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(Insänd t.) 

110M SVENSKA STIPENDIATER l ENGELSK TJENST.11 

J DecPmbrr månads härte af Tidskrift i Sjövasendet, 15:de 

årgången, förelwmmer en uppsats kallad: "om Svenslia sti

pendiater i Engelsk tjenst'\ Oss synes i nämnde uppsats 

finnas något, som bör betänkas och som bör anmärkas. 

På första sidan uttrycl•es den åsigt, att stipendium för 

alt gå i Engelsl; t.jensl bör erh511as blott af de Officerare, 

som "så väl för sin niir,orlunda knns!;ap .;.ch rrfarenhet, som 

l'lfven en n·dan visad håg oclt fallenh.et lumnat gjort sig för

tjente af denna l'erldip,t!!l stora uppmuntran ar deras höge 

rörmän." Denna ~sig! är verkl\een ganslia ri!dig, under för

nisitilande alt alla Flottans Of!icerare fineo lika mycken öf

ning, d. v. s. biPfvo lil;a ofta kommenMrarle till sjös. Re

glemPntel föreskrifvPr ic!ie, att sjölwmmenrlerinp,ar skola upp

rätta5 och Ofticpr·arn1•, kommPndPras till sjös pflpr den tur, 

de innehafva i ranr,rull<t (l ; d••rföre ftr förhållandet äfven, att 

om lwmmerH! el'ingat n e eransl;ns, man der fUr se nnmn som 

allt sednn år 1846 årlit;en stå niimndP, äfvensom att andra 

namn under alla de,sse ar iclie för eko mma. Önsldigt vore 

derföre om Heglrmenlet hestämd f', alt alla Officerarne, utan 

undantag i de 2:ne iled <' rste graderne, ntkommenJerades i lur. 

Om man antagrr att blntt 10 Premier- och 15 sekund

Löjtnanter hlifva sjölwrnmenderade !lvarje år, så skulle hela 

Premier-Löjtnanls-gradPn eflrr 6, och Srkund-Löjtnants-gra

den (då snrnnuH•rärrrne undantar.as) efter 4 år, hafva varit 

till sjös. Då skulle man orliså med någorlunda skäl kunna 

säga, att den och den har håg och fai!Pnhet, men deremot 

den och den icke. Om slipcnuie r nu skulle beviljas efter 

5 



G2 

de åsigter insänd. lq·llar, blefve följden, att hlo!t d P, som 
lyckats blifva lwmml'nderade till sjös, erhölle säti<Jne, liVar

emot andra, som kanske voro dem fullt lika värdige, icke 

fingo några i och h varföre '? Jo e~edan de icke blirvit sjö

kommenderåJe. 

Vidare säger insänd. all han som Premier-Löjtnant (n . 

v. Kapten-Löjtnant) hugnad<'s med stipendium. Troli!jll"is 
behöfde man ej; cfti . tjcna 16 år för alt hinna nämnde grad , 

och .hvad sjöresorne beträffa, s ä måste man då, likas'~ m nu, 
· hafva varit 36 månader till sjös för att fillnna' blifva utnämnd 

till Kapten-Löjtnant ; ja man lmnde ju äfve"ri' dd göra sina . . 
36 månaders sjötjenst på ångbåtar, som gingo på kanalrn 

mellan Stockholm och Göthebore . All insänd. dock hade 

särdele$ dg Öl!'l·~·;'f.~·llt>nhet.för yrlict S)'IICS Jeraf, att han , 

som vi fatta saken, hl e f uppdra1;en detta n h ö::; a förtroend e~. 

· Nu ' deremot anhåller man !JOs Il. M. KonunGen om rrhflllun

de af stipendier. 

l mots;l!s till ins;intl. tro vi, att ,(esse stipendier crhfd-
.· ~· -'In-s Il lott för a Il inllf ' lllla bnn sfi ap i dc praktiska dl' la nie n f 

sjömansskapet samt fiir oss okande upptinnin:;ar, till fulll~tJm

nnrhl et af sjövn pnet. Slensl,a Fiollans Ofi'iccrare siil, I!Yilkf't 

vi tro in s:i nd .,ren vela, sa lii ng! fram lör dr Engelska uti d<'n 

så viii hiiure som lii;;r<' tiH' D rdis~a ldill5ka pen i sjöman ~ k ap, 

ntt del knappt kan blifva n5p,on j r mfiin;lsb •lem emellan . 

Denna anmiirlinine fromkallas af ins:iJHbr r!ns )'lirande om 

''högre och fnlllioJnii Ba re hildning i yrkd11
, hvarmed vi tr o 

insänd. mena höere theoretislia lmnskaprr, då insänJ. stru ~t 

förut förklarat, att dermPu ick e menas de 11 mera pratti slw 
delarn e ar sjrnnansli<1JH'l 11

• 

Insänd. yllrar vidare, alt inGen PrPmier-Lojtna nt bordP 

hysa ett öeonb liclls slirupler ntl emollaea en plat:> hl and 

midshipmännen; vi deJ'('mot skulle förundra oss om han on

toge den. l\la n bör ihiiGiwrnma att en Prernier-LöjtoJnt liall 
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vara Sekond på en Korvett, men Se liOnds-platsen pf1 · e·tt: sä-

. dant farlyv, nnses i England tarfva en skiclilig ·person. Hvad 

slitdie Eueelsmän nen sat: a om de finGe ve ta alt en persqn, 

som hos d em eör mid shipmans tj enst , hos oss. anses vara 

värd alt sliöta sekondsplatsen på en Ko rv eli ? Oni det till och 
med funn es en Premier-Löjtnant som vore s5 härdad, att 

han icl;e blygdes å sina landsmäns väenar, ·s'l\· äro .. yi öfver

tygr.!le att han åtminstone sliulle lvelw a.tt .l\omma ' i ·lag· med 

miJshipmiiunen å ett EnGelslit fartye, hvi lb' tillf1ta sig nä

sian l1villia pojkal: ti !; heter som helst. Vi till och m ed · ·anse _ 

att, o ~1 del iim( oss funnes näcra, som motsvarade Officer6-

kadetterne i Nor rige (eller i brist dcrpå, de yngste Office

rarne hos oss), så borde clesse r.å i utländsli tj cnst, väl till 

förståend es, sedan de likv fll gjort sina b~ da ,anbefallde exer
cis-expeditioner, som tillsamulart··s~ol~ :..'i:~·61;a -... •. h ri1ånader. 

En så une Olficer kan mottaga en · midshipmnnstjensf:; .. } 1'a? . 
kan, utan nit dd sy urs UJJderiigt, und enätta sig o'ii1 ;eri'; 
miined sa lie!', h varom den äldre Officern omöjliet !;an ; frfl~ga . 

~".:~. 

flvad insänJ . nH·na r med "en hög re och fnlllwmlie .a}~!l-· ·· ·· 
bildnine i yrl•ct'' förstå vi Pj r;itl. Om han l1 ii rrn ed miijli

ecn menar lionste n att r:i ll l.nn na föra och skö ta ett f;Hiy g 

eller en eskader, så tro 1i, att de t ;)r ju st af ",le lf1l lfattad c 

och mera praldislia dei<Hne af ~JöiJJanslia p !'l," som d<'lta be

ror i är det flteri j{Pn folkPis skö tsel och ind<'lninp,ar ombord 

han menar, så kan ju en unr, OlficH, som liar hi1~ och fal

lenhet, sl1r ifva upp fullt ut lik a myc l;et som en Premier

Löjtna nt och har dessutom den fördel en vi ofvun nämnt, 

nemli p,en, att han kan vara huru frågvis han vill, utau att 

be>höfva ans es vara ol,unn igare än hans sHillninp, fordr ar. 

Att insändaren, med den höGre bildning (' n, h il r menar de 
grunder och plan e r· eftr r hvillia rsf,adrar elle r !lottor föras, 

tro vi Pj, ty det bo icke ens f"I IJ oss iu att rn esl;ad.er-

ch E' f slillll e (för ro midshipmrm, om än utländning ?) redo -
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. gora ror något s&dant, helst planerue alltid åro beroende ar 
förinå~:an hos dem, som uppgör ellt>r utför dem. 

Alt en Svensk Officer sliUIIe gå Engelsk tjenst 

för att bilda sig till en skicklig medlem af Gunrummet, tro 

vi ej behöfvas. Erter en 3 års resa på Engelska fartyg hem

kornmer Svensken vanligtvis något angloman och liera år 

behöfvas för att få bort tieila fel; ty ett fel är det bl'stämdt 

hos en Svens!& Officer, alt vara angloman. Om man under

söller det egentlie-a lifvet i ett Engelskt Gunrum 1 så består 

det vanligtvis uti att förnöta liden under ensidira samtal om 

några få ämnen, för hvilka vanligtvis några af Gunrumsle

damöterile äro ifrige fantaslcr. 

För att bilda sig till rn skicklig medlem af Hnl{däcket, 
om (som vi tro) insänd. dermed menar en sideld iv, Sjö- Offi

cer, måste man återigen komma till det der praktiska, som 

insänd., redan i hörjan ~r sin uppsats, sade sig tro,. icke va

ra ändamålet med Pn Svensli Sjö-Officers 1jPpsteörine i En

gelska Flottan. Det äl' blott va nan orh PX<'rcisen som eör 

att Eneelslia Sjö-Ofricrrn hinner så lån[:l i sjömansl;ap; h var

före höra då klie .äln•n vi sölia uppnå samma 8ak på sam

ma \'äg~ 

Insänd. pihllir det för utläuJningPns coda omdiirnP vn

ra nlikt:illigt'' om dt'll fr:immaude orricr•rn är nåera år flldre 

eller ynerr. !\len sä iir ide förhållandet; orsaken hafva vi 

redan ofvan nämnt. 

Men tror då insänd. att några Premier-Löjnanter eerna 

slilllle vilja eå ut för att ånyo börja all ansrs som pojliar '? 

vi tro dd ej; blott de sliLIIIe vilja eä ut i..J~ngelsk tjt•nst, 

som händelsevis ide blifvit lwmmend<·rade till sjös å Sven

sk3 fartye och derföre våga sitt ekonomiska bestånd för att 

er .. hålla en' merit, af hvilken de lianske iclie hafva nåeon för

del' när de eneäng komma ifråga att nlniimnas till B.Pge

men'ts-Olficernre. [(va d Kapten- Liij tn aul ern e bd rälfa , s5 tro 
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vi det vara alldeles omöjligt, att nåeon nf dem skulle. ånyo ·. 

vilja börja sin bana som midshipman. Insänd. har trolistvis 

icke kommit att kasta sina ögon så långt ned i rangrullan 

som till Kapten-Löjtnants-graden. Den yngste l{apten-Löjt-; 

nanten år dock född l S 15 och således 38 år gammal. Tror 

insänd. alt en 38 års gammal man sknlle vilja lwmma till• 

hopa med en hop pojkar från l 3 till 30 år. En sålunda 

utsedd kamrat till dessa pojl;ar kunde ju lwnske sjelf harva 

ett li11a gammalt barn, som dessa bans blirvande mess

kamrater . 

Att stipendiater af Kapten- eller Premier-Löjtnantsgra·

derne Iranske ej behöfde v<int~ s! månea år, innan de blefvo 

använde såsom Chefer och Sekond~r å furtyg, ål' nog sannt, 

och förr sliUIIe detta varit för ins~ndarens åsigt, m.en nu, 

då vi hafva Rrr,lemPnts-kommitteerne, dit h var och en eger 

rältighet att insfwrla de undenättelser och nyheter han er;. 

farit i utländsk tjenst, kan ået vara detsamma om en 

Kapten~ Löjtnant . eller .en sekund-Löjtnant inlemnar något 

nytt till grånslmlng. Om också det skulle hända, som in

sändaren förutsätter, att gamla uppfinningar der uppgirvas 

som nya, så skulle, utan tvifvel, de ' erf?rne män, . hvaraf en 

sådan kommille skall bestå, liänna detta förhållande. Vi på

slå till och med att det ej skulle v~ra . rätt, att obetingadt 

antaga en sådan, från EnePisk tjenst hemkommen Kapten

Löjtnants, åsi[!t, och hvilken han ville följa på fartyg der han 

kansl1e blefve sekond, som den enda rätta; ty han kunde 

måhända icke hafva alla de egPnskapt>r som fordras, för att 

till det helas nytta utföra en sak, h vars utöfvande han sett 

ifrån den lä~re plats han innehaft. .. 
Insänd. säger, alt man vunne åtsliilligt med att utsanda 

äldre Officerare, och i första rummet nämnes: en säkrare 

ledning för omdömet i frågan om stipPIHJiatens kompetens 
(duglighet~); vi hänvisa i denna fr5za till det vi ofvan nämnt, 

nemliecn, att ertrr dessc åsieter shulle tl('n som hart olyckan 
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ntt"ej blifva sjöiwmmentlerad, silleJes sakna all duclit;hl'f . 
Men· ·insänd. har rätt deru ti, att b vad fallenh et och !1 flgen 
för tjensteo bt>lrfltfa, så böra de verlilieen hafva yppat sic nitr 
man hunn!t till emellan 36 och 40 års ålder, och huru be

.. s)iatfade ä'ro de i allmänhet'? Jo! man har leeat hem ma 7 a 
8 år (vi lala nu iclie om några vissa utan i allruänht'l), har 
silledes l;ornmit ifr ån alltine och emottae~>r sjölwmmendt·rin
eeo iclie såsom ett nöje, icl\e af l:å[j och fallenhet- ty llO[; 

. ål' Jlet lu gnare att få li ct:a hmma- utan såsom en sedf'l på 
lotteriet , hvarå antince n kan vinnas en befordran eJIPr oclisä 
en evinnerlig plats bland de 20 äldste Kapten-Löjtnanlernt>. 
Att man så ledes auslräneer sig och gör alll hvad man liil!1 
för att erhålla befordran, är ju ej undl'rlit;t? ty har man 
eogång blifvit Begrrnrnts-Officer och erhåller en kommeode
ring hvart §:e eller !l:e år såsom Chef å ett fartyg, sil har 
man ocli så alltid med sig en Se lio ncl , som ha1· erhållit sin 
lottsNid och hvars befordran således är i fråga. 

Del ~liras ä fv en alt slipendiaten (l(aplen-Löjtnanten) 
har pretention på en sådan midshipmanstjenst, som bättre 
motsvarar hans (r(apteo-Cöjtnantens) värdiGhel hemma. Ilvil
ken midshipmansljenst eller plats i Engelska Flottan svarar 
mot en Kapten-Löjtnants - tjenst, plats eller ()l'ad i den Sven
sila'? Att Svensl\a Officerare er hållit piatser som Officerare i 
Engelska Flottan v' ta 1i, o~ h om - de alltid lwnde erhålla 
sådan e, så förfaller naturligt ris alldeles h1ad ,.i ofvan niimnt 
om l{apten- och Premier - LöjlllJilll'rs 
med midshipmiinnrn. Vi tro dock icke 
Löjtnanter slinlle vilja eå ut på En!: l' lslia 
kanslie df·n yngste Officern ombord. 

visbnde lili>amman 

alt många !{aplen

[artyg för att blifva 

livad ::indteligcn »tj ensteu" sluppe att betala veta l'i Pj, ly 
det ar just icke tjensten, som nu får bPtala stipPndiatPrne. 
Om en Sjö-Officer vill vinna erfarenhet i sitt yrke och ej 
har råd att göra de extra uteirter, som tarfvas för att hun
na tj enstgöra i en t\lläuJ sl1 marin , så måste han söl;a vinna 
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den pa kolfardifartn: samt måste dft söka permission ~:~: till, 
men då den beviljas förlorar han ärven sina tjenstgör!Ogs
peoningar, som tillfalla den lyckligare lottade stipendiaten . 

nvad angår insändarens yttrande om den n_ojemförligt 
mindre kostnad1'1 hvarför Officerare kunna på _ våra egna exer
cisfartyg inhemta praktisk sjövana, nöd gas vi, på det be
stämdaste, opponera oss deremot, beklagande att insändaren 
i sin uppsats låtit inflyta ett sildant (ofrivilligt'?) misstAg. 
()et årliga stivendiet för Officer i Engelsl1 tjenst bar bittills 
alltid varit 75 pund sterling och aOöningeo för en Olficer 
på en expedition till aOäesnare farvnlten, t. ex. Vest-Indie.n, 
under 12 manaders tid, uppgår, äfven då han som exercis
Officer ·erhåller blott tvåtredjedels aflöning, till sa mma summa. 
Vi hnfva nu alls icke talat om hvad fartyg och besättning 
lwsta. Den "ojcmförlist mindre liDsinatlen n torde, då kal

kylfelet sub\rahC'ras, således blifva lil1a stor. 
n. n. n. 

UTDRAG AF RArr<mrER TILL KoNGL. FöRVALTNINGEN AF 

SJö-AREi'iDENA, FRKN SEK.-LöJTNANT o. TOLL. 

London den f!t- Oklober 1852. 

____ - Grundad på den edarenhet man redan vunnit 

i an vandandet af s!;rufven för fartygs framdrifvande, då skepp 
och fart yg af alla storleliar untler de sednast förlJutne 10 
åren dermed htifvit försedde och pröfvade - samt i erkän
nand et af den öfverlägsenhet ett. af sjö och vind oberoende 
sllepp har öfve 1• ett annat, hvars rön•lse allena är bestämd 
htiraf _syn es den lanlian numera allmänt göra sig eällande, 
att all egentlig sjökrigs-materiel h[ttlanefter torde komma att 

bestå af seglande far! y g med sliruf-maschincr. 
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M de ådi[{Pfl aft:ifne ofriciella rapport. me öfver EliGol
ska Flottans styrka och tillväxt, lwn tydligen skönjas h\'ad 
ril;tning verksamheten tagit de sednare åren här i lanrlt>t 
för ansl!affnin~::en af denna materiel, på swmma gång som det, 
bvad England vidl,ommer, synes GiiVa s löd åt denna rådan
de opinion Eenom dd faktum att : 

1 :o Ingen krius-åugbåt med skofvrlhjnl numera är un
der byggnad, och 

2:o Att, under drt inuet sPgPlskPpp Pller fartyg blifvit salt 
på stapE:-J. 'sedan 18ll9, är bygGnaden af l Skruf-LiniPskepp, 

. 2 Fregatter och 11 Skruf-Korvetter påbörjad, och beslut 
fattad! - å nå~::ra redan ulfördt - ·- om förandring af 6 de 
.å stapel stående Liuieskeppen och 2 af Fregatterne till shrur
fartyg. Om således sjökrigs-materielen, vid skofvelhjul-ång
båtarnes intagande deri, under~::ick en reduktion, var denna 
dock partie!, i det LinieskPpp oeh fn-galler fo1tfarande bi
behöllos som sep,Plsl;epp, under det mindre fartyg, såsom 
Korvetter och 13rit_:p,ar, småningom bldvo utträngde af denna 
klass fartyg; så luJ)da iutrflffade all ännu i tidrummet från 
Juli 1846 till J n !.i J 847 , H·~ra år efter det skofvelhjul-ång
båtarne voro· införde i Engelska Flottan, 5 segelfartyg under 
20 lwnoncr blefvo salte på stapel; men sPdan problrrnet om 
slirufvens användandP som törelsemedrl; i stallet för skof
velhju len, år tillfredssliillande löst, S)'!les allt i t!Pnna väg haf
\'a fått ett förändrad! utseende, 

De nuvarande, både rustad P och under Il) hn;enad Pli Pr 

förändring varande, bPstj·cl;ade simif-fartygen i Ennelska Flot
tan, äro till antal 13 1 hvaraf 12 äro Linieskepp från 140 till 
56 kanoner, 12 Fregatter eml'llan 51 och 24 kanoner, samt 
resten Trupp-transport-skepp och Screw-sloops. En stor 
del af dcsse hafva tillkommit genom förändring af se~::lande 
fartyg, så väl sådan e hvilka länge varit i sjön rustade, 
som sådane hvillia varit under byegnad. I förra fal
let har denna förändring vanligen bestått deri, att öf-
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vervattPnsbyp,snad Pn af akt<·r~kPppd hlif1·it förlän[ld så llll'C-
kd, all en brunn kunnat erhå llas för skrufvPns upplyf-
tande inuti fartmPt, mrdan bottenformen h<'it och llållet bi
behållits. 131otl 2:ne skepp, 131endh<>im och I·Jaeue, hvill•a vo-
ro de förste som und•·rl;astades förf111drine i och för skruf
mascllins intagandP, fingo sina hela ak!Prslu~pp omhyp,gde och 
dervid tilldelade llnare ahtersl;arp än de förr e~.:de, l'm~dan 

ett sådant då ansilt:s ni\dvändit:t för skrufvens fördelaktigare 
e!fekt. Den enorma kostnad och dd otroliga arbde desse 
förtwdringJr mPdförde, afslirildte från samma förf'tae då det 
3:dje och eftprföljande skepp skulle förfHJdras, så all de hlot~ .. 
underkastatl es den förut omnflmtJda; och då aila sålunda for- ·· ·;. 
ändra.! e vi Ja öfver lr:itfat håde BlendbPim or h !la[;ur, både , 
som ängfartyg och seglande sl;epp, dragl'r man den slutsatts, 
att ett linl aktPrsl;arp alldeles icke är nödv:tndigt å större 
farty p,, för en förd<·lakticare verkan af si-rnfven, om Pil fart 
af 7 a 8 i1nop skall ernås; tvr-rtom anst·s, _alt en viss grad 
ar fyllit_:hPt i så fall icke sl;adar, IJI'arför det . nu seduast kon-. 
struerad e skrufsi;Ppp<'l Aeamemnon, lil;,•som Fregatterne Im-. . . 
perieuse och Euryalis gifvits en fyllit;hd i. aldt~ rskarpet, som 
till och med förefaller öfverdrifven • . l d esse fia~::~ r. å ro or
der ~::ifne om förändring af skPppPn r\o)al A!lH'I·t i . Wool
wich och Hanihal i Drptford, orh är dd mir, sap,dt af Master 
Shipvrir,hts å dEsse var f, att dr·ras i!jilt-rinp, ror·· sl;r"uT liirer 
komma att bl'stå i afsldirill[! på midt r·1J, · ocl: t!llbjp,gnad der
stiidl's af 20 fot i län t:d<:n, ~amt d e S> Iil<Hn ;len nödl'itndit:a 
utllyttninp,<'ll af ahterspeet•ln, i och för IJrutlllS erhå llande till 
skrufl'cns upptasning. 

Då byg(!n ad('n af drsse siH'JlP Ar så lånt;! avancrrad, ' att 
de äro hordlap,tl i•, carnt:"rade och hafva sin J <bel; innP, kan 
denna fiirändrint.: icl•e atlöpa utan betydlie kostnad. Ehuru, 
vid införandet af skruf-fartyeen, Pil ökad läng<! var nödvän
dig i fö1 hållande till IJr<•tldPn, mot h vad hos de s<·glande 
f;lrt ) [lL'll var it vuuii t; t , l1 ar n farc•ubdcn dock ichl• IJilti lls , 

;_j 

·' 



hvad. Sl;n~f-Linieskeppen beträffar, visat inom hvilka grflnsor 

,. · man i detta fall !Jör hålla si(l 1 då i Engelska Flottan r. n. 

blott finnas 2:ne sk<'pp, Sanspareil och Agamemnon , som 

·konstruerats lill slirnfslu·pp, och således cifvits ett från an

dra skPpp afvikantle förhållande mellan hufvud-dimensioner

nP, och desse ännu iel;e hunnit blifva utrustade och pröfva

de; men bland Fregatterne har ''Arrogantn, under tfess nu 

m5nu5riGa ·tf ens l, fnllliomligcn visat si u såsom elt i alla af

seend~n 3odt sjöfartyg, på samma gång den, för endast ån

ga, uppnfltt en fart af omlirinG 7 lwop, som anses vara allt 

livad af dc>una !dass f:1rtyg kan becäras. F'rrgalten Dauntless 

om 24 lianon<·r, som iiJven under några år varit. använd , 

tyckes visJ sig som h:U{;·e ångbåt än seglande Fregatt, hval'

före, då iifven ett allt för !rånet batt~ri derå högeligen öf

Vt'rlda~;<is, man torde hafva ljålt Vål långt i Ulstråckoingen af 

Ungdf•ll. Förhållandd mellan längd och bredd i vatt<>nlinien 

hos des5e fartyg är 4,36 och 5,Go, och di\ man vid lwnstru!i

lioncn af de n)'are Fre[!altccrne Emperieuse, Euqalis m. Il. 

mera n[\rmat sig det förra, tycl!es det som erfarenheten cif

vit vid handen hvad för denna libss farin~ i delta fall år 

ändamålsenligast. - För· de så lwllade Screw-Sioops är för

hållandet 5,6 vid !lera tilffä!len öfverskridet. 

Ej i tillf[}l!e alt nu h9msånrla fnl!sliindig ritning å den 

inredning, som vanli~;en eif\:·es skruf-fartn~en härstädes , 

får jae ;iran när11na: ott de vanlit:PO ilro först>dde med 3:ne 

krutdurliar, den slörsta för-ut och de 2:ne andra akter-u t 

11 urmast hrödrummd, en liten på hvard era sidan om passa 

C"ll iifver propeller-axeln. De byggas af 2- eller 3-dubbe l 

Tl'al;-planl! "·') 2 tum tjock, med till emellan, och planlwrne 

sl:"lide antingen diaeonaliter och hyssvis, eller också alla 

horizont rll, hvarefler hela durken invändigt far ~ tum tjocl\ 

rur·Iri.ICI<bl'L llvarken murning eller yttre plåtldiidsel brgag

n;~s. 1\rutd förvaras så väl i trädlfHior, fodrad e med någon 

*) Tcclonia, e lt O::;lindiskt trliuslag. Red. anm. 
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lwmposilionsmctall ' eller or·ksl\ uti dosor af endast sådan 

metall, hvillia då r,öras sexl;antige. Uombdurkarne äro 2:ne 

och hafva sin plats i fartyget der förut f;ul-lårarne voro 

placerade. ll<'liit;ne på hva1·dera sidan om passa~::cn öfver 

axeln, byccas de på samrna sätt som l;rutdurkame, men sak

ne helt ot:h hall et all inredning, alldenstund bomberne tagas 

ombord i l>ubislia trälådor, som stul\as den ene på den an

dra. Intet särsldldt rum i fartygel fir afsedt för bombfyll

nine, emedan största delen bombf!l' tJgas fyllde ombord. De 

massifva 1\ulorne lip,p,a i kulrarnar llring lncliorne och bord

vardt mellan Kanont•rne . Kolboxarne omgifva sidorne ar ma

schin och pannor, samt t.:itl för-om dcsse sednare går en, 
tviirs öfver farlj'l~l'l, men hyt;gas så ··att slap,vC1garnc alltid lö

pa klara. l varmare ldimat har nii~;ongång, å fart)g som 

varit der stationerade 1 intriilfat sjelfanUinduing af l;olen i 

boxarne; ingenting finnes ännu vidtaeet till förelwmmande 

af sådant , rnc11 såsom försigtig1Jetsm5tt förses alla ånebåtar 

med smula rör af ombring 3 tums diamclt>r och å 5 a 6 rots 

afsl5nd från uvarandra, gående ifrån nfll'illast öfver boxen 

varande däck ned till dess bolten, i åndamål alt deri ned

släppa thermometer för utrönande af tempPraturen, hvilken 

antecknas i maschin-journalen .•. aj!Skrllige gånger under vak

ten. Annat medel för släct;ninr, af vådeld om!Jord å krigs

far tygen fiunes icke, an cll·rl, . ,· ~rdi!:•·n i"'Gap,nade Oauntons 

pump, hv:~raf de större hafva 2:rl• ·, <'Il li1r- och en alder ut, 

samt dessutom deras 2 a 3 Völlliua brand,;pr·utor. 

Vattenrummet ~ir i s!;ruf- rarlygrn betydligt rcducf'rarlt, 

derföre alt mestadels alla nu bl'!inllige, och flfven de under 

bygr:nad varande, äro försedde eller lwmma att förses m d 

Grants Dislillrrinl:s-apparat 1 hvill;en gPnom de förhättrinr;ar 

den esomoftast undrrt;ålt, nu fått en fnlllwmli:;lrr! , alt den 

ljifver godt drid!Jarl Valten 1 d. 1'. S. sedan dd Ullder 14 

dagars tid mättals ·ar atmusfP!isl; lurt. 1\um för v;r!kn iir 

shlPdes l'anlicen blot l ufscdl för i:ll tid af omhrin:; 1 ~ dil[!<ll' . 
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. För E.~gelska Fiollan lillv<'rlias dcsse apparater i Wool

'\vich; men vid ett privat Faktori hål' i London, M:r w. 
Jacl1son's, 6. Lemallstreet White Chapel, har jag äfven sett 

dem tiilvPrkade, och hade det, vid milt besök, en sådan un

der arbete för Norsl1a Marinen, beräknad för 150 man, hl'ar

f11r enlip,l dl'! kontralit mig förevisades 1 i ett för allt skul

le erhållas 326 L. Sterling. 

De å trossbotten varande l!jltor rör Officerare och 

Upphörtistnån m. O. hafva sina tvärskeppsskolt så Inrättade, 

alt halfdelt n deraf, närmast bordvardis, lian öppnas för att 

vid ·' nidart sl;eppn erhålla fri passa{le lf1ngs sillan af fartyget 

från akt<>rn till fören. Fasta li{lgplatser i dessa hyttor finnas 

icke. Liliasä begagnas allmänt i alla fartn~ lösa skott för 

kajuten ä batterierna, så inr(iltadr, all bordvardtsdelarne derar 

kunna inskjntas på ena sidan om den mellersta delen, l~ vil

ken deremot alltid förblifvrr fast 1 och sålunda lian inom få 

minuter erhållas ett öppet batteri från ena ändan till den 

andra. 

De Oeste skruf-fartygen äro taclilade med wire-rope, 

så fall, alt endast underyant och stag, samt öfra hälften ar 

bardunerue vanligen äro ·,af denna materiel. Fördelarne deraf 

å större fartyg hafva viii blifvit , mycket omtvistade, på samrna 

gånt: dP för mindre fartyg, a( alla, anses obestridlige. Skep

pel A~:amPmnon, som nu liggt>r under upptackling i Sheer

ness, har endast erhållit stormastens vant och stag samt 

~ryss-star, af wire-rope. Då sådan begagnas har min upp

märksalllhd fästals på nödvändigheten att hafva svårare mast

toppar och sUingPr, än vanli{len lwp,agnas 1·id bamprieg. En

[:Pisl'a Flottan får sin wire-rope från ~J:r E. Mathews fak

tori vid ~lil!evall Poptar i London 1 och betalas derför 3 L. 

6 s. [JPr cw t. Endast trosslagen och ~alvaniserad wire-rope 

begar;nas. 

()d sys t• ·m som följ es vid bPstyclminaen af skruf-farty

g•· tt ar ' l ii t t alt finna ; ~locb sy nrs, att en 8 tum s bomb-
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kanonen ortast använtlos, samt att den genom skorvelhjulhåtar

ne införde praltis, att harva en bombkanon i livarelera andan 

af örra däck, hvarmed kan skjutas åt Oera häll, fortfarande 

bibt'l1ålles. De Il) byuede f'rq:atterne lmperieuse och Euq

ales hafva erhållit bastingerineen vid gåneborden så inr.ittad, 

alt kanonportar der lätteligen kunna upptagas, för att i häri'

d<•lse af be h of gifva dem en ökad bestyckning af 1 o l;anoner. 

Vid försök alt utforska hvad maschinkraft blifvit använd 

för särskilde klasser fartyg, uppstår myckt-n sv5righd, båd~ 

deraf, att intet bos fartygen liändt element finnes, hvarm~d 

denna kunnat jemföras, och emedan den uppgilna s. k. nolni

neila hästkraften äfven befunnits vara en höest otillförlitlig. 

måttstock på det af maschinen ut vecklade arbetet. 

För de fullkraftiee masehinnne synes dock ett visst sy

stern varit följdt, då förldillandet emellan h:islliraft• 'n och 

tonsdräetighcten blott varierat !ll('llan talen 2 ,3:! oeli 2, 1 1, 

då deremot för de s. k. auxiliim:·, d<'lta linors vara l'tn<- llan 

3,91 ända till 9,r, Om också inom hvardera klass•.·n fartn: 

såtlan jemförelsc r,öres, linnes samma s.tora varialion e"a rum 
-~ ~~ ' 

som icke (;an förklaras af annal, ~u ,' .r;! I ännu riidandP olle-

kant skap med vill.oren för så v;il Hlas<'llinens som slo lifvrns 

fördelaktiea lwnslruldion , så myckl'! mrra som en h•·slarnd 

fart af minst 7 knop alltid efterstriifvas. ll"n af Enr,elska 

Amiralitetet antaena formel för tlen uominella !J;islhrai!Pil :ir: 

T. A. Il. 
hkr.=-----

33000 

hvarest T är trycket på en qvadrat-tum af pistoneu , som 

är fa ststuldt till 7 lbs 1 A pistonens areal, och Il d<'n af pi

stonen f:ellOtnföp!a V:ig i ll1iflll!<'ll, i del piSfOflens hastigltd 

rör skofvelhjul-maschiner, mrd dr! för dem vanlir,aste änc

tryck , genom ('r!ar•·nhet rnunits s5 1unda, alt 

vid slagels längd = t, fot O Lum är piston ens bastiglt. per min = ~!J G fot, 

~ , 6 = '204 " 

5 " o =:!to , 
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"Vid slagets )ängd- 1S fot 6 tum är pistonens hastigh. per min= 21 G fot. 

6 " o = 221 " 
6 " 6 = 226 " 
"1 , o =231 

" 7 
" 

6 =236 
" 8 

" 
o =2~0 Il 

Vid skrufmaschinerne har icke ännu vunnits dylik eda

renhet, s5som sv5r att erh511a dcrföre1 att icke 2:ne skrufvar 

finnas med preeist lika stienine 1 hvarfön·1 vid en nppgifVPn 

lika hästkraft hos 2:ne mascliirwt·1 den deraf genom formeln 

uttaena hastigheten hos pistonen icl;e ~id något tillfälle !ln

ncs vara öfverensstummandl'. De bilda fartn:en Areher och 

Sharpshooter, uppgifvas t. ex. hafva en lika häsllu'aft af 202; 

men med samma diameter af c)lindrarne och lil;a långt siar;, 

rörer· sie nemlieen Sharpshooters pislon 281,4 fot i minuten , 

medan Archcrs på samma tid blott genomlöper 217. Lika 

litet kan man erhålla nå3ot tillfredsställande resultat, om i 

stället rör den nominella 1 den indikerade hästJiraften tages 

till jemförelse 
1 

i det de särskilde maschinerue arbeta med 

höt;st olika ånetrycl1, varierande från 5 till 16 lbs. på qva

drat-tummen. 

Dt>n i Eneelsl;a Flottan ulrslutande antaene skruf är 

fortrarande Smiths tvåbladige. Medelst olika inrättningar 1 

mer eller minJre lwmplicerade , fortfar man äfven att upp

l~fla denne genom brunnen i fartygd, hviiiH.'I1 procedur är 

ansedd af v~gl, icke så mycliet för dPI hiuder· den siwile 

åstadkomma under blott sPelin g, som icl;e mer för fördelen 

att kunna ombyta skruf1 hval'före en sådan i förråd ständigt 

tilldelas alla fartyg. Då detta sålunda bestiimt denna skrufs 

karaktär, i det blott 2:ne diametralt molsatte blad kunnat 

anv:intlas, livarigenom den propellerande ytan insl;ränl;es 

utan att !;unna t'rsällas genom öl;ad diameter, eller genom 

alt 3ifva deri en större lflllgd, då anslflllde försök visat alt 

liL'Il!la dimension för ernående af bästa elfrl;t slår i bestämdl 

fiirh[lll;~nde till diamrtcr och stignirq_:' och då ytan ökas ee-

• 
15 

nom förminskning af stisningen, så hafya alla skrrH,var i dr>n

oa Flotta vanli[_!en cifvits liten slit:ning eller blott varierande 

mellan Il och 24°. 

Frågan om d en mrst fördelalilit:n pro pr Ilet; , s) nts hf1r 

icke vara ecna<] den uppmärl;snmhet so~ drss vigt torde 

förtjcoa , i det de enda försök i denna vf1g som h!ifvit an

ställde ombord å ångfarlygl'l Rattler mPd s!irnfvnr ar olika 

kouslrulilion, synes hafva varit utförde med mycken parlisk

het för Smiths; dessutom var 5fven, den tiden, skrufsy,lt•m<'t 

så nylicen antagPI, och mycket har sedan dess \' UIIIlil~ genom 

erfarenhet och thr.orelislia eransl;nincar, alt dt>sse försill; nu

mera icl\e kunna 31lS1' 5 IJH•tllöra tillfr-te)sslällande lösuillfl af 

denna frilp,a . De sedan ansUillde experimr-ntt·r l!Jfl'a blott 

haft för frndarn51 utr·önandet af den fördelal;tigas!e bon>trnl;

lion af Smiths tvåbladige skruf med litt>n vinl;el, och 'halva 

äfven föranled t ofvannCtllJ!lde grånsor· för denna l'inl,els -,t,;,_ 
lek. Förnll'delst d<'nna inshi\nlda yta och stigni:q; hos sl,rui'

ven, få alla de din·!,t verl;ande maschinerne i Engelska Flot

tans sliruf-fartyg gansl;a stor· hasti[!hrt , då <len ibland upp

gått till 80 slag i minuten. 

!Jen i nåp,ra fartyg bdindtliga utvexling för rrnfu'nde ar 
större baslig!Jel, itr llllllH' ra föThastad, så att alla maschiner 

som hädanefter kon st rueras sliOiå blifva direkt verkandP, sedan 

erfarenbet en vi sa !, alt in:_:('n prnl;!isk svårichrt tir förhunden 

med en större hasliuht'l äfven hos desse. Af de olilia kon

slrulilioner som nu begagnas för detta slar;s mascbinrr1 tyc

l~t:'s företräue girvas åt de af Pen &. Son uppfnnne s. Ii. 

Trunk EngioPs, alt dömma af <len större del fartyg som till

dt>bs dessa maseldner, b viiila odså mycliet hr>römmas !ör 

deras Pni;PIIiet och den inskrfi[Jida plats de i lorllBf! upp

Inga. Under d!•n lid -af 3 ~ år, som denna sorts mascliin 

varit ani'Gilu i Arrocnnt, har den allt id gifvil prof på p,oda 

eeensliajlPI'. 

-· 
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Åncpannorne :iro vanligPil Tubniar-pannor, med fört·

tril.df•svis koppartuber, och skola alla pannor hådan<'i'te 1• kon

strueras rör 20 lbs trycll. Svårigheten att erhålla tillriick

lie.t drag öfverklap,as mycl;e! å dr större slieppt>n, der ma

schinen är belägen djupt nrd , hvarförr tlessP äldre skepp 

som först hlifvit apterade med skruf, p,åfvos öppna däck ge

nom hela slirpprt lll'd till l'ldninp,srummd och, nåeonp,ånp,, 

älven öfver maschinen ; men då ddla till och med befanns 

otillråcldiet, så alt en !1;\kt dessutom måste ansl;affas, har man 

upphört nH•d de öppna rl;ieken, som synes nf de nybH!ude 

skeppen Afpllnemnon, Imperirnse m. fl., och eirver dem blott 

en tl:ikt, som drifves af en sårsliild litPil ånemaschio. - -

New- York den 21 December 1852. 

- - - - Ef!Pr an måla n hos t. f. Svrnslie Charee d'alfair<'s 

harst:.lllrs, l(onsnl llabicht, Nhöll jog in nom kort, {lP nom ho

nom, AmiralitP!t'ls tillstånd all hesP alla Flolians sl;Ppps\·arf, 

hvaraf iinnu tillfillid mcd~;ifvil h<'siik en(h't il drt hurvn

rantle. l ~nl!'dninc af pfleflPilfle rn,;lninp,ar af fartyp, för 

2:ue Pxpetlilion<>r, utiHn·r t!P 1anliea för l;rys~nine 5 h··st:im

da slntiorwr, rfrdrr å d•·s~P Fl"ltans l'llf'f för' n:\rvarande 

större liflighPI, lin i ~!lmiinhd l:irPr 1·ara fallr·t. DP till di'Tl 

en:1 1 PIIPr .lapall-PXJn·diliunPn, hi\randP farl113 aro !'Il Lini•!

~kl•pp, . 3 Korvrt!Pr, :l' Ä'nefartn: och 2 Uirrfids-skrpp. Af 

desse fn·o 'hllltt en !{orV<"It och ett förrnds-skPpp li p,gande 

vid hanarande varf. Konellen år först ·dd med manöver

däck, å h vilket fi'.ll l O-u bornbl;anon var placerad i h varje 

1\nda, för öfrigt ett flldre fartyg, ide företeendr nåeot nytt 

i inrPdning cllr·r annat. Chdsfarlyzd i denna E5kad er1 ånrr

farlyffd ~li,si,ippi, har n•dan afs,.glat, och de öfrir,e ~rcå allt

dt!'rso m tlc lliifva rustade. D•·n andra PXpPditionen, livars 

nndan:ål flr undnsiil,ninp, ~r farvaltfld PnlPIIan Kalifor

ni•·n och Cl•ina, s:•ml 1~<·1<~ Slilla OePan norr om df'nna 

lin"a till och 111 1·d ll•~hrinus-sunJ, bt·s!5r nr en Korvdt , 

• 
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u·nJer utrustning vid hilrvnrnnde vnrf, rn 13rigg om 10 l>a.:.. 

noner, samt en skruf-ångbåt. 

I elt ar varfvcts 2:ne stora sl;jul öfve 1• stapelbälldaroe, 

var en Fregatt om H lianoner på stapel, hvarcst den lärer 

stlitt i nära 20 är - andra n1•byggoader förehades icl1e f. 

o. Ett vackert hus är uppbygdt till varfs-verlistäder och 

ångmaschin deri uppsLild för drifvande af alla maschiner, 

erforderlige äfven för tillverkningen af större åugmaschiner 

och pannor. Varfvet, som mest synes vara afscdt för rust

ningar, eger en ypperlig torrdocka, af stora dimensioner, 

nyligen fullbordad. 

Den uppmärksamhet, hvarmed Kapten J. Ericssons Iii

lämpning af ny rörelselu·aft genom Caloric-mascbinen med 

skäl synes vara följd äfvrn i Sverige, har gifl'it mig anled

ning nu öfversända Ii!! Kong!. Förvaltnincen närlap,de auten

tislla beskrifning af d esse maschiner1 hv:~raf ett exemplar blif

vit af K:~pten Ericsson tillstälclt hvardera af Velensfiaps

och Krigsvetenslwps-Aiiadcmierne i Stocldrolm. Härvid har 

jag äran tillägga 1 att den maschin som nu är insatt i farty

get, som b;il' Ericssons namn, beslår af 4 enkelt verkande 

cylindrar, hvarje 14 fot i diameter och af 6 fots slarr, upp

slåide i rad i fartygets micll, s~ att hela maschinen upptager 

en längd af 76 fot och bredd af 18. Eldstäderne under 

de 4 cylindrarnc äro af eldfast teeel, livarifrån den obetydliga 

rök som uppliOmmer, emedan eldniogen ske1· med anlhracit, 

utgår genom kol'la rör, iclie höjande sig öfver hjulhusen. 

Från piston-siängern e meddelas rörelsen till 2:ue kolonner, 

och från desse den kringg5 rnde rörelsen hos vattenhjulen, 

af vefslaknr , arbetande pf1 en enda ve f i fartygets midt. 

Så väl denne, som de 2:ne landt-caloric-mas chinerne 1 upp

stäide på Hacg & Delamat ers maschin-manufalitori hf1rsl ädes 1 

tyckes till de delar jag selt, icl1 e afvil;a från ritningen 

som åtföljt patent-nosökan för principens förklarande, och 

silger Kapten Ericsson sjPif dem vara i full öfverensstäm-
{) 
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l)lelse de~metl. .lag nämner delta, em,..dan jaa sett !virvels

mål fra ml.astnde, huruvida denne icke varit dl äldre, af ho

·nom numera förklarad! projekt. 

Af h vad ltraft d esse brage land t maschiner iiro , har jag 

iclie. ännu af Kapten Eri cs>o n fått bestämd uppgift om; men 

i medf. try ckta besl;rifning synes den antagro till GO och 5 

hästlirnft!'r. Om grnndrrne för dPnna suposition har jag icke 

varit i tillräl le ännu göra mig för vissad, då ingen af de bå

da mns chin rr ne varit i gåna sedan min hilliOmst. För med

delande af cirlw l O !wo ps fart åt Ca loric-slieppe t, påstås en 

800 häslitrafters masdrin erfordras . Fartyget iir nemlig~n 
af 2200 tons, 250 fot långt mel lan p. p., störs ta bredd 

utanpå bord!. 40 fot, d·jupt i rnmm Pl 27 fot, nntar,it djup

gående UH'~~ la st 19 _ fot. DPplacrmentet ej än n n lialliylerndt, 

vatt~_nhJnlen 32 fot i di ameter till yl!e rlwn t af hjulrinaarn e 

-- .' af vacliert utseende på vattnPt, men ej så skarpa vatl~>n

linier som samtidigt . dt.'rmed byBde ängfartya ar samma Id ass. 

0 Pn 15 drnnrs uppcjordes eld första cån[!rn i cldstä

de.rne, men lwnd e dfi iclie forcrras högre i anseende till än

nu ofu lllwmlig torlia hos murverl•rt, fln att 6 4- lbs trycl\ 

per qv. tum i cylmdrarne erhölls, hvarvid maschinen likvfll 

gjord f! 5 slag i minuten , oaktadt fartvget lfig förliijdt vid 

brobank med alla slwOarne i hjulen, och medl' lst ballast var 

nedtry ckt till inemot d.et pårälillade li.i t: d. Sedan dess ha 1· 

maschinen dagligen varit i gång och, då trycket icke ännu 

höjts, gifvit samma resultat. 

Alltsedan första it;än :::sättnineen iwr maschinen arbetat nlPd 

jemnhet och icke !'ninsta småsak har tarfvat ändring , så att 

allt hopp är, att under fartygels gä ng den påräknade hastis

beten af 14 slag i minuten lätteligen skall uppnås. 

Endast kopparförhydninp,en återstår för att fartygd i1r 

klart utgå till sjös, så att inom lwrl profrrsor komma att 

företagas. St>dan effektiva lirarten af muschineo derundt•r 
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blifvit med någon siikerhet utrönt, kan man börja graoskQ,. 

de relativa förd efarne hos denna och ång maschinen, som ; 

om de också icke hos Caloric-maschinen uppgå till · de utlof- • 

vade, måhända når:ot öfverdrifne, docli torde hlifva så öfver

vägande' att ånemaschinens framtid blirver lätt att fö'rutse. 

SJöEXPEDITIOt\ER ocH EXERcis MEn KoNGL. FI.OTTANS 

BEV;\RADE FARTYG 1852. 

eartskrona station: 

Fregatten Eugenie: Ch~:f, Kommendör.:.r<ap.ten Wirgin. 

ExpPd. fortrar från förra året, på verldsomseglint:. 

Horvetten Lagerbjelke: Chef, Kommendör-I<apten C. Eri
eelhart. Afsq~ lade i SPpt. för-ra året å expedition åt Södra 

Amerilia och \'\'est-Indi en*) ; återkom till Carlskl'ona, inspel{

terades af Befälharvande Am!ra len den 20 och 21 Juli ·i 

utrustade och armönstrade dPn 2G. 

Fregatten Josephine: Chef, Kommentfö·r-Kapt. Fri h. Ruuth. 

Expedition 3 månatler, eenom Bältenie åt Nordsjön, och 

åter genom Öresund. Besökt llolländsl;a hamnar och redder. 

För vattens och förfri slwincars intagande, har Fregatten an

lupit Fleckerön 2:ne cäncer, samt Götheborgs 1 ll elsingborgs, 

Köpenhamn s och Ystads r<'dder. Den 23 Aug. återlwm till 

Carlsliron a, inspelil erades 3:ne dagar af Befälhafvande Amira

len, samt afmönslrade den l Srplember. 

Horvetten Jarramas: Cbef, Kapten von Diedrichs. Ex- . 

pPditon pii 3 månad Pr med l(ad ett er från Kongl. Krigs-Aka

drmien. Besölit hamnarn e Gelle, Uernösand och Sundsvall. 

*) Utförlig berättelse om denna expedition är intagen uti denna Tid

skrifts förra årg5ng. 
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Återkom till Carlslirona den IS Aucusli; inspf'i,trradcs af Be
.. · falha[vand·e Amiralen den 19, 20 och 21, samt armönstrade 

den 25. 

, J(orvetten Svalan: Chef, Kapten Ah le ren. Expedition 3 
månnder med Matroser och Jnncmän i Carlsilrona farvatten. 
Jnspeliterades af Befälh arvande Amiralen ; afmönstrade den 1 
September. 

J(orvetten Najaden: Chef, Kapten O. Ameeo. Expedition 
&t Medelharvet lortfar; afseglade i slutet af September. 

Linieslwppet Fäderneslandrit : Chef, Kommendör-I<ap le» 
Meister. Upptaclilau t, men utan undersiaene ser; E> Ii förlagd! i 
inre lirysset på Carlsl;rona red,d, till artilll'f'i- och llandvapens
öfningar_ för Artilleri-B&tsrn[lll, samt filt tHISernerine för nåts
män · af varfsparad'en· , 4 rnfinauer. Inhaltcs på varf1•et den 
~(O September och afmön strade. Shppet har upp- och af
tacklats af varfs-bef:ilel med parads-folli. 

.Äng-[(orv.etten Thor: Chef, Kapten O. Ameen. Expedi
tion S da:.:ar i Juni , all · !rån Slcltio öfvrn·föra Il. f{. 11. Prin s 
Fiiederich af Ncderl·~\)ltlc.rne till Carlsbamn. 

Dito: under . be lid af sa re mc Chef. Exp edi ti on 17 dacar 
från den 1 .Juli ~lt äterföra !lans NcucrUndsl;a r<nnc l. flör,
!Jet från Car~sbamn_, . ,. 

DUo: Cllcf, Kaplen Fri h. Th. Cedt'l'slriim afciel• den r. 
September, att ifrflll \Vernarnlinde öfverföra lians Maj:l f(o
nuogen oeh den !{onr:lir,-a Familjen till Christiania. ÄtPr
kom <len 2~ i samrna m5nud och almönstrade den 25. 

Af de pro!olwlll'l' Bdiilhafvande Amiralen lfllil föra nndcr 
inspel.terandet a(·örvanniirnnde fartye inhämtas följande: 

Manöver;c.). 
Tillsegelsgdende: Josephine 14' i Jarramas 22'; Svalan 161• 

( * Tiden rälmad fr~m l'erksttilliglwts-momentet, till fullbordad manörer 
eller cxerc.is. 

l 
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Jarramas 3' 30" ; svalan stagvändning : JosC'phine 4 1
; 

2J 5211 • 

Fördivinris vändning: Jurramas 41
• 

Märssegels refvande: i:a refvet: .Josephine 2'; hrra
mas 1' 45"; Lagerbjella•, stor- 2', för- l' 44". 2_:a_ ref
vet: Josephine 2'; Jurramas 2 1

; Lagerbjell1e, stor- l' 40
11

; 

för- I' 25". 
Utstickning af båda re{ven: (styf.va lik före och efter 

utsticliningen) Josephine 2'; Jurramas 2
1 

30" i Svalan I' 
50 11

• 

Intagning af Under- och Bram-segel' de sednare· be-
. 21 • Svalan l' 9 8" slagne: Joseph1ne 2 1

; J arramas , • · 

Jntagnitlg af Mä1·s-segel' desses och Underseglens be-
s l l' 3511

• sldende: Josephine 2'; Jurramas 2' i va an 

Ombyte af Jlfärs-segel: ( seelen lösgjorde före, och be

slagn e efter ombytet) Josephine 19' 30" i 
Lagerbjelke Il' 20 11 i Svalan l O' 15". 

Exercis med Rund~uti. 

Jarramas 141
; 

Bramrdrs och Bramstängers nm·tagning i däck: Jose-
~' 9u fö G' 9511 • Jurramas Phine 9' · Lagerbjellie, stor- J 4 , r- • ' > ' ·· l · · 9' 3011 • La-8'. B1·amstänge1' och Bramn'lr upp : Josep 1111 e ' · 

O"'. s, 1· 11 3' 48" Ombyte oerbj'elke IO' · Jurramas 4' 3 , 'a a • r. ' l . .: tne be-af Märsrdr: (seglen frånsln[!Oe, ned tag< e l marsa , 
b' -lk 95' 1311

• siaune efter ombytet) Josephine 62'; Lager .. Je e - .. ' 
Jurramas 27' i Svalan 20'. Ombyte af Stanger: (for och 

..~, 3011 l•qss) Josrphine 57'; Jarramas oJ • 

Exercis med lwnonet· och handvapen. 
](lart slieJJP till dt·abbning: Josephine Il' i L~lgerbj ~ lke 

"'' l" fler oenomgåneen exerc1s, bhndt 4 1 40 11 • Jarramas <J· " " 

t 
, l lo· st J· flit föret o~ s : JJiälshjutning på ta {ta: Jose-sa m . m e t ' , · " 

phine (afstånuet l 000 alnar) . Vid 23:e slwttet gicli ta O an 
hvaraf 2 i 1,rieli~D . Jarramas: (af-söntln , m et! l !l lr iil!'<lr , 
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·slåndet -900 alnar) ar 45 skolt, 7 träffar, h varar 3 af kanon, 
. ' och 4 af kanonader. På båda sidor om tanan, syntes 12 skolt 

hafva trälfat jordvallen och l borttagit röda flaggan på 
llaggstång_en ., stående bakom jordvallen i skolllinien. Slrjut
ning. m,ed·.;gevär på tofla under · Fockrd-nocken: Jose
phine, 64 man , 3 slwtt per man (I !12). De Ilesta slwt-

· ten träffade och tallorne sönderskötas i spillror. Lagerbjel
ke, 14 man, 3 skott per 111an (42) 15 träffar. Jurramas, 
26 man, 3 skott per man, 70 träffa r. 

Barkassers och Slupars armering: (med skjutpjeser, 
amunition, handvapen &.c. enligt reglementet) Josephine 
16' Jarramas 13'. 

Rudd{artygens in- och utsättning: Slup och Ilarkass 
ut. .Josephine 7', Jarramas (iclie förut j hon salte från 
sitt ställe mellan kobryggan) 101• Insatte: Josephine 
151• 

(Stockholms Station.) 
Ångfartyget Gylfe: Chef, Kommendör-Kapten och Ridd. 

J. Lilliehöök j in111önstrad den 15 ~'laj och den 22 Augusti; 
afmönstrad den 14 Juni och 2 SeptPmber; under båda des
sa expeditioner .. s,ttild till disposition af n. I\. fl. Kron-
Prinsen. 

Relwgnoserings-expedition i Stocltlwlms skärgllrd: Chef, 
Kapten onh· Ridd. Egerslröm ; inmönstrad den 22 ~!aj, af
mönstrad den 4 Juni. '.l ' . . 

Rekognoserings-expedition i Stockolms slrärgdrd: Chef 
' [\apt.-Löjtn. C. G~on Warbere ; inmönstrad den 5 Juni; 

aTmönstrad den JS luni. 

1 Bataljon J(anon-Jollar: Chef, Il . 1\. H. ll r rtigen af 
Östeq;öthlancl ; inmön strad den a All[!llSii. 

1 Bataljon [{anan-jollar: Chf'f, !( ap ten och Rid d. TPrsme
deo : inmön strad den l Juui och Ii Au:.;ust!; almönstrad 
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d till exe·rcis för skeppsden 2s Juni och 9 September; använ 
gossar. 

J(anon-Slupen Fjolner : Chef, Prem.-Löjtn. von Feilitzen ; 
inmonstrad den 22 Maj j almönstrad den 21 Jut~j. ·· · .. . 

J(anon-Slupen Birger: Chef, Prem.-Löjtri : von feilttzen; 
inmönstrad dt>n 9 Augusti; afmönstrad d<'D 7 September. 

Ångfartyget von Sydow : Chef, Kapt.- Löjtn. Schnell; in
mönstrad den 20 Juni ocb den 17 Juli; .afmötistrad ~.en 2~ 

. l d n 7 Auousli. använd för statiOnens och for I\a JUOI oc l e to l 
noojolls-bataljonc rnes behof. _ 

Ångfartyget Kare: Chef, Löjtnanten vid Flottans Meka-
. .. d d, C)4 Juli. armönstrad niska 1\orps Jonzon i unnonslra en - ' 

den 2 Augusti. 
Olivecrona j 

September j 

Ångfartyget von Sydow: Chef, [{apt.- Löjto. 
inmönstrad den 25 Aneusti; almönstrad den 7 
kontroll-expedition för Sjö-Karte-v<'rl\ct. 

Lots-Chefs-fartyget Snäclwn: Chef' Sek.-Löjtn. F. v. af 
. d.t. n för bestämmande af lwmpassens missvis-Klint j expe 1 10 

ning i ·Östersjön. 
s ·ömätning i Byelfvens vattendrag: . Chef , Kapten E. 
U . .. trad den C) l Maj ; almanstrad den 4 Ok-Warbrrg; m mons - · · --· ·. 

lober. 
. Chefs-far :yget Hilda : Ch.ef, PrrnL-Löjtn. !Oinp,spor; ~~-

d d 
. t·l M'lJ . . afmönstrad dl'll 30 SeplfiJ;lbCC i SJÖ-mön~tra ru • ' ' ' 

mätnine å Ilailands kust. 
Chefs-fartyg et B1·ynol{: Chd, 1\apt...,,Löjtn. _Grelve .Cro.n

hjt>lm; inmön ~ trad 
vid Ojurhamn. 

den 23 SPpl t·mb••r; -.karantuns-bev.JI,Ill.llg 

(Götheborgs station.) 
" '- t t Nordstj ernan : Ch ef, !Ctpt.-l.iijtn. Ilulten; Ang1ar yge · ~ . . . . ·t-. .. . d l • l " Juni. afm önstrad <kil a NoH~ mbrt' pos ([Jll1 0 11 SII'd l t!l " ' 

lurt eml·ll an Slo ckhol lll od t Stdl in . 
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C!te(s-(artyget Frigga: Cllef, St'J;.-Löjtn. Grerve c. A. 

Wnchlmeister; inmönstrad den 18 September; armönstrad 

den 20 . ~eptember; utrustad för karantäns-bevalming i Gö
tila Elr. Expedition insläld. 

Unde r året J852 harva från Flottans 3:ue Stalionrr va
ril kommenderade till sjös. 

3 [(ommendör-; Kaplener. 
Il 1\aptener. 
Hi 

25 

53 

2 

1 

Kapten-Löj tunnter. 

Premier-Löjtnanter. 

Sek u n d-Löjtnanter. 

Löjtnanter af Mekanislw Korpscn . 

O!ficer af ~larin-Regementet. 

llvat·jelta n da. 
Preussens ·-< Mar-in-bllidget för år l 853 utgöres enligt 

Ostsee-Zeitung ar: 

Aflöning för Sjö-Officerare, Kadetter, Upp-

bördsmän, Under-Officerare, Matroser och 
Sl;eppsgossar • 

Sjösoldat-l;orpsen mr d J 3 Officerare och 

4!19 man . 

Masci.Jinisler, ·varfs- och Förvaltare-personal, 

Liil;are, Auditörer, Prester och Lärare 

Tillölit aOöning unde1· expedilionerue (taf-
felpen oinr;ar) 

Ioq l'4'ttering ( enjast för manslwpel) 

Beldädnad (för manskapet och in natura) 

Portioner eller underhåll land, ( d:o d:o) 
Bränsle 

Ammunition 
" 
)) 

" , 

ll8,420 Thaler. 

25,362 , 

50,367 , 

14,600 
" 

10,846 , 
42,133 Il 

93,073 
" 23,300 
" 1 a,~2(i , 
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Fullbordande af Varfvet vid Slrals.und 

Byggnader till Varfvet vid Danzig 

14,000 Thaler., 

13,400 , 

En Pontondocka om 250 fots längd 

J 2 månaders expedition för krigsfartygen 
11 Gefion11

, 
11 Danzig'\ 11 Amazon11 och ''.Mer

cur'' (kostnaden ej utförd). 

3 a 4 månaders expedition för ångfartygen 
11 Nix11 och 11 Salamander11 samt en lwst

(]otlilj (kostnaden ej utförd). 

4s,ooo· , 

Nuvarande grader, hvari dock ändring emotses, äro: 
Commodor 1 med lön af 3000 Thal., motsv. Kommendör i Sverige. 

Capitain Zur See 2000 , , Kommcnd.-l{apten. · . 

Corvctten- Capitain HiOO ,. 11 l{apten. 

Lieutenant af ~ :a klassen 800 11 , l{apt.-Löjtnant. 

Dito af 2:a dito 4-80 , , Prem.-Löjtnant. 

CadeU 3{ 4 :a klassen 

Dito af 2:a dito 

225 

a 
, 
" 

, 
, 

Sek -Löjtnant. 

Kadett. 

Upphördsman 34-S a ~40 , ,. Under-Officer. 

Under-Officer 223 a • 62 , , Und -Offic.-Korporat. 

Matros af 1 :a klassen H 8 , !!le . , .Mat"?s -1\orporal. , 

Dito af 2:a dito 71S~ , ,. Matros. 

Dito af 3:e dito 4-3~ , 11 Jungman. 

Äldre skeppsgosse a (yngre erhålla ingen aflöning). 

Handtverkare ~00 11 11 Timmerb~lsmän m. ft 

Alatrosbeklädnaden bestdr af: 

1 stortröja, för 4 år; l unirormslri)ja, l par blft byxor, 2 

ylleskjortor, för 2 år; l par lialsonger, 2 hvita sl•jortor, l 

sidenhalsdul1, l yllehalsduk, l halt med band, l mössa, 2 

par halfsu\or, J par arhelsbyxor, J par Ii vita dito, fö,r l är; 

1 par klädesvantar, för 2 å1·; l läderränsel, l brödpås~ för 

l O år. 

För sitt underhåll anskaffar lwrlrn sil! ~jclr: 

Sydon, ullgarn m. m., sliUrnincs- och renp,öringssaker, kamm, 

rakknir, borste, tvål, skosmörja, sked !) Ch lmir, s11ml ar sli!l

dia att aaa detta i Godt sbicb. 
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Il varje tredje manad, under sjöresa på utrikes ort, lemoas 

! ar lönen , och j kunna antingen utbetalas till hemmava

rande familj eller ock besparas, karlen till godo vid afralming. 

De rörslitne kläderue tillralla åter kronan, utom då kar

len efter sin tjenstelid hemgår 1 då han förses med släpkla

der. Om d Premot uniformen under å1·et illa medfares 1 er

hålles antingen utbyte ar de i rörråden upplagde gamla, el

ler ock DJ'a kläder, som betalas ar karlens gage. 

Förbättrad proviantering. Engelska Amiralitetet som hit

tills brukat upphandla salt kött på leverans, har nu börjat 

upphandla lefvande kreatur. för tvenne månaders tid är 

kontrakt uppgjordt om trettio oxar i veckan, att införas till 

Royal William$ magasiner och p& stället slagtas och insaltas, 

hvarieenom undvikes skämd och dålig ura ifrån bedrägliee 

leverantörer. 

Stegradt pris p& sltepps-matef'ialier i England. utar ett 

anförande af Sir J. Gtaham uti Under-huset förliden månad 

upplyses, alt under de sednasle henne åren bar följande 

prisstegrin_g eet rum på sl!epps-materialier. Engelsk ektim

mer 3 pre l. ; gårlwppar 24 prct. j spik 12 4 prct. j keltin

ear 17 prct.; floppar- octi metall-Taror 20 (lrct. ; - samt 

dessutom de Oesta proviant-articklar l O pre t. 

Nybyggnad pd Engelska örlogs-vatfven. UndPr loppet 

ar nåt;ra månader ~om ma följande Linieskepp, alla beredde 

för sliruf, att i England löpa af stapeln : S:t Jean D' Jcre 

på l O l kanoner,- ,den 23 i denna månaden ; James Watt 

191 kanonskepp, i April månad; samt undPr loppet ar Ju

ni manad Royal Albert, 130 lwnone1' och Hannibal, 91 ka

non•·r ~). 

*) Della så vii! som många nndra företeelser inom den Engelska Ma

rim·u är ~å mycket mera anmärkningsvärdt, som man här i Sverige, 
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Förenta Staternes Marin. Ordföranden uli d··n Sjö

försvars-kommillP, som f1r IIPdsalt inom [{o, ,grt>ssen, har upp• · 

gjort e !t försJag 1 SOill SU[!PS hafva Vllllllii en afcjord majori

tet, Odta försla13 upptager följande grader: 20 Commodo

res 1 50 Captains, 60 Commanders , 30 Lieutenauts 1 250 

Midshipm,.n, 69 Suq;Pons, 34 Passed Assistant Surseons, 45 

Assistant Snrr,eons, (i4 Pursers, 20 Assistant Pursers, l Chief 

Engiueer, 20 Ent:ilH·ers, 25 First Assislant Elit:ineers, 30 Se

cond Assistallt En[line•·rs, 35 Third Assistuni Eiit:ineers. War

rant Otrict·rs lika såsom tillförne. Lön för Cornmodor•·s skul

le under tjenst{löring hlifva 4000 dollars 1 för iclie tj•·nsl[-!ö

rande 3000 dollars om nrPI; för Commanders UIJdPI' ljenst

eonng 1800 dollars, för iclie tjenslp,örandt· l 000 dollars; 

för Assistuni SurePuns i ljrnstgörinp, l 000 dollars, för icke 

tjenstt;örand"' 700 dnllars. Öfrit:e Otfic~rares aHiining sl,ulle 

förhlifva lika mrd h1ad •len nu är. Förslap,('( uppta~:er åf

VPII inn'ltland<>l af en Bureau of Serrice m•·d en Judge Ad

vocate med aooo dollars lön' j<·mte 3:ne s Iii il\ are, hand-

efter eget bästa förstånd, velat utsprida uti föredrag m. m., att 

Engelsmännen förlorat förtroendet tiil Linicskepp, och uppbört med ny

byggnad af dylike CHrtyg En ringa li sa und er så m5nga förödmjukande 

vederläggningar måste det vara, att ylledigare vilja l"ilseleda ocb orik

tigt benämna dessa U nieskepp för "iingaro pi\ ~o~ kanoner", på 4 30 

eller 91 lwnon er, för at.t om möjL:zt utpl~na det förhatliga ordet 

Liniesk• 'PP!? Der ån;,;kraftcn cn du;;l iir dl- hi ·lpmcc!d och segel

kraften hufvudsak' der must!·) orc!l't sn;IIIJI' \:ll"<l UCII riitla bcn:im

ning··n, och niir fln ga" är den l'~is l' ndilit;chle !-raften, der m5 ång

fm·tvg vara ratta 1nmnet.; men vJre sig sc<;ltm•ie fil rtyg eller dng

fortyg , s5 IJ iifl·a dc alitid Li~:ie.,frl'pp s!i ~nart clc crhi\llit \i;;sa di

mensioner och cga 'Z:ne ell c•r fkre t;i cktll Lallcrier livad sä,·ski ldt 

benUm ningeu "~ngaren bdr~ifTur, så är detta ett ufu1blåndigt uttryck, 

sil ,·iss t som ni111ga ren omfolt.ar begreppet ånp Yi.l i;"D, eller h\'aJje an

nau slags ~ngmaschin, lika väl som fJrt yg 1110d G n ~ m;ucllin. MeJ • 

all ära 5t de l EHgc lsku löredumet uti ordl'l "s t.Pcltller" ell er Fru r;s

mänu t:'us '\upeur'', sfl Ur Uock \ år ö<illl:a bu1 rin:uing i .'~ugfarl yg J.(.·n 

sanna~te. 
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hi!Jl)nnde alla mål nnr,fiende Officerare och manslwp. Burenu
ChefPrne tagas ut af Officers-graderne 1 nn!lJntagande Chefen 
för Bureau of Conslruction, lJVars CIIel' sliall vara en Nat!al 
Constructor. Durenu-Chefernes lön siwile blifva 3500 dol
lars. Presidenten beråttigas 1 att e/ter godtflnnande ifrån 
tjensten afsliedu, eller på lwrtare tid all;iusna, h varje 0Jfice1• 

som anses ovfmJig eller mindre skicldig att tjenstr:öra; dock 
äro härifrån undantagne de Officerare, som erhflllit blessyrer 
elll•r sjnlidomar i tjPnsten. Dessutom · sliall all befordranslie 
endast efter. förtjenst, med afseende på vel'ldig aktif tjenst
gödn(l inom MarinPn, slddlip,het och kara !der m. m. - In
om Senaten har en 111.-r Stoclrton framlagt ett förslag, h vari 
föreslås en lndrap,ninr;s-stat silsom nödvändig för att erhnlla 
förmiiga och VPrlisamhrt 1id tjl'nstrns ntöfv;Jilde, samt för
tlastur all sorts lH'fordran efter tur och anciennitet. lians 
förslag innrhl\ller 1idare l'öljHnde miirldi!~a anmärl;ning: dit 
Fartygs-Chefer ej sällan !tomma i beröring med främmande 
länders mest ulmärTile män, samt dessutom ofta böra ega 
slwrpsinnighet, för ott lwnna bevaka sitt lands anseende och 
handels-intresse) sa borde den största noggrannhet iakttagas 
tJid valet till sa vigliga poster, och endast de Officerare, som 
ega erforderlig klokhet och skicklighet, utväljas dertill. För 
?l.lalrosenie föresli\r han en tillöliOing i al!öningrn, så att den 
öl\ erPnsstiimmer med fl:,udels-~Jarinens M~ tros-II yra. -
Sel,reterar!'ll för Mörin-Oeparternrntd bar inom 1\ongressen 
bq:art 500,000 dollurs till påbörjandet af en FrPcatt på 2000 
tons, och försedd med Ericssons varmlufts-mascbin. Uti 
sin proposition yttrade han sin bestämda öfvrrtyg~lse, att 
dPsse sorts maschiner snart skulle liOmma att tillämpas på 
Flo~lalli alla fartyg. 

N.11 generator {ör iingmaschiner. Tidnincen nLa Marine11 

omLdar att en Fransman, Belleville Civil-IngeniOr i Nancy, 
nppfun"nil en åog-p,enerutor af myclirn enkt>lhct 1 som ide 
upptagl'l' mHa iin tiondedelen af andra apparalrrs utrymme, 
och som Pj flr utsatt lör faran af explosion, ehuru ånp,bild
ningen slier iip,onblicldip,en. Nnf:on beslo·ifoin::: <~f apJJaratcn 
meddelas ielu,;, .men dr·n nppgilves vara bq:agnad sedan nfl
gnn tid i Labrichc, niirn Saint-Drnis i H0n Ganditluis verli
st;ider, hvarest dt'll blifrit undersölit af llere 1:1rde och in
r><·niörn hvillw alla vitsordal npplinninr,cns iindarn51senlir,het 
~ch ofan'rlir;a förd<.·lar, så väl mPd h:lnse.ende till säkerhet 
som besparinr, af utrymme och bränsle. Apparaten anp,ifvcs 
all i n:ed!dlal in!Jeöpar;l 50 proceut af bränslet. rnllt äng-
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trydi linll erhållas inom en fjerdedrls timmas tid , till ocli 
med inom tio minuter. IVIiijlighet gifves dessutom alt ör,on
blicldir.en . höja ånr,trycl!ct llcre atmosfrrer och följalilJigen 
att hetydlq;en föröka maschinens liraft. Yt!f•rligare rger ap
paraten fördelen, att liunna anhrinr.ns i rum af hvad form 
som helst, samt att erl,ålla en ellt'r fartyes djupr,iiende IGm
pad höjd, så att den alllid kommer under \'altenlinien. 

SAMMANDRAG AF ÅTSRILLIGA KONGL. BREF) FöRORD!SIK

G.AR, GENERAL-ORDER M. 11r., UTGkNGNE FHÅN SJöFön

s VAHS-DEPARTEMENTE'I'. 

(Kong!. Bref.) 

Februari den 1. Af 1\. M. i Nåder anbefalde föriindrincnr i 
vissa delar af 1\f'[~IPmentet för Styn~lsen och Elionomien, i 
följd af inrättandet af en första ld·ass Matroser, samt oni 
tillsällandet al' valianser vid Flottans under-Oificers-liorps. 

S. d. [{. M:s löreslirifter rörande mönstringar och möte in-
nevarande år med Bleliince Läns beviil'incsmansl;ap. 

S. d. Dito dito med IH·viiringss!iyldige inom · Flottans bl'
viirings-omrflden uti Götheborgs och Bohus, Ilailands, 
Christianstads 1 ~!almöhus, Colrllar, Östeq;ölldands, Siider
manlands, upsala, Gr{]eboq;s och W<·stn-Norrlands Liin. 

S. d. [(. M. har tilldelat d!'ll fi [(orvl'llf•n Lagrrhj<'lkP, un-
dt·r dess i\rell 1851 OCh · 52 VPJ'listiiJde PXprdition till Sö
dra Ameriha, anstalde llppbörds-LMiaren Dol\lor ~laf!nUs 
F(Irst, r:uldmedalj utaf 5:e storlel;en med inslirift "lör be
römliga gerningar", att i höubl51t l.1and med :;ula J;ant 1·r 
bäras J.ii'l bröstet. 

Den 15. K. ~1. h:lr t.illdelat Premier-LöjtnaiJtrn Yid Flottan 
J. K. Dahlström, som för nfli'Varande tjensteöi· på ·Stor
brilannislia Flottan, ett års )'tlerligare resestipcnditlm. 

(General-Order.) 

Mars den 1. f{. M. hai' beviljat. Prem .-Liij!nnnl . Söd,.rhjr!m 
!) m5naders tjc·nslkdichet för alt u.ed flflnf:Jil\'" idl1a in-
rikes sjöfart. v · 

0 

?. · 

Den J 2. 1{. ~l. har be viljat, att S!;epps8osse-Br·ir,uen af Wir
sen sitall lltl:i[:[lJS 1id liirnplit: tid, samt att hesattniiiRslista 
och instrulilion för Chefen sl>all ulffll'<las af Stalion s·· Be
fiilhafYnrc n. 
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s. d. 1\. M. har hPfallt alt de vid Stocliholms station till 

rustninr, :Jnhl'Falde sliiiq~flrdsfartm sl,ola inmönstras å ne

dann iimnde tid e r och utgå på f'll månads expedition, llf'm

li p, en: en 13ombl•a.~on-slup den 24 Maj; ett Cl1dsfartve 

uch ett mintlrP Anr.l'artyp, till H •· liop,nost•rinp,s-exp edi ti~n 

den l Juni; en Landstienincs-l;un onslup samt t>lt ~lörsure

fartyp, dt"ll 5 Juli. 

O!'n 23. Sr lwnd-Liijtnantrrne A. W. Z. Carpelan, F. A. Ar

vitbson sa m t D. L. !·l<'ilhorn lir o plncrrad<> på Stocliholms 

stalit•n rr nn och runt den l in s tund~!Hie April. 

s. d. Kapt en- Liijtnanll'n vid [(onstr.- l(orpsen J. JPansson 

sliall afrr sa till Carlslironn till Prliållande af kornmendPI'i ng 

på dd till rustn ine anbefaltla LiniP sl\l ·ppet Carl dPn XIII, 

hvarundr·r hans tjen ~ li · h e lallninp,nr härstäd Ps he stridas 

111' S"l.und-Löjtnant Pihl. 

Den 29. Löjtnanten vid ~tarin-Rq~rmPnlf't Il nit har f'rhållit 

f(. ~J. tillsti\nd att bara f(ongt. Sardinst.a S:t Mauritii- och 

Lazzari-Ord r n. 

S. d. Till hPsflltninr. å Post-i\ngfarlyp,r-1 Nordsljernan, h vil

ket lwmnlt'r all innPvarande är göra rq:ulit~ ra resor erort

lan Stockholm och Sirflin, slinll från Flottan lwmmPnde

ras f(apt r n-Löjtnanl !lull!·n si\som Chef, samt 21 man un

dl'f'lwfiil och p,~>m•·nsliap. 

s. d. Till lwrnpldtPrinp, ar bPsiit!ning för Post-5nv,fartyp,rt 

SvPnSiia I.PjOIIrt, hvillir>t sliall nPdfiirus till Carlst•rona föl' 

att rlt·r si\som rPsPn - larllf! fiir Post-i\nghatsfartan emPI

Ian Ystad och Stral;;unrl lörliint:as, sidiii lrån Flottan kom

nwntl•·•·;,s 10 man uridt·rhrfäl och {!I'Hl•' nskap. 

Ful'iimlringal' inom Irongl. lJfaj:ts Flotta. 

Förordnanden: 

0Pn l Mars. Till Prrmit•r-Löjtnant: Srkunti-Löjlnan-

f,·n J. C. Livijn; till S•·hulld - I.OJillantrr: utexaminerade [{a

tlet t-Knrporall'll C. J. T. B. 13orp, f' nstjerna samt ynglinp,arne 

F. T. Thiirn, A. MolandPr, f{. C. l'~tn>, Frih. H. G. Ct·der

striim, C. E. Trolie och A. H. !Iundqvist. 

0<'n 15 ~]ars. Till Srlinlltl-Löjtnönt: utexaminerade Ka

ddt-Korporall·ll W. T. Sr.lqhere. 




