill biträde nyttja hvilka han dug

ligast funne, och borde det hans ansvar hlifva, om något af 

underhufvande försummades eller uraktlåtes, som till flottans 

tidiga utredning sl;nlle lägga hinder i vägen och af honom 

möjligen undanrödjas kunnat." 

''Contre-Amiralen Nordensl;jölds insigter och hittills åda

galagde nitfulla bemödanden öfvertyr,ade 1\. M:t nogsamt om 

dess tillp,ifvenhot. K. ~l:t räknade på fortfarandet deraf och 

ville å dess ansvar ldgp,a all den åte:ird, som till befrämjande 

af Il. l\J:l.s :1fsip,ter med floHans utredande och iståndsåttande 

af Chofsembetet vid flott.m erfordrades, så att han borde der

om erinra och påminna, på det icke något i denna delen af 

glömska urarkliåtet vorde-" 

"slutligen och då K. M:t förmodade att ansvaren på för

bemälde sätt emellan J;om•uiterade, slilllle lålla deras arbete, 

ålåge dBt Grefve Munk att såsom ordförande tillse, att alla 

årender varda efter deras angelågenhet i vederbörlig ordninr, 

företagne och utförde, samt all besörja det [(. M:t en gång i 

hvarje vecka erhölle vederbörlig rapport om allt hvad af kom

miterade till flottans utredande och amiralitetets iståndsåttande 

tillgjord!, befaldt och verkstäldt hlifvit, hvad af behofvon der

till kunnat och på hvad sålt de blifvit anslwlfade, samt hva!l 

O'ch hvilka bristerna äro. '1 
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följd är donna Kongl. Maj:ts skrifvolse, vidtorr kommi
ten de kraftigaste åtgärder att förelwmma under>lef och för• 
snillninff. Mon vanan och hoffåret efter vinning på Kronans 
bekostnad, voro likväl allt för rljnpt rotade, att kommiterades 
bemödande hämtinnan siwlat kunna krönas med fullkomlig 
framffång. En mågtigare hand fordrades att krossa den månt:
höfdade hydran. Stral!et bidade ej länge. Det blef förfärligt. 
Osliyldige fingo lida med de sliyldige. Öfver hela samhflilet 
svängd~:~ en hämnande Nemesis sin allt härjande glafvori. 

Den 30 2pril 1790 Idoeliall 4 på morgonen lyftade flot~ 
lan ankar och t:ir.k till segels under kano,nemas dån och roi~ 
kels hurrarop. Hustningarno fortgingo dock oafbrutet, i ända
mål att lillnna förstftrka flottan och ersätta lidna förluster. 
Tid efter an-nan afhördes oroande underrättelser från krigs
theateJ~n . Vare sig i följd härar, eller af hemska aningar om 
någon förr.ståendo sorgl~g tilldragelse - nog af, öfver den 
förut så glada och litliga staden lagrade sig småningom en 
olycksbådande dysterhet. Nagra veckor derefter, och den 
vaclira staden var förvandlad i rylwnde ruiner, de för ut så 
välmående innehyggarna alldeles utblotlade, utan tak öfver 
hufvudet, utan liltider och föda. 

Det var den 17 Juui 1790. 1(1. 4 e. m. hördes på en 
e äng flera rop : 11 elden är 'tös!" Hrandslåclminesanstalterne 
hado alltid varit förtraffliea. Fö1· allmän räkning fnnnos t 4 
~tora sprutor, hvarförulom ert stort al1tal mindre sådana, 
Jemte öfl'ig redskap, såsom brandsegel, stegar, hakar, m. m. 
underböllos · af huscgarne, allt beriil;nadt att vid ypp~d elds
vada qvåfva elden i sin första början och bindra den gripa 
oml;ring sig. Detta hade ock tillförene alltid lyckats, så att 
sil[ lan mera än huset, der elden utbrustit, nodbrunnit, och · 2 
eller 3 hus hade dittills varit det mest<1, som vid silnuna till
fa ll a blifvit af lågor na förl.ärde . På öfvcr .1 00 års tid, som 
staden stått, hade inalles blott 14. eller 16 htJ s ned
brunnit. 
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Alla, som icke bodde invid sjelfva brand>tället, ansågo 
sig äfven denna gå ng fulllwmligen säkra. Men det var an
norlunda beslutet. 

Elden utbrast i ett bryge llus nti ö fverste-Löjtnanten 
Arneens egen(iorn *) !Yå no r ra sidan af Amiralitetsgatan, och 
spridde sig med otrolig hastighet. . Ett ögonvittne berättar 
derom följande: "Vid första brandsir,nal, sl;yndade jag med 
många andra genast till stället. Vid min anlwmst fann jag 
hela gatan uppfylld n~ed sprutor, vattenldirror och saker, som 
man velat berga. Elden grop så hastigt omkrinG sig, att man 
såg sir, nödsakad lemna allt till rof åt låaorna, på det att 
menniskor och lueat.ur skulle kunna rnddas." 

nedan kloeliart 6 på aftonen härjade lflgorna inom 3:no 
vidt sl1iljtla stadsdelar och rasade oafhrutet hela natten, ftnda 
till påföljande morgon, På ·15 lirnrnars tid hade stadens vacl!
raste och bf1st bebyggda del blifvit lagd i asl1a och grus. 
Knappt on åttondedill af staden blef räddad. 

Eldens fra m fart gynnades af en starit vestlig vind. Mon den 
förfärliga föröd elsen m:i; te isynnerhet tillskrifvas d ~n beldag
liGa omständigheten, att, vid flottans utrustning, en mängd 
t1rutcentner blifvit undansmup,lado, till liöpmänrlen försåld e 
och i deras öfver hela staden spridda hus undandolde. De 
j följd häraf inträffade talrika explo~ioner "liastade elden hit 
och dit, kors och tvärs, snart från början af elden på en der
ifrån aflågsen gata, snart gm1om sprängning, genom bränn
bara materialiar derifrån i Tyska och Stadskyrkorne o.::h sil 
vidare, tills all hjelp nästan var förgäfves ." 

''Det raseliga uppträdet, som denna vådehl gjorde lwn ej 
beskrifvas: - de hislwligaste lågor af fler faldiga faq~er, upp
stigande utur den svartaste röl1, och brusande tillsam
mans såsom störtsjöar mot den branta ldippan; lo·al< och 
brak af hus, fallande på hus; jämrens oupphörliga skri i 

") Husegaren, en af flottan s utmärktare Of!lcerare, var sjdf frt,nv a
rande s§som Chef pf1 skeppet Lot:isa Ulrica. 
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en odräglig hetta ; en eldyra af gnistor i luften och på ga .. 
tor, likasom snö i starkasto urväder; förfårligt knallande små).,. 
lar, som uppkastade stora stockar och itände hus på Jangro 
afstånd; utburna husgerådssaker, möbler, handels- och mat.., 
varor, brinn&nde på torg och gator, så starkt 11tt stenarna 
sprungo i stycken. ·- Elden fiiljde ej ett visst väderstreck. 
Innan klockan 6 stod staden i ljus låga och brand, hvartill 
isynnerhet krutceninerna, som (lera här i staden i sina hus 
förf:Jorgat - -- - -- på det verksammasto bidrogo, och 
hela natten - denna grufligt l4nga natten - hä~jade elden 
~å jeQlnt, utan und&ntag, att då den emellan kl. 9 a 1 o på 
andra dagen kunnat hämmas vid Kalfhagen å ena sidan oeh 
Handtverkaregatans voslliga del å de11 andra, såg man ej an
nat ån skorsten;1r res11 si;: öfver de rykande ruinern<l. Olyck
liga $lar,l f Ditt anseende är försvunnet, dina innevånare l\ ro 
brödlöse, husville och med!lllöse; ditt hopp ii r svagt." 

Ungefår p~ lika sHt yttra sig <!Ila, som varit vittne till 
den fas;msfulla bra11don, vare sig i ofQciolla rapporter, j bref 
och beråtlelser •). (Jnqer säd11na omständigheter kunde inga 
krartiqa släckningsåtaiirdilf vjdtag11s, Uvem slmllfl v~l våg;1t 
kämpa elJlot <:)e vildt rasande liigorna, blottställd att de1·af 
uppslukas, 111t '!Väfv~s af röken, krossas af .11edran~lande skor
stenar eller sprängqs i IQf!en af ~n!;inqa kn-11centner? Ocl;så 
hade förs~räckelsen och "Villarvall;lll så gripit omkring sig, att 
näslan en hyar !Jiolt tänkte på sin !l(!On räddninv,.. Sjelfva 
mynd!ghelerna, så mili.tära &O~ civil!l, stodo all\ltJies handfall 11 e, 
Emellan befäl och manskap rådde nära nog (.)lt fnllkOinljv,t 
upplösnjngstillstånd. Pe släckningsanstn!!er, SO!ll ~Unf!e åstad
kom!Das, rörellados för ~en skul! n;iqnare gränsernn. 

Ifrån försia br(!ndstållet spridde sig elden uter(er heJ 11 
lll'!lTa sjclan af A~irali!etsgatan, änd{l till sjön. G.atans betyc:!-

*) Lao d h. Fri h, Raabs underdåniga rapporter af den 18 och 19 Juni 
~ ?90; Brer i Allmanna Tidningar N:r 155; Berättelse i Göthe
borgs Tidningar N:r 72, s. å., m. fl. (Förvarade dels i Riks-ar
Gbivet, dels ~ l\ongl. Biblioth ~ket.) 
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liga bredd gjorde möj!iet att, ehuru icke utan de yttersta an
stl·ångningar, rädda husen på andra sidan, som ock~blef el
dens södra grånslinie. J fiiljd bära f förskonades · helt och häl
Jet amiralitetet me.d dilss tillhörandA byggnader och inrätt
ningar, varfvet, dockorna, m. m, äfvensom Amiralitolslqrkan. 
Till all lyck~ låg vinden, sum var nåaot på sydkant, från denna 
sida. Deremot utbredqe sig lågorna så mycliel våldsammare 
öfvor den egentliga staden ända Iii) norra sidan af Wittus
galan, som blef don andra gränsen för förödelsen, hvillwn i 
öfrigt sträckte sig i öster till sjön, i vester till Möllebacl;en 
och Björkholmen. 

Men oaktadt det egentliga sjöetablissementet blifvit rf~ti

Jladt, hotades fiollan af en olycka, som (;unnat medrtlra ofant
liga förluster och de svåraste följder för tlet pågående kri
get. Genom föl'synens underbara sl;iclwlse afvärjdes denna 
olycka af en man, som, ehuru iclie tillhö1'ande Carlslirona 
samhälle, icke tvekade att, om det p,ä llde, offra lifvet för a Il 
bekf11npa de härjande Jiigorna. Siriden var her, men searare 
blef han; och i IJeråttelsema om h randen framstår han så
soQl den enda, hvilken med utmitrkelse omnämnes. 

Håradshördingen Samuel Stål hade af den 1\ongl. kom
mlteen blifvit kallad till Carlsl;rona att haf\·a inseendet ör\'er 
Kronans sjukhus, hospitalor och kokhus >\1 ). Från eldens för-

•) Vid början af är 1790 voro sjukhusen i Curlskrona fyllda iil'ed sä
rado och svårare sjuke. Derinom herrskatie de största oordningar. 
SjeHva sjukvården befaonu sig i ett högst bekymmersam t tillstånd, 
såsom varaode huCvudsakligen öfverlemnad åt barberare och andra 
ännu okunnigare personer., större delen Tyskar. Desia förde ett 
i hög grad lättsinnigt lefverntJ och lärsummade tjeostgörin;;en. 
Följande anekdot torde förtjena anföras, Grefve Munk, som fått 
kunskap om nämnde förhållanden, ville med egna ögon öfvertyga 
sig om saken. Förklädd till tysk barberare, begaf ban sig till nä
got af sjukhusen. Han lann läkarM omkring punschbålen, an
mälde sig såsom den der ernade söka anställning, blef väl emot
tagen och inbjuden att deltaga i dryckeslaget. Sedan bekant-;ka
peo var gjord och llan kommit på flirtrolig fot med kamrateroa, 
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sta utbrott var stål uti oafbruten verksamhet. Noga alagir

vande pä vinden och förutseentill att elden komme att spri

da sig utefter Kyrkogatan till den s. k. brånneritomten, der 

det nybpggda stora sjukhuset var belä'get, fogade han skynd

sam anstalt att rädda de sjuke, hvill;et äfven lyckades, ehuru 

icke utan de största svårigheter. Nngra ögonblick derefter 

stod sjelfva sjukhuset i låga. Alla möjliga ansträngningar för-

låt Grefven forstä att han icke var särdeles hemmastadd i läkare
konsten. Detta betyder föga, svarades honom; man mådde sjelf 
väl och hade glada dagar. Nu gli Grefven sig tillkänna. I skarpa 
ord förehöll han de närvarande deras otiilbtirliga förhållande och 
ålade dem alla att .bära ge-vär" - ett straff som på den tiden 
begagnades för försumlige läkare. Hä1·öf v er anförde;; klagomål uti 
en till H. 1\. H. Stor-Amiralen ingifven skrift. Denna återlemna
åes iii de klagande, sedan H. K. H. de rå tecknat följande: • Or
dinat·ionm (ir god; l1,jelper den ef, så fördubblas dosis." 

Det fordrades en redbar och kraftfull man att öfvervaka sjuk
värdPn, häfva missbruken och ordna denna så högst vigtiga an
gelägenhet. General Toll hade i Skäne lärt känna Häradshöfdingen 
Stål, under d~t denne der, utöfvade domarekallet St~ls rättr~dig

het manliga väsende, hans frimodiga och kraftfulla km·akter, hade 
sytmerligen behagat Generalen. Då r.u Toll, i egenskap af General
Intendent för flottan, skulle förskaffa sig påljtliga hitdden·, fqllo tan
karue genast på ' Stål. Denne hade emellertid sellan år 1788 varit 
anställd såsom vice Auditör vid l{gl. LiC-Regementet till häst, för 
hvilket H. K Il. Hertig C~rl af Södermanland var Chef. T.oll vän
de sig derföre till Hertigen, som tillika vore Stor-Amiral, med an
hållan atl få Sti\1 sig lill biträde, hvilht beviljades. Stål anlände 
till Carlskrona i hörjan al Februari 1790 och anvisades en bland 
de svåraste befattningarna, tills~nen öfver sjukhusen. Med allvar 
och kraft grep han verket an, med ihärdighet fullfö.ljdo han det, 
och lyckades äfven öfver all förväntan. Af mera än 3000 sjuke, 
hade, i följd af förbättrad behandling och vård, största delen ut
skrifvits friska och inmönstrat på flottan, inom slutet af April må 
nad. Vid Generalmönstringen den ~ Juni, hade "sjuknummern så 
lyckligen aftagit, att den icke var mera än 555 man." (GenerJI 
Talls underd. rapport ar den ti Juni i790, förvarad å Kgl. Riks
f! rChi~et.) 
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~öktes au rådda denna dyrbara byggnad jemle kadettsiwlans 

hus och vestra kronobag~riet, hvilket inneslöt ett förråd ar 

18,000 lis)'l. bröd och ett stort parti mjöl. Men bristen på 

folk och släckningsmedel gjorde dessa bemödanden fruk,tlösa. 

En ny och ännu fruktansvärdare fara förmådde dessutom Stål 

~lt vända Lankarne på annat hå.ll. 

Från östra ändan af Kyrkogat.an gick, likasom nu, en bro 

öfver till Stumholmen, derifrån en annan bro till Laboralorie

holmen och en tredje till Kungshalls balleri. P:i Slumholmen 

befunna sig östra kmnobageriet, ett i hviilf•la källrar förva

radt större krutförråd samt flottans förnalllsta mogasiner, der 

under flera månaders tid samlats hvad för underhållet af flot

tans talrika bemanning under kriget erfordrades. För till

fället lå~:o d··r 17 fartyg under laslnint: På Laboratoriehol

men vore likaledes ålskilliga upplag och bland annat ell. för

råd af 50 centner krut uti den s. k. dagliga utgiftshod~n, 

som icke var brandfri. Nådde eiJen delta Wrrnd, så var 

sar~nolikt att alla på holmarna helaena hygr;nader siwlie vid 

explosionen blifva bortsopade eller nedstörtade. 

Klockan var 9 på aftonen. Elden hade redan anlåndt 

bron till Stumholmen, och ett i sjön emellan de 3:ne hol

marue på pålar bygdt galer- och slupskjul stod i ljusan lftga, 

antåndt af bränder, som från Tyska kyrkans brådtak blihit af 

stormen öfverförde. UnderrMtelseh härom spridde sig ögon

blickligen och injagade en sådan skräck, att Slåls medl"ljtHpare 

vid släckningsarbetet flydde det fortasie de kunde, frt.il1tande 

alt krutförrådet snart. skulle springa i luften. stål stod der 

ensam, öfvergifven af alla; men hans lu[[n och besinning, hans 

nwd och rådighet, hans förtröstan lill försynens nåd öfver

gåfvo honom ej . Fattande det vågsamma beslutet , att, om 

det ån gällde lifvet, söka rädda de för flottan så dyrbara ocll 

oumbärliga magasiner, skyndar han efter de flyende, anropar 

dem om biträde. Genom enträgna böner och · föreställningar, 

rörmådde han f?n ryttare och 2:ne båtsmån - - de enda, som 

kunde öfvertalas att mod honom dela den ö;;onskonliffa IHs-, 



72 

faran - aU i on för handen varande båt örvergå till Slum

holmen. 

Uti en till Kong!. Maj: t ingifven skrift yttrar Stål härom 

följande : "Företaget var i högsta grad vågsamt, mon en suck 

till lliinmelen gaf mir, styrka och hopp. Öfverkommen till 
holmen insåg jag att här icke var annat val, än att radda 

allt, eller äfventyra atl drunkna, brinna eller sprängas i luf

ten. Bron, soni utgjorde öfv~t·gången från staden till hol
men stod i full låga. Vi hado krutfönåd till venster, till hö

ger !:rinnande farkoster och antända ämnen, flytande från l>öp

mansvarfvet mot holmen och h ron; bakom oss Laboratorium 
och det dervid brinnnande slupskjulet, och framför oss en 
härjande eld, som måste afvarjas. En explosion skqlle utsalt 

Kronans skeppsvarf för stor fara. Under dessa utsigt~>r uppbrölo 

vi dörren till materialförrådet; nödige verktyg och släcknings
anstalter utlogos, och under elt nedst.ö'rtande eldregn fråri 

det brinnande vestra bageriet, mod mera ifver än hopp, före
togo vi, mina tre knmrater och jag, arbetet. med brons upp

brytande. Genom detta medel lyckades oss att Htdda 1\ronans 

dyrbara magasinor och att utsläcka elden, som antänd! !lera 

ställen pä holmen." 

Brons rirning var förenad med de största svårigheter. 

Båten, uti hvilken de arbetande befunno sig, fattade eld, och 
de måste rädda sig i en annan båt. Äfven denna anländes. 
Emellertid kom ett brinnande fartyg och törnade emot bron, 

holande att anlända denna närmare Stumholmen. Rifnings

arbetet måste då afbrytas. Man skyndade till fartyget, höcg 

hål i vattengångon, utförde och sänkte detsamma. Återvän

dande. i en tredje båt, hvilken äfven kom i brand, lyckades 

det slutligen genom de mest ansträngande och ihärdiga be

mödanden att få bron upprifven. Det var hög tid, ty kraf

terna började svika; kläder och skodon voro öfverallt svedde ; 

ansig'te och händer hade svära . brännskador. Den farligaste 

e!Jledninl!ell var visserligen afbruten; mon faran J.ångt ifrån 
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öfverstånden. Eldbränder flögo i luften, En sådan kunde 

hvarje ögonblick träffa krutförrådet! 

Stål, upprattande de omätliga f!il'luster uch politiska vador, 
som skulle blifva följden af en allt härjande explosion, tog 

nu ett ytterst ~ågsamt, ett förtvitlans , hes)ut. Allvarligt upp
manande sina medhjelpare att hellre offra lifvet än svika sin 
pligt, då det gällde fosterlandets, väl, lyckades det honom in
tala dem ·mod och förströslan, att förmå dem bistå sig vid 

undanrödjaodet af det på Laboratoriholmen befintliga krut

förrådet. Innan detta så vadligt åfventyrliga arbete börjades, 

knäföll Stål jemto sina kamrater och gjorde en kort. bön. 

Lifvade och 'tärllte deraf, förelago de genast kruttunnornas 
utrullando och sänkning i sjotln. llela förrådet tömdes. Den 

öl'verhäncanc.le faran var förbi, tack vare försynens underbara 
skiclielse. 

Dessa · märkvärdiga lilldrar,elscr, vittnande om· ett nästan 

öfvernaturligt mod och den ädlaste sjelfup[wlfriug, finnas mer 
eller mindre omständligt beskrifna uti flet·a trycl1ta berättel

ser från denna tid samt uti slirifna anteckningar. Sä före
kommer bland annat: "En- lycka uti olyckan var, att Labora
torium, Stumholmen, Kruthuset och Fästningsverket Kungshall 

kunde undgå faran, hvilken himdelse, näst Guds hjelp, bör till
skrifvas och utmärlil hedra lhiradhö[dingpn Sam. Stål, hvilken, 

sedan elden anlfmdt nämnde bageri (vestra kronobageriet) och 

då r,aler- eller slupsl•julet reda01 stod i låga, samt hadl' an
tändt bron, som går öfver till Stumholmen, Laboratorium, 

Kruthuset och Fibtningen, med tiilhjelp ·af en qttare och 2:ne 

båtsmän nedhögg och kullkastade nämnde bro, och under 

delta i sjön förrättade arbete måste uti 3 särskilda båtar un

danflykta, hvilk::~ alla 3 under honom ar.tändes och den ena 

efter den andra uppbrändes. n l en annan berättelse tilläg
ges: 11 Det bör ingalunda förgälas huruledes Stål utförde sin 

vackra handling alldeles sjelfkrafd, att han s.ielf och manska-
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pet mod plats frfllste lifvet, men ock dymedelst frälste denna 
delen af staden", o. s. v. •). 

"" Sedan dun så hemskt holande faran var lyckligen undan
rödjad, skyndade Slål till General Toll fii'r att anmäla rörhål
landet och emotlaga vidare föresl;rirter. Generalen1 som re
dan falt kiinnedom om Ståls verksamhet :under hranden sva-

' rade : "Ni ha•· redan med ringa medel utrfltl.at sa mycket 
och dervid ådagala~-:dt en så beundransvärd rådighet och om
tanka, alt jag med fullt förtroende öfverlemnar åt er, all 
eller godtfinnandt> ställa och styra med det öfriga." GAnera
len uppdrog nu åt Stål befälet öfver en större styrka· af Kro
nrms nHmskap, som villigt följde honom genom det ännu 
alltjemt fortfarande eldregnet. Sarnlelige de vid Slumholmen 
liggande transpo1·tfartygen riiddades, och genom en oaflåtlig 
uppmärksamhet och ändamålsenli~-:a släclillingsåtgärder beva
rades magasins- och. fönådshusen, ehuru flera ~::ånger antånde. 

Inom staden hade under natl.en eldens hiirjningar oaf
brulet fortgått till kl. 9 påföljandu morgon, då man vid de 
förut omnämnde !J'I'<inserne lycl;ades hämma dess vidare fram
fart. Stormen hade emellertid saktat sig, och släckningsarbe
t.ena bedrefvos rnnd större verksamhet, sedan, genom Lands
höfdinge-Embetets forsorg, en myckel!het allmoge från näst
gränsande trakt. hlifvit till biträde inkallad. Mun rörst efter 
36 t~mmars tid liiJ!lde elden anses dampad. 

stadens innevånare, som under den rysliga förödelsen 
llyktat ut till landshwden, återvände småningom, irrande om
l;ring bland de rykande ru,inerna efte1· deras förtärda bostä
der. Flera tusen voro husville, saknande allt för lifvets uppe
hfille. Eländet \'ar förfärligt. Sorg och förtvitlan voro teck
nade i livarje anlete. Många menniskor hade blifvit inne
brände; bland dem nämnes särskildt "Öfverste-Löjtnant Hje:rus 

*) Allmänna Tidningar, N:r 452 ; Inrikes Tidningar, N:r 60, för ar 
1790 ; Tunelds Geografi, 2:a bandet, A r t. Ca1·[, k1·ona, sid. 5 t 8 
och följ. m .. fl . handlingar. 
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syster." Sjuke och barnsängshustrur med nyfödda barn, hade 
af förskräckelse aflidit; en stor mängd vor o till hels a och 
lertunar mera och mindre sliadade. 

Den angelägnaste omsorgen blef nu att undan hungern 
rädda den talrika befollwingen. Landsböfdinge-Embetet ut
färdade kungörelser med uppmaning till landsbyggdens inne
vånare att skyndsammeJigen till staden införa hvad af mat
varor kunde allåtas och framför allt mjöl. Genoral Toll lät 
iordningställa provisoriska hagerior och fogade den \'ålgörande 
anstalt, att stadens inneviinare fingo köpa ankarstockar efter 
afpassad fördelning på hvarje hushåll, äfvensom flask från 
l(ronans magasin. Kronans kolihus provianterades, så att åf'
ven lagad mat kunde tillhandahållas, "hvilken härliga inrätt
ning aldrig nog kan berömmas, sedan så många hushåll måst 
lemna hus oeh förråd af allt." Inseendet öfver dessa vål
görenhetsanstalter, anförtrodde Gent•ralen åt lläradsböfdingen 
Stål, som härvid adagalade den outtröttligaste omsorg att bi
springa de behöl'vando och så vidt möjli[:l var lindra nöden 
och eländet. '11>) General Toll upphf1fde p å eget bevåg den 
af 1\ongl, Maj:t piibjudna af~::iftcn föl' lårskt vatten, derom han 
liliväl sodan gjorde underdånip, anmälan. 

*) Då, efter fredsslutc•, Ståls tj rostgöring i Ca riskrona upphö,·rle, cm<.t
tog han af Geueral Toll följand(J intyg, dateradt deo ·l Sept. 1790 : 

"Herr HarJdshöfdingeo Samm·l Stfll, som pil. den 1\ongl. Com
miteeos kallelse biLkommit och varil uppdragen inseende vid 1\1'0-
nans bärvarande kok- och ~jukhus, samt nu mera, i anseende till 
krigets sluL, dess t,1enstgöriog upphörer, lemoas det välförtjenta 
vittnesbörd, ntt han med nit sökl befrämja 1\onungens och [{ro
nans intresse, be5örjt ordning ocb vård vid sjukhusen, samt med 
största äfve11tyr och förlust af dess Mr nafda lösa egendom på ett 
utmllrk,t sätt bidragit, att förrädshusen ocb magasinorne med det 
mera på stumholmen jemte talloratorium räddades från den all~ 

mäona förödelse u, och h varefter han vid kokbuset befrämjade dcr 
vidtagne anstalter, att ej. mindre ,Kronaos manskap, än de olycklige 
af stadens inoevllrare blefvo försedde med föda af Kronans förrå d 
emot betalning ; sådant varder bärm ed till bevis meddeldt." 
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liti tHHlertfånie sl•rifvelse den 26 Juni öfverlemnade 
l.andshilfdineen F'rih. Raab föt·tec!:nine örve1· egarne till da 
arorända husen, ärvensom å do personer, som, ehuru icke 

sjelfve huse:;are, blifvit husville. Uti den vackraste och bäst 

' ' Då Generalen vid afskadatagandet öfverlemnade detta iot.yg yt-
trade han tiil Still : .jag har i niin underdåniga rapport orn bran

den anmält, att ni gJort landet tJenster, som endast en Konung 

l.:un beliina." StiH svarade: .Jag har endast juligfort ~in pligt, 

och rinskar ingen annan belåning än den fag bär inom mig." 

Någon anr.an belöning kom ej heller Stål till godo. Men då 
han efter återkomsten till Stockholm uppvaktade ll. K. H. stor
Amiralen, läcktes H. K. H. på det mest nådiga säll loforda bans 
förhållande under branden, derom H. K. H. sade sig ega fullstäo
dig kännedom genom General Tolls rapport t;ll Konungen, tackade 
honom i Konungens namn och rörsäl!:rade honom om sin fortfa
rande bevågenhet. 

Två år dere fter, då Hertige1:1 öfvertog riks;tyrelsen, erbjöds 
Stfil att, i egcnskJp at l{amrerare vid den Furstliga Hofstaten, in
träda i U. 1\. H:s enskilda tjenst. S. emottog denna befattning, 
som han skötte med den samvetsgrannaste omtanka, bragte reda 
och ordning i hofbållningen, bushållade strängt med de knappt 
tillmatta medil'n och tillvann sig Hert igens fulla förtroendo för sin 
redlighet oeh uppriktighet vid denna ofta ganska brydsamma för
valtning. Vid Hertigens uppstigande på throneu begilrde och er
höll S. af~;ked fr~n Hofkamererartjensten, med bibehållande af sin 
lön, 380 Rdr Bk<J, såsom pension på indragningsstat. 

Konungen glömde dock ej sin g~mle, trogne tjenare, utan gaC 
honom några ii•· d<'refler sitt skriftliga förordnande att hafva iose
endet öfver Rosersbergs slott och Kungsgård, dels för att gifva 
honom nödtorftigt bröd till döddagar och dels för att få Kungs
gården upphjelpt från det nästan otroliga Wgervall, hvaruti bygg
nader, åkerbruk och allt, befann sig sedan många iir tillbaka. S. 
bemödanden bä rutinnan hade den biista framgång; mycket mera 
skulle kunnat uträttas, derest icke ständig peoningebrist laggt bio
der i viigen, så att t. o. m. S. af sina knappa tillgångar måst för
skjuta till det nbdvändi.gaste. Men knappast var Konung Carl XIII 
död, förr än S genom en Konung Carl XIV Johans Adjutant, Fri
hc' rrc C. O. Mörn ·'l', fick emottag~ den coväntad;: befallningen al~ 
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l.Jouyccda delen nf stadon l.Jiefvo 413 ensiiiida er;endornar 
uppl.Jrånde, derigenom 2094 personer, bestående af husegara 
med deras hushåll, jemte ,, 057 personer, som varit hyres

miin, tillsammans :1151 personer blifvit husville. De afbrände 

f n\ n Rosersberg. - Sä lomides de ljenster S. gjort riket; så lö
iladt~s den aflidne Konungens älciste och trogn~ s te !j enare! En på 
fr3nska språket affJitad berUttelse öfver förvaltningen af Rösers
bergs li:ungsgiird, kom sannolikt aldrig till 1\dnung Carl Johans 
k:innedom. Vid 66 års iilder och ut~n att i ringaste mån dertill 
varit vållande,. fann sig Stål plötsligen beröfvad de al Konung 
Carl XIII honom för sin återstäende lifstid tillförsäkrade förmåner, 
som inalles kunde uppskattas till vid pass 800 f\ur Bko om året, 
samt fö<sJit i den bekymmersamma belägenheten att till sitt och 
sin familjs uppehälle cnrl3st hafva att tillgå den lilla pensionen af 
380 Rdr. Sex år rlerefL.er gjorde han underdånig ansökan om un
derstöd, men förg'!fves. Den enda förespråkare, han <>gde bland 
Konungens omgifning, var H. Exc. Stats-Håclet, General-Amiralen 
Grefve Ced~rström, som persuniigen kände S., visste hvad han ut
r~ttat, och hade lofvat åtaga sig !Jans S<1k. Men ansökniogen före
drc.gs då H. Exc. var bol'lrest, tvert emot b vad öfverenskommet var, 
och - "Kongl. Maj:t fann ej skäl att derpå göra Nådigt afseeode." 

Stål, född i Malmö den 19 Augusti i 7i:i2, atled i Stockholm den 
2•t Augusti 1828, 76 år gilmmal. Han var en ärans lilan i detta 
ords hela bemärkelse. 13egåfvad rried en stark kroppsbyggnad, i 
sitt lefoadssätt enkel och exemplariskt ordentlig; cgde ban en ovan
ligt god helsa , Med mycken bellisenhet och vidstrHckt praktisk 
Prfarenbet, förenade ha u en tättrådighet och oegennytta, som står 
öfve•· allt beröm, Gift år t 786 med Brigiita Christina Nordliog, 
rgde han i delta lyckliga äktenskap 6 söner och 2 döttrar . 

På begynnelsebladet i sin elterlemnacle Lagbok, har han prän~ , 
tat följande ord , hvilka kunna hetraktas såsom det valspråk; han 
tagit till r:Htesnöre för alla sina han dlinger : 

,Du 
Troyne Fiilj'eslagare 

LcZt Mig 

Alltid Fö(ja 

Den Vii,q 
l! n 

Ut.<ta.kar. " 
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husens vilrde beräknades till 280,629 Hdr 32 s'k. Specie ; 
den föl'lorade lösegendomen uppslutltades till 364,917 Rdr 
Specie, hvarvid dock anmärkes att flera personer icke upp
gifvit denna förlust. Enligt andra uppgifter, beräknades för
lusten till H10 tunnor guld C= 31750,008 Rdr Rmt), hiiruti 
dock icl10 inbegripet Vårdet af de allmänna llY[![!nader, SOIU 

uppbrunnit 
131and dessa sednare må nämnas : Tyska kyrkan ; Herti

eens och Stor-Amira~ens hus; I\adett-korpsens hus med dess 
utvalda bibliothok; Tyska skolan; Slieppsgosso-, Navigations
och Al'tilleri-skolorne; Rådhuset; Apotheket; lloktryckeriet; 
Stora Sjuld111set; Fällapotheket; vostra Kronobageriet; Krono

bränneriet; m. fl. Såsom nott särdeles underverk" omtalas, 
att ehuru taket på Stora Stadskyrl;an afbrände, innanredet 
blef så vida oslladadt, alt Gudstjoost lwnde i J;yrlwn hållas 

Söntlngen näst efter branden. 
( Forts~ttnine i nästa hflfte ). 

SAMMA"NDRAG AF ÅTSKILLlGA '1\0NGL. BREF' FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER M. l\1., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPAnnmENTET. 

(Kongl. fl re l). 

Den 1 O April. Att, såsom ökning i nu otillräckliga lönevil
kor, Kaptenen vid Flottans Mekanislia korps E. W. Sasseskall 
erhålla olt årligt arvode af 1500 Hdr Rmt all beräknas 
från innevarande års början och utgå till dess motsvarande 
löneförhöjning på ordinarie stat kan honom beredas. 

S, d. Att Regements-Skrifvaren vid Flottans stockholros 
station C. Leopold (lch Regements-Läkaren derstädes, rid
daren C. .1. Dellvili skola, den förre såsom Generalmön-
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stor-Kommissario och den sednare såsom Goneralmönstor
Läkaro biträda Generalmönsterherren Vice-Amiralen Bans 
Kongl. lJöghet Bertigen af Östergöthland vid innevarande 
ilrs generalrnönstl·ing med Flottans KanonierliOrps. 

S. d. har Kongl. Maj:t i nåder befallt Kamreraren vid Flottans 
Slockholms station, riddaren C. J. Trolie samt Regements
Läkaren derstf1des, riddaren C. J. Dflllvik att i ofvannämnde 
egenskapor hitråda Generalmönsterherron, korumondören 
m. m. J. Lilliehöök vid generalmönstringen med Flottans 
Båtsmanshåll inom 5:te distriktet. 

Den i 7. Att lwstnaden för de 800 skålp. styciiOiirut som vid 
Korvollen Najadens sednaste besöli vid ön S:t llarthelemy, 
från Korvetrens uppbörd till stj'l'elsen öfver ön aflemnades, 
skall ersättas af till nämnda ös förvallning arsedda medel; 
men att lwstnadon för de 1 O st. enlödiga brännare, som 
vid samma tillfälle aflemnades, sliall på vederbörligt sfttt ur 
r<il;ensliaperne afsl;rifvas. 

Den 2'. Sjömilitim-l(ommissarion vid Flottans Cal'lski'Ona sta
tion, riddaren W. Cimmerdahl och Fält-Läkaron derstädes 
Med. Dol;toren och Chirurgim Magistern S. Mörck skola, den 
förre såsom Generalmönsler-Kommissarie och den sednare 
såsom Genoralmönster-Lftl;are, bitråda Generalmönsterherren 
Il. !{. Il. llertigcu af Östergöthland vid innevarande års ge
neralmönstring med Flottans Matros- och Sl;eppsr;osse-kom
panier samt Marin-Hegementet. 

S. d. bar Kongl. Maj:t fastställt ritning jemle kostnadsförslag 
alt tjena till efterrättelse vid en fyrs uppförande på Lungön 
utanför Hernösand. 

Den ' Maj. Att Premier-Löjtnanten Th. Arwidssom som fått 
sig uppdragel att innevarande år ar.JSlålla magnetisl<a ob
servationer å Sveriges kuster, må besöka de i Köpenhamn 
och Chrisliania befintliga magnetiska observatorier, samt att 
han, unde1· vislandet å utl'ikos ort, utom lral<tamento en
ligt rosereglementet fär uppbära en förhöjning af 1· Hdi' 
Hmt dagligen . 
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Den 4. Alt Kona!. Förvaltningen hädanefter eeor tillstfntd alt 
till e. o. Kanslister antaea personer som ega behöriehel att 
i K. M. Kansli anställas. 

Den 22. Alt \\ledicine Licentiaten M. E. forshere är förord
nad alt lills vidare bestrida 2:e 13ataljons-Lälwre-tjonston 
vid Flottans eartskrona station mot f1tnjutnnde af de der
mod förenadn nflöningsförmånor såsom arvode. 

Den 29. IC M. i nädet' fastsiii lida beklädnadsstat föt' Dess 
Skoppsgossclwrps. 

Den 26 Juni. Alt Selwnd-Löjtnanterf vid Flottan N. J. l\1. 
Hallström orh [\l lit 3 års tjenstlediglwt att inr,f1 i Kejserl. 
F1·amk Örlogstjenst. 

S. ' tl. Att l\ecistratorn vid Sjöfö rsvars-Departeme ntets Kansli
Expedition Protokolls-Sel;reteraren C. G. Sel11nan erhåilit 3 
måuaders tjenstledighet, och att e. o. l(anslisten L. Th. Ney
ber under tiden förordnas alt fjenste!' bestrida. 

Den 9 Juli. IC "-rl1:ts bref ancående verl;sWIIichot af arrest-
straff vid Flottans Bfttsmans-lwmpanier då tie äro på roten 
förlagde m, m. 

S. d. Att l;ommorHlerineon på Carlstens Fästning, af 1 Un
der-Officer och 6 Bålsmän slwll, med näsll,omniande Sep

- lember månads utgång, upphöra; äfvensom alt n~ g on prej
ningsbåt iclw vidare må från Flottan till Fäsinineon ut
lemnas. 

(Generai-Onlcr). 

Den t Maj. Guldn,J,edaljon för tapperhet lill sjös har i nådet· 
blifvit tillngtl nedannämnde Premier-Löjtnanter vid Flottan 
för ådtlgalagde hedrande prof af tapperhet och mot! under 
Joltagandet i l(ongl. Stor-13rillanislia FloLians kampanjer, 
nem!.: 1\iddaren C. Ph. Virgin i l;riget mot Chi na !857--58, 
Friherre C. G. von Olt<JI' i lirieet mot Bir ma 1852 - ii3 
samt A. F. R. L. Lind af Bageby i llindosl<~n '1857-58. 

Don ~- Kongl. M.aj:t har i nåder Iiiidelat ~v<irusmedaljer ;1t 
ueuannäwnde förljent manskap vid 
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Carlsl~rona station. 
Matrosen vid 2:a liomp. N:r 14 Magr~ns Slwnberg. 

, vid 4:e komp. N:r 4 Carl Gustaf Heine. 
Båtsmannen vid 4 :e Bleli. lwmp. N;r 228 Pett.or Gummason 

Brandt. 
Dito vid 2:a Södermöre liolllp. N:r 2i7 Joseph Jons-

Dito 

Dito 

!J i to 

pit o 

son Topplänta. 
vid 3:e dito tlito l'\:r 243 Jonas Svens-

so·n stadig. 
vid Smålands lwmp. N:1· 16 Gustaf llergsslröm 

Väst. 
vid 1 :a Ölands komp l\': r 66 Magnus Nilsson 

Sjöman. 
vid 2:a Ölands komp. N:r 52 Petter Nilsson 

Bra m. 

Dito vid 1:a Bohus komp. Na· 54 Nicklas Månsson 

Pistol. 
l(orporalen vid Marin-l~e~ementet af 8:e lwmp. N:r 26 Pehr 

Hasmusson llolmqvist. 

S/ocklwlm~ 8fa/iOJ1. 

Korporalen vid b Södermanlands 4o r~p l'i:t' 59 Lars Erik 

ll~ldman. 

Båtsmannen vid 2:a Bohus komp. N:r 96 Saq~uel ~nrlllf&~on 

Fh,gq~ 

Vice 1\orporalen vid 2:a Södermanlands komp. N:r 9:1 J,ol1ai1 

Sundberg. 
Korporalen vid Nol'l'a Roslacs liOmp. N:r· 32 Carl Grönqvist t 

Den 8. Fyr-Jnceniören, Kaptenen vid Flottans ~lelumisl;a lwrps, 
N. G. von lieidenstam har erhållit in- och utrilws ljenslo-: 

·dighet, från den 22 Maj l. o. m. don 1 O Oktober till hol-: 
sans skötande. 

Den B!. Kaplen-Löjtnanten vid Flottan O. F. 1\roiiger ha1: 
erhållit utrikes tjenstledighet, f. o. m. den 20 Maj t .. o. m. 
den 30 Juni, till egna angelagenheters skötande. 
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Den 15. sekund-Löjtnanten vid Flottan Grofvo W. ~loltke 

Hvitreldt hat· erhållit tillstånd alt under sin nu löpande se
mester vistas utom riket. 

s. d. l{apten-Löjtnanten vid Flotran F. E. Gjerling har er
hållit 4. månaders in- och utrilies rjenstledighet fr·ån don 8 
Juni till helsans skötande. 

S. d. sekund-Löjtnanten vid Flottan B. C. E. S. E. Muneli 
bar erhål!it 3 års tjenstlediglret för att å Svenska olle r Nor
sim handelsfartyg idl1a in- och utrikes sjöfart. 

Den ~8. Premier-Liijtnnnlen vid Elottan O. E. Wollin har 
erhållit 4 månaders in· ock utrikes tjenstledighet f1·ån den 
2 Juni, till helsans vård. 

Den 19. Kon:;l. Förvaltningen af Sjöfu·erHiena ege1· besörja 
afsändandel till S:t Barthelemy mod nästa dit afp,ående Kro
nans fartyg af en slöne brandspruta med tillbehör, hvilkon 
eolip,t Kongl. Brervet nf 30 sistlidne Mars eenom Finans
Departementets försorg skall upphandlas. 

Den 2L Att i:e Bataljons-Läkaren vid Stockholms slation och 
Hidda1·en C J. Lilliehjöm skall, i stfiii et för dertill don ·l O 
nåsU. April nådigs! förordnade men nu ar sj ulldom urstånd
satte Regements-Läkaren och Hidd. C . .J. Dellvik, i egensliall 
af Generalrnönslet·-Läliare biträda vit! innevar~ndo års ge
neralmönstring med Flottans båtsmanshåll inont 5:e disl.rilitet. 

Den 22. Kommendören viJ Flotl.an m. m. E. A. Printzen
sköld har et•hållit 1 månads imilios ljenstlodighet till egna 
angelägenheters skötande. 

Den 24. Kaptenen vid Flottan och Ridthren A. P. Olivocrona 
f1ar erhållit 4 månaders utrikes tjenstlediehet fran den 15 
Juni, till helsans skötande. 

Den 25. Kaptenen vid Mek. korpsen B. J. Jonzon har erhållit 
in- och utrikes ljenstledighet, från den 4 Juni till den 1 
nästkommande September, till helsans skötande. 

S. d. har Kommendör-Kaptenen på Flottans Reservstat ocl1 
Riddaren J. W. Hiclmau erhållit tillstånd att under ~ må
nader vislas utom riket. 
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Don 29. Under-Löjtnanten vid l{ongl. Smålands Grenadier-ba
taljon F. S. von l(rusenstje.rna må genomgå graderna vid 
Kongl. Marin-Re:;ementet. 

Den ~ Juni. Alt Kaptenen vid Flottans Mekaniska korps Sasse 
sliall Ileordras afresa till Stocld10lm för deltagande i boslgt
ningen af de 2:ne Kononångslnpar, hvilka frän Motala verk
stad sl;ola levereras till Kronan. 

S. d. Att jernförelseförsök emellan en nybrer,d Hoddkanonbåt 
af ny modell, en Bombkanonslup och Kanonjoll af ftldre 
certer må anställas i sammanhang med utevarande Kanon
jollsbal.jonens öfningar. 

Den 8. Att Kommendör-Kaptenen och RidJ. S. L. Hasselberg 
slwll förvalta Slationsbefålhafvare-embetet i Stocl1holm un
der den tid l(ommendör Lilliehööl! föl'l'åltar generalmönstring. 

s. d. Att Premier-Löjtnanten c. C Engströ1n erhållit 3 må
naders tjenstledighet. 

Den 19. Att Korvetten Svalan efter fnllgjordt öfningstäg skaU 
inträffa .j Carlsilrona don 12 September föt' alf inspekteras 
ilch afmönslras. 

s. d. Att Selwnd-Löjtnanten C. E. de Champs erhållit 4 mä
naders tjenstledip,het. 

Den 22. Att Under-Löjtnanten vid Mekaniska korpsen O. Hult, 
må med .mledning af ((apten Sasses frånvaro, afpolleteras 
från ((orvetten Thor för alt ä Kongl. Vadvet i Carlskrona 
'tj,enslgöra. 

S. <l. Att Yr1glingen G. Naumann må såsom extra l{adett på 
egen kost ä !följa F regallen Josephine. 

Den 23. Alt Ynglingen G. Naurnanll må gå ombord ä Briggen 
Nordcnskjöld intilldess tillfälle kan e1·bjudas .för .honom alt 
derifrån transporteras till Fregatten Josephine. 

Den 26. Att Solillnd-Löjlnanten Friherre E. C. A. Barnekow 
erhållit 3 månaders tjonstledighet. 

S, d.. Att Under-Löjtnanten vid Marin-Regementet P. Psilan
dersl;jöld erhållit tjenstledighet från den 6 Juli till Augus11 
månads slut. 
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Förlindringar inom Rongl. Hlaj:ts Flotla. 
Befordringar. 

Den 9 Juli. Till Under-Löjtnant vid Marin-Regementet: 

Furiren A. A. Olsen. 

Den 21 September. Till Kapten: Kapten-Liijtnanlen F. 

F. Thomson; till Rapten-Löjtnant: Premier-Löjtnanten F. B. 

af Klint, och till Premiet·-Löjtnant: Selmnd-Löjtnanten, Grefvo 

O. C. Cronstedt. 

Öfverflyttad till Flottans Reserv-stat. 

Den 7 September. Kapten-Löjtnanten O. Törnsten. 

A(slred. 

Don 7 Sevtembor. Selmnd-Löjtnanten Gref1e JV. Moltlw 
llvitfeldt. 

Don 21 September. Kommendör-fiaptanon N. Åhmans-

son; Premier-Löjtnanten, Grefvo G. Wachtmeister, med till
stånd alt såsom lönlös Premier-Löjtnant i Flottan qvar·st5. 

Dödsfall. 

Kapten-Löjtnanten, Ridd. af K. Svårds-Orden, • Grofve A. 

F. C. Cronhjelm, den 17 Juni. 

l{aptenen, RidJ. af K. Svärds-Orden H. A. P. Olivecrona, 

den i 3 Juli. 

l(ontre-Amirr.len, Kommendören i Flottans f\eserv-Stat, 

Hidd. af I(. Sv;irds-Orden A. F. von Schneidau, den 2 Sept.. 

F. d. Kontre-Amiralen, Kommendören med Stora Korset 

af Kongl. Svärds-Orden, Heders-Ledamoten af !C Örlogsmanna

Sållsl!apet, Grefve C. A. Ct·onstedt, den 4 September. 

l 




