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J nl'll't Archiv

fot· Sövmsenet», S:de Bundets 6:te Hllfte Ltar
J{aptenen i Sjöstalen Jpsen, som var b eordrad att bitråda
Jngeniör-lwrpsen vid ofvanniimnde arbete, meddelat underrält elser derom, h vilka \'i förmoda icke skola sakna intresse
föt' denna Tidslirifls liisare, helst elektriska telegrafer inom
fåd l'rnE>slandet nu ilro under arhete, och dessa snart nog
torde komma att sftltas i förbindelse rul'd Danska telegraf•
ledningen .
Före teiPgraftr ådPns nedlå{lgning öfver stora Belt mellan
Halskov på Selaud tätt förbi Sproeö till Slipshamn på JutJand, gjordes noggrunna uudersölillingar till utrönande af fördelallligasle läget för tråden, såväl i afseende på hafsbottnens
beslwtfenhet, åfvensom för att undvika de ställen, der isgångeu år svårast, och till hetryggande af dess läee emot uppgäendt~ grund, med hånseende till den allmänna strömsättningen
i Beltt~ t. Resultatet af de särsldldta Undersökninearne och mätnin~arne

blef ofvan aneifllil läge.

Genomskärning

ar

sjötrådeFJ,

(i naturlig storlek.)

Den sjötråd som är unvnnd i Bettet, är tillverkad i Soutberland 1 och består af 3 lioppartrådar 1 !Hilkas bestämmelse

:s

l> O
ar: den ena -

till Iednine för den laneltråd, som skall gA
rrän Helsingör öfver !(lipen hamn till Harnhurp,; dr'n andra till ledning mellan Halskov öfvPr Sprnp,ö lill [(nudsiloved, att
användas under istranspor!Pn, orh deu I.1'P1ije - <III h•>p,agnas till en blirvande Jullandsil liuie, och som anbringades,
dels för alt bespara omkostnad och besvär, då en sådan Ii-

gar med ett skiljPplan mellan sig, h vilka tillsammans utgOra
Den ena ar dessa utskölpniogar var be-

en bredd ar l fot.

nie i framliden lian lwmma all anlär:~::as, dels itfven derföre

att 3 trådar gifva en rnyckrt slark:u·e och hältre afrundad
sjötråd än två. Dessa 3 triid.u· iiro hv••r för sig on.slntna
a( en p,uttap•·rcha-lwl.liidiiad, or h dPrdtPr löst l•op,;lap,na till
en tross, samt onHnladP mrd liist spnnnf't sjiirn<nsgarn.
För alt sammaniiilila dd hPia och sl1vdda lrädarnf' s:ival t>mot
utv:indi~::t tryck, som sjövallnds onwd•·lhara invPrlwn, äro
utomkring de ld:idda tr5darne slap,nP 9 part•·•· tj.>cli p,alvaniserad jPrnträd, si\lnnda all parl•·rn~ li1;p,a Iii Il 1·id l•var;indra, och l1ar sjiilrild•·npä dP!Ia säll el'idillil samma ljocl.l~l. som
en 4-tums tross. Slnllq~Pn iir drn hPslrul.t·IJ lllPd "Il l.ulllposition af olwl.t ljiira och olja, allt till sl,ydd f!ir d•• illliindir:a
koppartrådarnP. H•·la >jiilrad<'IIS vigt, 1111,d Pli l:ingd af JG
enr:Pisha mil, ul::jordL· 1511,1100 Pu11d ( 17G,4!i0 S1·. sl.illpnnd).
Kostnaden är unuefärlit_:en 2 Hil;sdalt>r Sv. ri!.sp,ilid p<>r aln.
För trådens Iransport från Enr:land var förLyrd en 51
låsters skonert, kallad "~Jindet". l sliOnerlens laslrum, ml·llan
stor- och focl.masten, nedsl;öts trådf:'n med syn•wrli[! noggrannhet ar fabrikens eget full<, så att hela lanp,den endast
utgjorde en rulle af 7 fots höjd, 20 fots utvändit', och 13
rots invåodig diameter. Tråden var nPdsl.jn!Pn i sWvor,
h varje sWva fullkomlip,t i plan 1 h var hur, t få11f:ad lllf'd 5
rånzningar till förntr:åPnde hur:t. Från fahriliPII lllPiirördf's,
för att underiiiila t,fi,I.,ns atliipninx, då d•·n sl.ull" nWq:p,as,
åfveosorn för alt undviii a liinliar, dl ~fliipoiop,s-hjnl, hvill.et
sattes i en massiv trädram, ni i h vars npps1:1Pnde sidolimnwr
hjulets axel hviladP.
flJuld har en diamdPr af 7 fot och
en omkrets ar circa 22 fot.
Det hur 2 breJa utsliölpniu-

stämd alt lf'da tråelen ornlirillp, hjulet, df'll andra för en orver hjuld anhrinnad ~ompn·ssions-sloppare j stopparen var
fä~tad al.ler pil hj!'ll.ram•·n och försat!f·s i ht·rörinp, nwd hjulet m•·d .. lst lillhJ•·Ip af c·n l1ä!arm 1 h\ilhen rörde si~ l.riog
en bnll på fiirhalll ar hj .. lkrarnl'fl, Ulom dPiliiU stoppare på
hjnh·l var en ~nipslnppare anhrinea,J pä r<Jillt>ll vid lijulds
U!ld<·rlwlll, hvari[!PIIOIIl

lriiden

IJlalladt'S in på underhaUt ar

hjulet. Mt'ddst dessa tvenne stoppare ~unde trädens utläggning, om så erfordrades, ögonblickligen hämmas.
Atlöpningshjulet var rastbnltadt vid silonertens däck om
babord, ,i\ akterlist som möjligt, vidare fastsurrad! vid ögonbultar i däcket och med en liettinr; vid brådspelet för-ut,
emedan kraflc~n på lrjulel, vid användaudd af stopparne, verkade al.ter-öfver.
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Sladden af tråden upptogs •från lastrummet, intogs Ofver
en stor rörlig jernskifva (sådan som begagnas i last-lakeJ)
b vilken medelst för- och aktergajar från masterna samt tvärsurrningar till vanterna, fasthölls ett par manshöjder midt öfver storlucl1an. Från denna sliifva fördes tråden ned genom
ett jeruldys, som var anbringalit nere på förkanten och innersi,tan af hjulramen, derefter genom Iiilipsta-pparen och
med två rundtörnar i ursl;ölpningen oml11·i.ng hju:et; trådPn,
som framkom vid hjulets undel'lwnt, manades igenom ett
jernldys på aliler- och i;nnerf,anten af hjulramen, och ut {!enom ett varpklys i hackbrädet. Denna linans kombinerade
eäng var nödviiodig för att bevara tråden från l1inkar undrr
utlöpningen, såsom man · haft exempel på vid ullägcnina af
sjötrådar p~ andra ställen . Dessutom erhåll Pr tråden en jPmn
rörelse under utlöpningen, och skulle den visa benägenhet
att slå ldnl!ar, hvilkd då observeras på den d<>l som <ir
mellan lastnunmd och jernblocket öfver luckan, lian hjulet,
medelst bep,p,e stopparne, ögonblicldigen stannas, och man har·
då lätt att a[hjelpa kinkarue innan de passPrat jernhlochl.
StorfUCkall Vill: kJ<idrJ l!led j ~ rllpf atar [()r <dl skydda df'OSilfllJlla mot slag af lrådPn, <iå den löper lienom ludau från ena
till andra sidan, alltsom par!Pn lossuöres från sina lånp,ninEar i rullen, ner i rummet.
Till ulläp,t;nin:; af tråden höllos i beredskap, utom Sl,onerten Minde!, som hade tråden ombord: Ånr;fartyct·n lHfo
ocb MerliLHius, l 2 isbåtar, 60 man, samt vallifartyg l'! i UPItet med deu hjelp det lillnde lernoa; \'ida re medhades f n
smed och en fä lt-smedja.
I 1\ ev krogen vid nalsbov, på Spror:ö och på KnudsilOved
blefvo ankare ned!lräfda i land, d('l5 för all deri faslt!öra tråden, då den blirvit förd i Jane!, dels för alt i land eGa en
fast pun~t som stöd för att varpa fartygen intill land f'lc.
l brytningarne af den för sjötråden hestämda linirn, hldi'O bojar utlagda till vägledning undt>r utWgeningPn, och på Knuds-

boved uppsattes tvenne märkef.J för linien öfver
rännan.

Vester-

sedan allt var förberedt i Korsör för att arvakta gynnande lägenhet , användes ångfartyget Merkurius alt ännu en
gång genornlilpa den Ii nie, h villlen under föreg åe nde sommars
mätningar och undersökningar blifvit bestämd som trådPns
hlifvande läge, och hvaröfver karta blifvit uppr<ittad. Alldenstund inga förändringar i de anoterade djupen, och markena
i laiid förefunuos, arvaktade man uum era endast gynnande
vädH för att verkställa utläggningen.
Gerna önsl1ade man vid arbetets början, och synnerligen för att få öfning i att med båtal'lle röra tråden i land,
ö[verlands-vind, maldip,t väder och så ringa ström som möjligt. sedan man under flere clagar i början ar Maj månad
legat b~redd i Korsörs hamn och afbidat dessa vilkor, blefvo
frampå dagen dr!ll 6, omsländigheterne sådana, all ett försök tycl1tes lwnna göras, och kring kl. l tog ångfartyget
Ulfo skonerten ~Jindet på släp, Merkuriu~ gick förut med isbåtarne, och man styrde ut i Revkrogen vid Halskov, hva1·est
ändan ar landtråden var nedgråfd, och der sjötråden således
skulle bringas i land.
sedan skonerten gått tillankars enligt landmärket, börjades arbetet med att ilandföra tråden
medelst tillhjelp ar båtar, UH'n enar ddln medtoc så fåne tid,
att man näppeligen lmnnat uppnå Spro~ö före mörl1ningen,
beslöts att arbetet shnlle upphöra, och att hvad som nu verkställts blott sknlle anses som ett försök. Efter det sladden
af tråden således va1· förd i land, toes den åter ombord, och
expeditionen återvände till Korsör för ntt afbida en dag, då
man liunde bq-:ynna så tidigt, att man till arbetet hade hela
dagen för sig. Följande morgon den 7:d e Maj var vädret
någorlunda gynnande, labert med O. N. O. vind, och emedan
strömmen, som un<lt·r lång tid med stark fart lupit nord efter, aftagit samt tl·cktes vilja kantra, afgick expeditionen i
samma ordoio~ som förut är uppgifven kl. :S på morgonen
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frlo Korsor, och ankr-ade enligt märket i Revkroge n vid Hal-

skov på 2! famnars \'alten omkring 300 alnar från land.
VaktsliPppet från Nyhorg inställde sig so>dan vid Sprogö.
Sjölråd en r,ick, såsom niirnndt är, nwd rundtörn omhring
allöpninp,shjulet; dess siadel var manad trt genom ett fdys
under slwnert,.n s hael.hriilh·. Dt>n staclis nr.d i en af båtarDe, hvaresl den fånendes till en af tofterne och roddPs mot
mårkrt på land, och då en hnr,t af tråden biPf så lång, att
man befarade att d•·n sln1lle lav,a bollf'll, ladP. sir, nästa båt
und"r bur,tt•n, tånp,ade den till toften och rodde emot märket; sålunda forlf:icll håt efter hål, till dP.ss sladden nådde
land. Emellf>rlid blef det J,ingir,t att bringa den i land, alldenstund hugterna me-llan hiltanw, c-l1urn dessa voro endast
50 alnar från hvarandra , till följe af trådros tyngd, likväl
släpade pil botten vid dd rinr,a djup!'! in emot land. Det
blef dPrfiire nödigt att fi>ra en tross fr·ån land ut emot den
första båten, och att t:Pnorn i land anv;ind kraft inhala den.
trådens ända var tagPli i land, fånp,nd•!s den nåeot från
sladd en 1·i,l det nedp,rtifda anl,aret, för att lrafvn en fast punkt

Da

att ul~å från, då ånt:hiilen srd•·rmer a s:lltes i p,åne, och tråDenna förden satedes sJ.ulle hlifva utsatt fö1· påkänning.
iche rörde
trådPn
emedan
nöd!:'n,
sietiehet \'ar likväl •·j af
sig ur_. sil t lii[{e på bollen, då d~>n vidare utlöpte från fartyget. Andan af landtddrn upplor,s nu fl'iln d<"! ställe der den
leeat nedgrufd och fastlödd es vid dPn ena af J.oppartrfidarne
sjötråclrn . Drssa !JJ,.fvo nu hvar för sip, undersölil e och
miirl.ta m .. d samma märile i h"r.p,e ändar af hela tråden på
'
"
d l' t man malle
veta hvillw lråd .. r som svarade mot hvaran-

dra. Då l~dr~inr:en vu fullhordad, om vulades den, omsveptes med SJO!ang och n"diJräfdes vid landnin 1:sstället. Alla
bf'gålvo :~i~ ~In omh~r.J, och man gjorde sig redo att fortgå
med ullagp,nween. AnchiltPn Ulfo tog nu slionPriPn i kort
släptåg, och man hade ölvereusJ. ommil om siunaiPJ' för att
ögonblicklieen kunna stoppa fart•'n, om tråden" skulle oklara
sig vid ullöpoiug en. Åoghåtaro~t beordrade s all börja med

en fart ar 2-3 mil, hvilken sedermer a betydligt förökades,
då inget hinder derför yppades, och då, genom starkare fart,
man untlt:ick strömm ens inllytJn,le . Ångfartyget Merlwl'ius
r,ick förut i linie nwd märliPI, jernle bbiilarOP 1 samt hade
ordrr att stoppa der· linit·n bröt sip, i vinkel vid den utlagda
bojen, fiir all ulp,ilra ledninp,, i hilndelse m~rl;ena i land blefve olydlip,a; el! lörsip,lighl'lsmält h vill; et lwm till nytta, emedan lui!Pn Sf'dnarr ljoclinade till öfver land. På sliDnerten
far· det rasliaslf' folk et anstäldt i lastrumm et, der det vieligasie arh('ff'l Var fiir JrandPn 1 till all ~apa h varje fåop,ninp, af
sjötråtlen, allt(·flpr som den lenulade sitt Jäee i rullen. Till
detta arb ete voro anskalfade slwrpt slipade stora knifvar,
hvilka oupphiirlip,t måste r ~ neiiras och slipas, emedan den
0Pt var angelaget att
sPp,a tj;iran snart r;jonle 1I Pm slöa.
ordning, hval'iwn för
bestämd
i
sliPdde
kap.1ndP.
rnes
fånp,ninp,a
titlit:t ellt>r för sent, så1ida man skulle undvilia kinkar i tråden, och ddla ariH'Ie hlef ganska svårt alt afpassa vid större
djup, der tråden rusade ut med betydlig fart. Likväl hehöfde fartPil blott stoppas tvii r,ångrr under hela öfverfarle n,
samt slopparne anvanclas, af orsak nPmlip,en all llPre bueter
af lrådi'IJ upplwmm o p,t>nom luckan på en gång och löpte
tillsamma ns upp emot j"rnhlock el, hvarvid en kink siwlie
kunnat uppkomma och löpt i~ P nom hlorliel, såvida den ej i
tid hlifvit klarad. Vid dt'ssa lillläli Pn visade sie slopparne
fulll,oruligl verksamma, och hade tillräcldip, kralt alt stoppa,
så väl farleu som tr~dPns ullöpnin~. Vid lwmpr essi unssloppar•·n :Jnl·nnd<>s 2 rnan, vid knip-stoppar~n blott en . På
hjult>l var anbrin;:ad <>n r<ilillP-masl,in, HHn för hvar om:~ång
hjuld ejord<', IIIVisadP hurU SfO!' dt'( af tråd en SOill trlfUpit.
Man si) rd e nu V. S. V. h:in efl~>r mä~ken i land, med 2-3
mils fart. Em• ·•Ltn nlliipnint:Pn !llPd dPnna fart fortfor ntt
gå lllj' del ltqprl, förol,adf's farii'O till 4-5 mil. Vi•l liniens
vinl1~1 lörändrad Ps J,nrs rn till V. ~ N. och man styrde efter
ett annat Jandmärlie . I vinl;eln förankrad es Pfl af isbåtarne
såsom blifvand11 väglednin g, i bandelse landmär~ena simlie
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blifva otydliga. Ångfartyget Merkurius gick vidare med de
Ofriga isbåtarne , samt hade order alt hålla sig i närheten af
Utro, om strömme n blefve så starl•, alt .Utfo iclie knndt• hålla
sig i linien, för alt i sildant fall l1j~lpa till att bogsera.
Snart visade det sir, dock att detta försigtig hetsmålt var öfverOödigt, enär den utlöpand e sjötriiden {dorde föga eller intet motstånd mot farten, så att ilnr;båten Utfo lmnde verllställa bogserin gen mrd längt större l'art iin som rrfordrad es.
Merkurius afsändes derföre i förv:ig li/1 Spro1:ii. Alltsom djupet tilltog, utlöpte tråden med större fart, rmrtlan dPnsamrna genom sin betydliga tyngd sänktP sirr till botten strax akter om fartrrret, hvarigenom det snart blef kinkigt nog alt
med erforderl ig snnbbhe t afpassa , ar·betd Tid kapandel af
bändsfar ne i lastrumm et. l synnerhe t blef detta falltet, då
rännan, som har 28 famnars djup, passerad es, men emedan
denna fir helt smal, räclit~ öffer(art cn mycket kort, och då
genast derefter djupd endast år S famnar, uppkom n:istan
ett stillestån d i utliipningen från lastrumm et, under det tråden lade sie långs det uppgåen de grundd. Kursen fortsattes långs södra sidan af Sprogö Österrev , till dess man fick
in ett märke tvärs från Fyrbanken pli Sprogö, h varefter styrdes in på 2 ~ famna1·s Talten och ankrades . [llirifrfto skulle
DU bugtPO af tråden föras i land, der den först kunde
kapas, emedan den Iiiiii i lastrumm et uppskjut na rullen, gjorde
noggrann uppmätn ing ar den del som borde kapas orniijlig;
men alldenstu nd afståndPt från land endast var 300 alnar
lat detta utföra sig unp,Pfår på samma sätt som i Revkrogen '
ijar halades eu buet af tråden fram öfver aOöpningshj~let:
den redan utstuckn a parten fångades till skonerte n, hvar part
ar bugtPn, som utstacks från fartygrt, upp.bars af den ena
båten efter den andra, hvilken rodde med ledning af märket
mol land, h varifrån trossar utfördes och stuekos på bugten;
hästar spändes för trossen, och g(·nom att förfara påstickningen af tråden, bringade s densamm a sålunda i land. Oeu
'b ngt af trådon som var fångad till skonrrte n, kastades nu

.
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loss. Sjötradl?n kapades för att med tillhj elp af en kortland tråd h•tlas in i stationsh us et pfi Sprogö. Sedan, erter det
kapningf'n blifvit verl1stiillrl, koppartrfidnrne blolt:tls, salles ett
instrum ent mPd dPrtill hörande p,alvaniskt. bulteri i förening
med den kopparlr~d som var sammanl ödd med landtråd en
vid (-Jal slwv, hvilken Jetler in i stntionsh usl't i Korsör. Telegraferin?,en börjacll• nu, och eflrr det nppmår~samhets-sig
nalPn hlifvit telep,rar .. rad genom tråd~ n, llteriwm svaret ögonblickligen frlin Korsör. En Ilerättels e om tr5dt>ns lycldiga
lifverlöra nde till Sprogö afsåndes till Finans- och Marinministern Alvensom till Generui- Pos!dire ktör en, och nl'uick lllPd
l;urir från [(orsör till Köpenhamn. lJ <·n tråd mrdelst hvillwn
man h·legrafe rat, sammanl öddes nu m"d en 3f de kapade
trådarne som skulle öfvedöra s till Fy en. EnJPdan stationshuset och Iandtråd arne på Sprogö ännu iclie 1·oro i behörig
ordninr,, samr11anlöddes lrådarne här, på det hela traden från
l(nudshoved till 1\orsör sl;ulle hunna försökas. Dt•n samrnan lödda delen omvulades, nPd{lräftles och insvPptes i sjölang.
Dereller jemförde s de l vå andra koppartr åtlarnes ändar, den
ombord och den i land, mot hvaruudra, samt märktes med
samma märl;eu, på det man sederme ra skulle kunna ·;eta
hvilka ar dem som motsvara de hvarandr a. Då arbetet sålunda var afslutadt på Sproeö, ocb vaklskep prt från N)borg
under tiden stött till expeditio nen, afein!]o fartyeen omkring
1.1. J 2 från Sprogö. Merkurius Tar iånd förut till liniens
vinl•rl under Vesfra refvet Tid Sprogil, drr en isbåt föranl;radt>s ,i\som vät;l~dning. Utläggningen fortsatte s nu i linie
med märket på Sprogö, intilldess märket och Giörlovs kyrka
på seland fl·amkom; derefter styrdes oml1ring V. l S. i sned
ristning ut från ön, hvarest djupet var mellan 2 ~ och 4
famnar (tilltlt>ss qvasten på Ve>tra rrfvet släppPr Lundskog
på Fyen); härifrån stj'i'des kurs efter de 2:ne miirln•na på
landet vid l{nndshovcd, ornlirine V. t. S. ~ s., öfver VPstra.
rännan till landningsstället vid ({nudshoved.
Vädrc~ l1~cle
emellerti d förändra t sig, vindeu hade c!itt Sydv<) rt om till x;,
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s. v.

med styr kultje och byar, som mellan byarne tilltog
till refvad märsserrelslmltj!'. Denna vind var Pmellertid öfverlands på Fyens sida, och då erfareolll'ten vid utläggniogen öfver Östra rännan visat, att fartPn icl1e rm•nli[!l inverkade på utlöpninp,en, och slörsta djupet i Vestra rännan endast var

l~

till 15 famnar, beordrades Uffo all gå m<'d full

kraft, hval'igenorn sålunda Fyrns~a J.nsten utan nilgon motgång uppnåtides kl. l. Här återstod emellertid dd ldnkieaste arbetet, nemliGPO alt föra dnhhel part af linan från fartyget
öfver det omkrine 1000 alnar breda landt:rundd, innan man
uppnådde landet der tråden skulle kapas. S~onrrten ankrade i märl1et på 3 famnars vatten . Emedan 11lla ish5tarne
älvensom vaktsl1eppets och skonf'rtens bål<~r voro otillräckliga för trådens förande i land, h:imtadr·s förslärlwing af håtar från Slipshamn. I skonerten~ stor!•åt anhrinp,a.les vid
försliifven ett stort kastblocl1, hvari sjötrådens huet lades,
och drn förfors uu p,enom blockt>t alltsom storbåten bogserades fram af andra båtar, hvarvid hegp,e bugterna af sjötråden upphuros af båtar. Så snart d<'l från land hlef möjligt att uå strandbrädden mPd varpgods, fastgjorrl•·s det j
storhåtrn, ladPS till ett spel i land, och hiftadPs in. Så stark
var· likväl påliiinninr,en på trossarne, att enskildta parter
sprun1:o, då storhåtrn bl'fann sig rut>r än lmlh·a viip,en mt>llan skonerten och land, hvarfMe man beslutade att nnegrant
Uppmäta afståndet lllPIJan storhåt<'nS Jäge OCh (and j ddfa
längdmf1tt arsalles på dPn ombord var;llid<! part af tdden
och den lwpad!'s der, för att dNip,rnom undf'rlatla ilandförande!. Nu gicl1 dd lätt att ITl sladdfon i land. D~n and•·a
parten af tråden to{ls åtPr·igPn ombcml i si>OII PrtPn.
1\1. 6
e. m. var trådt•ns öfverförande öl'vt>r H..JtPt fnllhordadt.
E:mellt!l'lid hade trådt>n, under det man arbf'taciP ID<'d att få
den i land öfvrr landp,rundet, slagit si p, i t vå ~inkar. Den
ena var uära sladden, som 5tPrtoes o1ubord. Detta stycke
afkapades, och kinl1en sedan derifrän, erordan just <>Il så kort
stycke ar träden skulle användas till lt>dniog öfv!'r Rends-

borgs kanal. Den andra kinlien blef hårdt om vulad, och marken tagna med hänseende till dess l;ige på botte'~;"'!;.~hk~'l'ä~
omkring 600 alnar från land på 2 famnars vatten,1
Sedan sjötråden J,ommit i land, blottades liOppartrådarne och apparaten med det ealvanisl,a batteriet beenenades
till tPlrerafering öfver Sprogö till 1\orsör. Samrna tillfredsst:illande resultat som vid Sprogö, nernlieen :, ett ögonblickligt literkommande 6Var (rti.n J[orsör, inträffade Mven här till
stor et:idjP. Nu t~feeraferudes ber al tPlser till de förnämsta
autolit..tn om sjötrild•'ns lydliga öfvc'rfiir:,ndc öfver stora
Bell. Ångfartyget Mr.rlwrius afsändr.s med isb5tarnP, en del
förnödenheter och största delen af mansliapet åter till f\orsör.
Uffo bogserade sl;onerten med återstoden af triiden in i Nyborgs hamn. På KnudsilOved nedt;räfdes sladden af iijötråden, för att följande dac sammanlödas med landtråd~n som
leder till stalionshuset på l{nudshoved.
ändamå.l att
Fö1· att utmärka sjötrådens lägfl i 13eltet,
derigPnom varna för ankring på dessa stäiiPn, voro två hvitmålade 22 fot höga biil1ar uprn·esta på landd vid f\nudshoved; den ena der lrildc' n träffar land, den andra \id hrynet
af Sliphamns-sl;ogt-n. Då dessa brinr:as öfverens, anp,ifva de
trådens läge öl'ver VE-sira rännan. På S•· liindska sidan uppsatiPs tvenne lil;a besilatfade båkar : den ena m~llan Löetebanl;en och 11ihe;hanl,en, den andra uppP i land<'i, så att de
hrillt_;ade i samma li11ie anp,ifva tddens Uge öfv_e r Östra rännan. Under Sprogö, hvarc'st inga märl<en på land !lunna aogit\'a trådens läBP, Pmrdan dt>n lip,p,e1· i en ri[!lninp, långs
land<'!, utlades 4 hojar med valiare långs linirn, och dessa
ställdes undPr uppsynin[!smannens på Sprogö tillsyn, hvilken
är ansvarig att de hållas på siu plats, en t01syn som vis~t
sig vara så rnyckd rn<'l'a nödvändig, som de s:il;rast förankrade vakare tlytla sic, cenom verl;an af den starl;a strömmen i Bt:ltet. l 11evlirogen antog man att trådens läee ej
behöfde utmärkas, dil ioeen ankring d er äger rum . Otre ot-
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Jjgen tillkänoagafs både i inhemska och ulländslia Tidningar ,
att sjötråden var utlagd öfver stora Bell, och bål1ar utsatta
för att angifva dess läge. Dessutom anbefalldes alt vid luftklareringa r skulle fartygen underrätla s om dessa anordning ar,
och slutlip,en införd!!s telegraflinien tryckt i Sjö-Arliivets nya
kort öfver Bell, och erbjudand e gjordes frnn Aridvet stt införa linien i de redan derifrån försälida lwrten öfver samma
farvatten.

Sondar,en den 8 ~Jaj kl. 1~, afp,ick skonerten bogserad
ar ångrartyget Uffo, från Nyhorr,, Nordorn f'yen till Fredericia,
der den anlmHie samrna arton kl. l O. Likasom i Stora Bel t,
voro under föregående sommar undersökn ingar och mfltningar verkställda, för att finna bästa läeet för tråden öfver
Lilla Bell, från Striib8 udde till Fredericia. Fiir att undvika
den 'vanliga starka isgiingen, måste rnHn välja den lilla bueten tält Vester om kastelludd en, emellan hamnen och kastellet, der isen visserligen lif!p,t'r länp,~t, men hvHrest den håller sie stilla. Bär är mycl1et brådjupt, så att 80 alnar från
land, är 7 famnars vatten, och straxt derpå träffar man den
djupa rännan, med ända till 25 famnars vallen. På Striibssidan deremot måste man ~öka in (}å landgrund et Öst<'r om
Striibs-ud de, för att undvika is... och strömsättn ingen vid
sjelfva utltlen. För att erllålla minsin möjlip,a länr,d för trådens nedr,räfninp, i bollen, vald es en punkt, 117 ~ alnar Öster
om färjbron vid Striib, till trådens läee. Bolten be~lfir af
sand och stora stenar på Fyensl1a sidan, ar IPra och sand
vid Fredericia . M~rken för linien \'Oro här lilialedes ulsalla
på land, och ett kort upprätlad es öfver denna linie. Den 9
Maj var allt i ordning till uUaggnineen. Bålar anskaffades
för trådens transporte rande i land från fartyget. Med dessa
och skonerten , gick Uffo öfver till f'yenska sidan, der det
långsammast!! arbetet !lll'd trådens brinc~nde i land var fltr-
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.banden, och da vinden dessutom v:tr O. s. O. med st yf kultje,
och strömmen s lwntrine, som borde bPgaenas l'id trådens
öfverföran de öfver Bettet, inträffade kl. mellan 3 och 4 eft.
m., ansåg man bäst att börja arbetet vid f'yenska sidan.
skonerten ankrade &åledts i märkd på 3 falunars vat!Pn, och
medelst varp halades Mo så nära land som möjligt på 2
famnars vatten. Härifrån fördes nu, tmd 1fllhjel'p af hålar,
sjötråden s sladd i land på samma sätt som förut vid laodsättningen i Stora Belt beslirifvits. Arbetet eick lillvål lättar«', till följe af vunnen erfarenhe t. Sedan sladden kommit
i land, koppartrå dame blifvit blotlade och beredda för profs
anställandP, så snart tråden blifvil fö rd öfver Beltet, var arbetel slutad! här, och siwuerten boijserades ar ånefartyg et i
linien efter mfJrliel på land, hvarvid öfverfarte n endast uppto{! 1 o minut rr. sjötråden s utlöpning Vtrlist:illdes på förut
beskrifvet säll, och skonerlen ankrade på 3 ramnars vatten
\'id f'redericia, der bugten af tråden fördes i land. Prof anställdf:'s häreftfT, Svaret dterkom ögonblickligt.
Triid<>n s ändar omn1lade s o,ch ncdc.rfl.fde s. Tl'(·nne märken, sftsom varning •not anliring, uppsaltPs på FyPuslia si.dao,
lilla b Ps ka/facl•~ som de 1id Slora llelt, an!jli\and e tråtl·ru s.
Iag e, då de ftro Ofverl'ns •.

Scdan sjötråden sålunda lj•ckligen blif1·it nedlagd öfver'
BeltPI'ne, återstod dock ännu alt på flere sUillen nedgråfv a
träden i holiPn, för aH så vid t möjligt vore förs<ll.ra den mo t.
iseånp,. Efter de nnde1:sölininp,ar som sliPdt föregående vinter, vid iseus up pb rott i f}eltet, visade det si'{l', aH isen stod;
fast på uotten 1id ll ere ~tällen på 14-15 fo.ls vatten. Vidare ohsei'Vrrades isstyclien, hl'ill1as öfverkant \'ar belagd medl
grus, san d och sudisltn, trolit:•-'n harledand e sig derifrån alt
isslj·ckena ställ på kant mot bott en, hl'illiPO de likasom upp-
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gr:Ht, d~ de literigen kommit Oott. l anledning barnr fann
man nlid\·ändigheten af alt försånila tråd en i botten vid landningsst:i llena, för att skydda dPnsa mma mot isens åverl1an.
Man antog att ett djup af 2 fot vore tillriickligt, !ör alt nndvi~a såväl trycket af de uppstaplade ismassorna, som åverkan af tie rörliga isstycl1ena. Erfa1·•·nhrtrn har nemligen visat, alt djnpr·t i allmänhf't obetydligt förilfldrur sig på grunden, efter en vintl'r då isen IP!!af . I afsePnde på huru långl
ut från land trildf'tl bonle nedt:rafvas, antog man att detta
bord e sl;e intilldess 3 famnar vallPil erhiilles. En dykare var
närvarande vid ntlnggnin~;rn, !ör alt undersöka botten på de
särsldldta staliPn, dl' r nedgräfning en s~ ull e ega rum. första
planen, att låta dyl;aren med elst spade gr<ifva ränna för tråden, förka stades, dels derföre all dPtta arbete blefve för
lilllgvarip,t, dels derförf' att strömmPn möjligen l;unde ip,Pnslamma den p,råfda rännan. ~lan inrattade dt•rföre ett slags
plo~ för rännans bildande.

Dellna plo~ bl'slod af Plt nnkar f', hvars läp,g var 12 rot
lånr,, hvars ena arm var afhuggf'n, och på livars andra arm,
vid Oyf'!s innPrl;ant, fastbultades två lrrkanliga jemplålar,
hvill;a sammanstötte llPdanför 0)'!'1, följde livarandra längs
~yets innPrl;anl till l;rysset, och ofvantill spredos från hvar;81Hlra silsom 2 plotd"rn. Igenom läsgen uppe vid stocken
,.u,r .~n brinp,ad en l;nif, hl'ilk en, lillasom på <>Il land plog, skulle
uppris.ta Lotten. På ändarne af jPrnstoeiiPn voro Hisfade ll'å
.smä hj.nl, på IJvill,a slocl;en linnde halas längs hottPn, ocb
"ukaret håll~ s i den ställning, att plocjeruet nedt;rt>p i bot-
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ten. Medelst denna plog gräldes rännan 2 fot djup och 2
rot brPd i öfvnkant. Vidare var anbringad en våp,arm vid
kryssPi sf1som förl:inp,ning af l:iee en, för att btlastas med
vip,!Pr, (hvarlill ballast-taclior hPgagnades) till ploePns nedtryeliande i b,ltten. Sjölräden mana,ll·s nn ip, ~> nom två klammar, en vid stur.l;Pn och Pil vid l;ryss et. Då plo(len skulle
begal)nas, :.nl;rade knltt>rn i den linit> som simlie uppp,riifvas,
en !ljPttine var anbringad i ldarumrn på anharplogPn och intap,en al;t.-rifrån på kutt"rn. Nu llifvades in, först ombord,
på kj ettinp,en, tilldess ankarplo{len kom tätt under kuttern,
dt>rPfter hifva dPs in på kuffHns enna ankare, och sålnutla
sliipadPs plo~: e n efter l;uffPI'n, hildande r:innan i bollen. Dykar'en I.Jpfann sig ner (• pa I.Jott en balwm plog~'n, styrdt> denna och sjötråd,.n, hvill;t>n sjPifmant, drrigPnom all den leddes öfv•·f' anl,arplo!:•·n, lade sir, i den ut1:rlifda rännan. DykarPn igr,nfyllde g~'na~t rännan tillsl'iclare, ruPn, sedan en
strf1clia af lri\den s51nndn hlifvit nedlagd, ordnade han hotten öfvrr tddrn n:Pd mera omsoq;. På detta sålt nPdp,räfdPs, på sars~ildla st<illt>n af Stora Ilell, i sammanlagd läned,
4,130 alnar ar trfiden, hvaraf 1, 400 alnar vid !(nudshoved,
2,4aO alnar vid Sprogö, i Revkrop,Pn 300 alnar; vidare i
Lilla lh·l t pi\ Fy , nsf1a sidan 5·-600 alnar, oeh vid Frt•dpJ·icia
811 alnar. Dvl1arrns
arbde sfntatlt>s
i medio af Juli månad.
.
.
Vid st~tlPrm t· ra anst:illda prof, visade sig att sjötråden Pj litlit
någou skada under detta HbetP.
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Carlskrona.
Linieslieppet Carl XIII.
lnfa{{t nytt hytt .. diicl;; gn m!a
spPit,f förs~tll lllt'd Ba : ho lins SfH·II,rans; förfiirdi1:at och fastsatt ld)'ssloppare; förratl <tl diverse ~largörin~;sarbeten; upp·
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taklat och rustn.t slieppet till expedition samt afrustat efter
slutad expedition och öfrersett inventarierna.
Linieskeppet Carl XIV Johan. J och för skeppels apterande för propeller äro följande arbeten verkstallde. Uthucgit half-timmer, resningen och en stor del af bonllaggningenj tillagat och insatt ny höJ al;ter 1 ny akterstäf; förändrat
gamla aklHstfifven till rotslåndare j insatt Idossen emellan
al!tersläfven och rorståndaren; lillag.Jt och focat resnincen
~ch iosalt half-timmer, fl'llningal' och ldlning emellan limren j fastsatt lll'a bordläggnincen; slutat skeppets reparation
i hotten och upphuggit hål i däcken för ångpannornas nedtagninc.

öfra dacks-bekläduaden; fullbordat skotknecktar, nagelbänkar,
betingar och dynor för klysstoppare; förfärdigat midskepps.:.
haslingaeet och fastbultat röst och rösljern, samt drir,·it utombords rör röstbeslagen; tillverkat kanonportaroe och skyleightt>n ~a'?nt arbetat på galjonen, tillverl1at en del rundhult
och öfriga inventarier.
Ång-l(orvetten Orädd. Fartyget färdigbygdt samt satt i
sjön den 10 September. Inredningen under trossdäck är till
större delen färdig; rnachiner och pannor insatte och besigtigade j båtaroe äro fardiga och invrntarierna under komplettering.
Ång-Korvetten Thor. Upptaklad och rustad till expedition samt afrustad vid dess slut, då pannorna uttagils till
reparation .

Linieskeppet Försigtigheten. Arslutat sl>eppets bordläggning, diagonalförbindning, förbnlluinc samt nagling j förfärdieat och uppsalt skägget j inlagt nytt hyttedäcl1; reparerat
däcksbalkar och däcksbeldädnaden j rifvit inredningen under
trossdäck samt tillagat virl1e till nya inrednincen.

Ångfartyget . Valkyrian. Fartyget är till alla delar fullt
fårdiet j den 5-Liadiea skrufven är utbytt mot en 3-bladig,
och försöl1 verkställda.

Linieskeppet Prins Oscar. Förfärdieat bastingaset j kopparförhydil hollen j tillverkat nya master j iifversell rundhulten,
f)Tshålal riienJP samt Vl'l'lisliilll [JI~l.illit;a klargörings-arbe ten.

Briggen Snappopp. Dess botten har blifvit öfversedd och
reparerad; nytt halfdäck inlagd!, samt inredningen reparerad;
upplacklad och rustad till expedition, samt afrustad vid dess slut.

Linieslwppet Fäderneslandd. Vt'rkställl åtskillica kldrgötines-arb<·l<'ll j upptalilat och ruslat till expedition samt afrustat vid dl'ss slut.

Å Fregatten Josephine, af Chapman samt Brigeen Nordenskiöld halva en del mindre reparationer och klargörinasarbeteu blirvit verlislålldej dessa fartyg hafva blifvit upptallJade och rustade för expedition, samt vid dess slut åtrr afrus tadr, liVarefter inventarierna blifvit öfversedde.
Fregatten Norrköping. Dess nybygp,nad har fort eä tt och
följande nrheten hafva IJlifvit verlistållda: större delen ar
inredniDt;eu såväl under som på trossdäck samt all inreduine
å batteriet är förfärdigad och uppsatt; inlagt batteri- ocb

Briggen Harmonien. Fartycets botten öfversedd och
repan•rad, h1•arefter fartyget blifvit uppta~Jadt och rustad! till
e~pedition .

Ångfartyget Balder, Post-Ängfartyget SvensToa Lejonet,
Galeaserne · Pojken och Fliclwn, Kanon-Skonertcrne v. ESien
och V. v. Stedingk samt mörsarefartyget Surtur hafva undergått större eller mindre reparationer i och för klargöring
till expedition .
Fyrfartyget Vulkan. Detta fartyg har under året blifvit
så fårdigbygdt, att endast en del klargöringsarbeten återstår.
I gamla Reparations-Dockan, der Jern-Korvelten Svalan och
Briggen Snappopp varit intagne öfver vintren, hafva dockningar af följande fa1 tyg eet rum, neml. Linicskeppet Carl
6
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XIII (2 gaoecr), Fregaltt>n af Chapman, Briggen Harmonien,
Galeasen Pojlien, Preussislw Åoefartyget Salamander, Äne-Korvetten Thor (2:nr· ganger), LiniesliPppPt Llristir,heten, Galeasen Flickan, Änt;furtyr,et Valkyrian (2:ne r,åur,er), LinieskeppPt
Prins Oscar, Äng- l{orvdll·n Orädd, FregaltPn En geni P, Ånglarlj'get lleimdal, Briggen Nordenslijöld och Linirskt>ppet Fäderneslandd, hvill1et qvarstår.

Af kronaos galu-andelar hafva 1115 qvadrat-famnar ä
Kyrkogatan blifvit stensatte. Repar·ations-ar·beten äro verkställde å Kungsbron, Matros-, Båtsmans-, Skeppseosse- och
Kronoarbetskarls-IHISeroernP, Kanon-eXPrcishoset å Kungshall, Fiollaos Högvakt, TH]-kontorshnset, Snickareverkstadshusl'l, Flottans sjul1hus, Allöpnings-häcldarnP, Ring- och Telegraftornet, Amiralitets-l{lockstapelu å Björkholmen m. ll.

Nya Kasern-byggnaden är fullbordad, s5 all den nu begagnas.

Byggnaden för Hydrauliska sträcknings-machinen är helt
och hållet färdie, samt macl1inen uppsatt och färdit: till begagnandP,

Ång-Hammar-Smedjebyggnaden. Arbetet har så fortgått,
all första våningrn är till yttre- och skiljemurarue uppförd,
hela balklaget inlagd!, samt murarne för andra våningen uppförde till fönsterhöjd.
Billhamnsbyggnaden vid Kungabron. Å ~el<~Pn äro yllersidorne uppförde till deras fulla höjdPr för betäckninesst"nens p5Higgnine, och åtPrstflr· å densamma endast fyllning
emellan sidomurame, betäcknines-stenens påmurning samt
planering; å den lan~::s stranden gående quaien återstår betäcknings-st•· n ens påmurning samt fylluint:~n der bakom.
Vid Östra och Ve1tra /(ruthusen harva för vaklmans~a
pets behof kokhus ar murtl:'eel blifvit uppförde,
Vid kornmunilwtioosbron tn <' llao Slum- och gamla Laboratori-holmarne, hafva 2:ne större bad-sumpar för ~runans
manslwp blirvit förfärdieadt>,
För Jernt:iuteri- och Metallejutare-verkstäderoes sammanbyggande hafva erundruurar blifvit laede. Uti Jerngjuteriet är en Reverberugn uppförd.
l Sdghuset äro de för målareverkstad och sliphus bestämda rummen inredda, axelledoingar, färgqvarnar ocb slipstenar uppsatte och under gång.
Ett förrådshus {ör träkol är ombygdt, och ett arbetssl.jul uppbyedt.

Nya Dockbyggnaden. Murni11gsarb etet å valtPnledningsgaiiPrid bakom dockorne har blifvit till hela dess läned fullbordadt. Jordfyllnings-arbetet bakom dockorne är fortsatt, så
att det baliom 4:de och 5:le dockorne är i det närmaste
fullbordad t, samt bak vm l :a, 2:dra och 3:dje dockorne till
3, 6
7 fots höjd öfver vattenlednings-galleriets heläckningshvalf.

a

\

l

Stockholm.
RPparent 19 st. Kanonjollar; förfärdigat ny panna och
nya hjulhus för ;\neslupen JEgir; inlaet r.ya däck och tillverklt diverse nya l'llndhult till skonerten ExperimPnt och GaIPasen Tärnan. 4 st. Bombl;anon-Siupar äro nibYe&de och
mrd inventarier försedde; Äoefartygen Gylfe, von Sydow och
Post-ångfartyget Nordstjernan, dockade, reparerade och för.sedde; en Kanonskonert och 2 Kanonslupar slopade. Rustat
och afrustat de till exercis och andra ändamål använde
fart m.
Exercisbuset är försedt med exercis-batteri af l st. 72pundig bomb-kanon, l st. 24-pondig kanon, och 2 st. 12pundiga landstignines-kanoner jemte dithörande inventarier.
.E n maehinborr till utborraode af kanoner bar blifvit uppsatt,
samt utborrat äldre 24-pundiea kanoners plana bottnar till
halfsferiska. - En åncpanna af jern med nödit:e ventiler,

08

69

pumpar, cisterner och rörledningar tlr uppsatt vid Baskistan
Diverse reparationer af broar och smärre
byggnader äro rörrättade. - Gevär och pistoler äro reparerade och förändrade, samt bomber apterade.
å Galervarfvet. -

Götheborg.
2:ae ({anonslupar äro förändrade till Bombkanon-slupar;
lavettage;
båtar och småfartyg reparerade. - I öfverensstämmelse med
förrältad General-husbesigtning, hafva stationens hus och
byggnader blifvit reparerade.
~ombkanon-slupar lwmplelterade till kanoner och

efter på Carlskrona redd till den 21 Juni, då den gick till
segels; passerade Öresund och kryssade i Nordsjön; anlöpte
r 'leckerö i Norrige och återvände genom stora Bålt till Östersjön, hvarest expedition fortsattes till medlet af September,
då eskadern ankrade i Carlskrona. I anseende till den härjande Cholera-farsotPn, blefvo Pslidderns fartyg lita~ande på
redden, utan lwmmunil1ation med land till den sista September, afmönstrade den 4 Oktober. Till denna eskader slöt
sig i början af somrnaren Danska linirsl1eppet Dannebrog samt
Norrska korvetten Nordstjernen och siwnerlen Sleipner, under Svenska Amiraleos befäl.
De under Eskader-Chefens ordres stående fartyg voro:

Fregatten Josephine. Chef: Kommendör-Kaplen J. LilljeSJÖ-EXPEDITIONER MED KOi\GL. FLOTTANs FARTYG

1853.

Carlslrrona station.
Fregatten Euqenie. Chef: Kommendör-Kapten Virgin ;
efter att hafva lirineseglat jorden, och derunder besökt lwmnar i Södra och Norra Ame rika, stilla hafvet, Australien, 'China och Södra Afrika för vetenskapliga och merkantila ändamål, afmönslrade den 30 Juli.
J(orvetten Najaden.

Chef: Kapten O. Ameen; exercisexpedition med unga '()fficerare, afseglade i September 1852
till M<"delhafvet, måste för storm- och sjöskador i Kaltegat
två gfineer söka Gölheborgs sl1ärgård, fortsatte seglingen genom Nordsjön, anlöpte derunder Yarmouth, till vattens och
förfrislwingars intagande, besökte i Medelharvet Gibraltar,
Athen och Malla, samt på hemvägen Cadiz och Brest, armönstrade den 4 Juli .

Linieskeppet Carl Xlll. Flaggsl!epp för den detta år·,
till exercis på 3 månader, utr·ustade esl1ader under KontreAmiralen m. m. S. Kruscnstjeroas befäl. Flagg-Kapten: B.
K. H. Prins Oscar; Skepps-Chef: Kommendör-Kapten Ehnemark . Eskadern inmönstrade den 15 Juni, exercerade der-

höök.

Fregatten Chapman.

Chef: [(ommendör-Kapten F. Engelhardt. Kadett-farty·g, hvilket någon tid för l;adetternes
öfning var detacheradt i Nordsjön .

Briggen Nordenslrjöld. Chef: K3pten C. B. Lillje!Jöök. Till
följd af ombord timade fall af Cholera, inlade deUa fartyg på
varfvet och armönstrade fö1·e den örriga eskadern.
Äng-korvetten Thor. Chef: Kapten Friherrt': Ct>derström;
inmönstrade i slutet af Maj, anvfmdes till bogsering i Carlskrona farvatten; mot slutt>t af Juli förenades med eskadem
~ågon tid, och boOI'drades derefter alt från llolland afhernta
Konung Carl den XIV Johans och Ilil·gpr Jarls statyer, afmönstrade den 3 Oktober.
Såsom exercis-skepp på Ca riskrona re eld :

Linieskeppet Fäderneslandet.

Chef: l(ommendör-Kapten
Löwenborer upptalllad t m• n utan underslagne segel, förlagd t på
inre krysset af Carlskrona redd 4 månader.

Briggen Snappopp. Chef: Kapten Schmiterlöw ; inmönden 6 Juni, till exercis UJPd skeppseossar under 3 ~

~!rade

månad.
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stockhalms station.

På K~rantäns-bevakning:

J(anon-skonerten Hökenfly lit, förlagd vid Arp ö. Cher:
Sekund-Löjtnant Björksten, sedermera Premier-Löjtnant Thornander, och slutligen under befäl af Sehrnd-Löjtnanl Ekström.
/{anan-skonerten v. Essen. Chrf: f{apten-Löjtnant Ehrenpohl; inmönstrad i Juli månad, stationerad i BelsingLorg.
Kanonsironert en V. v. Stedingk. Chef: Premier-Löjtnant
inmönstrad i Juli måuad, fortfarande statiouerad i
Malmö.
ller~rpe;

Ångfartyget Balder. Chef: Premier-Löjtnant s. Lagerberg till slutet af September, då han insjulwade, och Prem.Löj lnant Thomson emotlog befälet. An vand till bogsering
och båtsmanstransporter.
Briggen Harmonien. Cher: Kapten-Löjtnant Rosengren;
transporterat ekevirke från Mem.

Ångfartyget Gylfe. ChE'f: Pn·mier-Löjtnanl v. FPilitzen;
förriiital fyra mindre expeditioner i S!ocld!Oims skärgård,
Ångfartyget von Sydow. Chef: Kaplen-Löjtnant Martin;
inmönstrad dl'n JO Aueusti, almönstrad d•·n 27 i samma månad; användes att transportera IUJnskap af 1\ronoarbets-korpsen till Slitö på Goltland. För en s~dnare expedition, undPr Premier-Löjtnant Basengrens befiil, all till Carlskrooa
öfverföra f'lfekler för Kronans rälming, inmönstrad den 1 December·, afmönstrad den 12 i s. m.
Ångfartyget Kare. Chef: PrPmier-Löj!nant Afzelius; inmönstrad den 13 Juni, afmönstrad den 14 Novl'mher; begagnad af B. M. Konungen för resor emellan Slackholm ocll
Tullgarn.

Rekognoserings-expedition i Slackholms slrärgdrd. Chef:
Kaptenen och Hicltlaren Nelzel; inmönstrad dt•n l Juni, armönstrad den 30 s. m.

Dito under befäl af Kapten-Löjtnant Åhmansson, att hemta
ekevirke från Me m, der fart yget blif\•it förlagd t i vinterlag.

Briggen af Wi1·sen. Chef: Premier-Löjtnant Boy; inmönstrad drn l Juni, afmönstrad den 16 Augusti; använd till
exercis för kanonierer och skrppsgossar.

Galeasen Pojlren. Chef: Premier-Löjtnant C. Fischerström, att från Mem transportera elievirke 4 månader.

Kanonslupen Birger. Chef: PrPmier-Löjtnant Ulrich;
inmönstrad den Il Juli, afmiinstrad drn S Aueusti.

Galeasen Fliclran. Chef: Premier-Löjtnant Thornander,
transpo rterat elievirlie till Stodholm, samt kano11er m. m.
till Göthebare 3 månader.

Kanonslupen Fjolner.
ChPI: Selwnd-Liijlnant Lnvenhaupt; inmönstrad den 24 Maj, afrnönstrad den 22 Juni.

Posl-&ngfartyget Svenska Lejonet. Chef: Prernier~Löjt
nant PanlzPrhjelm, alt transportt·ra posten mellan Ystad och
S!ralsund. Som ett Preussiskt ångfartyg förrältade de ordinarie tUI'Prne, var Svensila LejonPt större delen ar sommaren förlagd! som reserv i Carlslirona.
PostjaTilen Postiljon. ChPf: S!·kuntl-Löjtnant Frick, att
under vintrrmänad ~ rne transport era posten rm~llan Ystnd ocl:
Slralsuod , inmönstrade den 24 Nov emht·r.

Sjömätnings-expedition pd Bohusläns lrust.
ChPf: Kapf{lincspor; inmönstrad den 18 Mnj, armönstrad
den Il Oktob('r.
Kontrollmålnings-expedition i Wenern. Chd: Kapten
E. Warbere; inmönstrad den 24 Maj, armönstrad den 3 Okten-Löjtn~nt

tober.
Karantäns-bevakningar vid Djurhamn, Furusund och söder om Södertelje. Chefer: [{u pien-Löjtnanten och Riddartn Cronhjelm, Premier-Löjtnanterne fljort och LiYijn.
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Post-tlng{artyget Nordstjernan. Chef : 1\apten-Lö jlnant
Hulten; inmönstrad den S Maj, afmönstrad den I l November; använd till postrart emell au Stockholm och Stettin .
Anni. Från Götheborgs station hafva inga sjöexpeditioner utgått .

(rån olika 111åll sam lade Oollor eller eskadrar, ~iooa ändamålsenlig samverkan uti krigs-operationer, emanerad e inom
månaden efter evolutions-eskaderns upplösoiog ett dekret
rörande grunderna för detta ou i stort pröfvade system, hvarefter följde elt

Under året l 853 hafva från Flottans stationer varit kom-

"Reglemente för inre tjensten ombord plt flottans fartyg,
grundadt på dekretet den i5:d~;, Augusti 1851'' 11-J.

m eoderade till sjös :
Kootre-Amiral, 7 f{ommendör-Kaptl'ner, 7 Kaptener,
20 Kapten-Löjtnanter, 27 Premier-L öjtnanter, 57 sekundLöjtnanter, l Kapten-Löjtnant vid Koostruktions-korpsen, 2
Löjtnanter vid Mekaniska korpsen samt I Löjtnant vid MarinReuementet .
l

REGLE!\IE!';TE FÖR TJFNSTEN OMBORD PÅ FRANSKA •
FLOTTAN S FARTYG.

Då det är anledning förmoda, att det i Tidskriftens Majhäfte förra året, intagna utdrae ur en Fransk Tidskrift, rörande Medelhafs-esliadems organisation, icke hos oss var
ovälkommet, tord e det iclie vara utan intresse att erfara,
med hvilken skyndsamhet man lill eenade sig det system för
krigs-instruktion, hvilket, ifrån det planlösa tjcnsteskicket i
'flottan, på den korta tiden af fyra m~nader, bringade eska'dern till en fulllkomnad tjenstbarh et, färdig att möta alla
krigets händelser.

sedan man år 1851, uti den verldsbekanta evolution seskadern, förvissat sig, att Frankril•e, ifrån den tid ( 1839)
då Amiral Lalaud grundlade och genomförde sitt system för
Medelhafs-eskaderns - som han kallade den - uppfostran,
icke mera eg1e att befara de svårigheter, för hvilka Frankrike ofta fått lida och blöda, nem!. att uti nyutrustade, eller

Af detta reglemente erhålles ytterlip,are bevis på den
käoda rastlöshet och konseqvens, hvarn1ed man i Frankrike
sölier befrämja och fullkomna allt hvad som rörer marinen,
då derifrån nu ut gått stadfästade reglor för ett skick, som
förut var oordoadt uti alla marinf'r, och allestädf:'s improvise ras enligt växlande individuella åsigter.
Huru detta reglemente tillliOmmit och den vigt man dervid fäster i Franliril•e, inhämtas af följande .utdrag ur sjöMinisterns missiv till Republikens Prcsirleot, vid förslagets örverlemnande till stadfastelse, så lyd ande:

Härmed har jag äran underställa min nådig herres upplysta pröfning, ett reglemente för inre tjensten ombord på
(]ollans fartm . Dr. tta omsorgsfullt utarbetad e, och otåligt
arvaktade reglemente, är oundgängligen nödvandigt för utvecklingen af föreskriftern a i dekrdet af den 15 Aug. 1851.
Dl't är upprättad t af en kommission, bildad af kompetente,
kunsllapsfulle och erfarne officerare, samt granslladt och gilladt af Amiralitets-konseljen, äfvensom det är af mic undersökt med yttersta uppmärksamhet.
Reglementet <ir fotad! på 1,584 artiklar i en nummerföljd, och omfattar uti särsllilte afdelningar den mångsidiga
tjeostens detaljer, och de ämnen som tillhöra bvarje al dem,
jemte reglor till ledning för en h var vid sina funktioners iakt") Reglement sur la service interieurc au bord des baLLime:;Ls de la
fl oLLe.
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lagande, hvilket måste vara af stor O)'tla alt finna sammanuti denna afhandling. Denna enhets-princip år herulad ur Code Napoleon, h vilken !j enat till en förtjensHull modell för all lagslillning, och silall blifva af påtaglig uytta för
den praktiska tjensten. Den högstbefallaode blir derigenom
i tillfälle, att genom en enda taktisk signal, liksom han redan
har för verkställande af dekretet, erinra en sl1epps-chef eller
officer om iakttagande af en föreskrift uti regleml•ntet som
blifvit förbisedd.
förde

De 1584 artiklarile *) äro indelte uti elfva titlar hvilka
afhaodla :
J :a. Funktionerna.
2:a. lnornbordstjensten.
3:dje. GudsljPnsten .
4:d•·. ljenslen för dag, vecka, månad etc.
5:te. ({Jarl skepp till strid.
6:t~.
Debark<"rings-truppPr.
7:de. Rodd-fartygens luigs-armering.
S:dc. Försistighetsmått mot äntring af båtar.
9:de. Öfningarne.
JO:de. Discbiplinärn straff.
Il :te. 1-Jvilka böcker och iostrumenter som erfordras
för officerare och aspiranger.

Dessa titlar äro delade uti lwpitel, afdelninear och uoder-afdelningar.
Det förslag som nu ll!HIPrställes m. n. hr•rre, omfattar
en mångfald ar dt-taljer, hvilka vid ett llygligt påseende torde anses för småaktigheter, men det är af yttersta vit;!, att
en h var betänlier och erkänner den sannine: att ordning och
takt ingenstädes år så oeftergilligen nödvändig som uti ett
~rigsskepp, bvaraf följer, att det för utföraodet af den milngsådiga tjensten, är angeläget att för hvarje dag, hTarje tirn•) Deruti ingå r kommando-orden i all manöver och exercis med nummer för hvarje,
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ma, b varje ögonblick, hafva utstakat hvad enhvar uti ett skepp
har att iakttaga.
Nu möta officerare, hvilka ombytas ifrån en eskader till
en annan, ifrån en aOägsen station till en aliliv eskader eller
ett skepp uti Medelhafvet - oansedt r<'glorna i dekretet den
15 Augusti - ombord på de sl1epp de skola tjensteöra, väsendtliga skiljaktigheter uti anordningarne, med hvad de förut
öfvat i andra skepp. Flag3män samt skepps-chefer lwnna
icke annat än erkänna nyttan af tjenstens likstämmiga stadfästelse, och derigenom ega anspråk på samt vara förvissade, alt officerare i förväg må kunna sälla sig in uti dem tillhörande bdattningar och genast tillämpa dem på lnilket fartyg som helst i Oottan, dit de blif\·a kommend erade. Detta
resultat hoppas jag kan ernås genom det föreslagna reglctmentet, helst detsamma egentligen icke är annat än de ordningar som tjenat till grund för dt!n praktiska tjensteos utöfning i eskadern - denna flottans verksamma plantskolagenom hvilken de flaggmån och högre officerare, hvaröfver
marinen rättvist nu är så stoll, hemburit rika frukt('r ar deras upplysta erfarenhet.
Utan att anlita officerarne, kunna alla andra uti ett skepp,
till och med matroserna, ar hvilka man icke kan förvänta
tillräcldig kännedom om dekretet, erhålla en tillfyllestgörande
anvisning till hvarl en hvar al d<'m åligger, genom de utdrag ur reglem .. nt et som på tanor äro att tillgå på tjenlige
Glällen i skeppen .
Då jag slutar denna rapport, är det med fullt förtroende till reglementet, att det värdigt skall fullständiga det (lekret, som ni m. o. herrt>, 1:ifvit flottan den 15 Au2usti 1851,
och att det skall fylla bristerna i reglor för tjenstens utöfvande, som enhälligt och alltför länge saknats af !lottans
korps. Jag framhärdar etc. l slottet Saint Cloude den 28 Augusti J852,
Ministern för marinen oclt kolonierne..
Teodore Duco1.
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Det vill vål synas möta svärigheter, att med tjensteutöfniogeo hafva reda pä föreskrifterna i J 15St artiklar; men
om man öfvervåget· det ännu svårare, att fåra och sälta sig
in uti den mängsicliga tjeusten, utan annan ledning än den
som uti praktiken erhålles, hvilken i synnerhet under perioder af långvarig fred blir otillräcklig, så lärer man icke kunna
förneka nytlan af att ljensten blifvit ordnad. Uti det reglemente fransmännen nu girvit sig, har man med särdeles omsorg sökt indela tjensten nli kapitel, hvart och ett omfattaude särskille detaljer, öfningar och göromiil, samt ordniogen uli sättet, hvarerter tjensten skall utföras, allt med han~isning till innehållet af hvarje §, och som det uti franska
flottan blirvit praktislit bevis!, alt tjensten kunnat lika regelmässiet ordnas, så för sjö- som landtvapen, tillförlilligare
med än utan reclementen för dess ntöfniog, så måste den
marin blifva efter, som dröjer att i detta afseende reelera sig .
Det år tillfredsställande veta, att tjenslt'n i våra skepp i
väsendtliga afseenelen följt med tiden, och att vi hvad methoderna beträffar, icke äro efter; men dessa, i huru mycket
skilja sig icke de'? och dessutom, huru många af !lollans
stora korps hafva väl fått tillfälle att l;iinna principerna, långt
mindre detaljerna i dem. Annorlunda vore förh&llandet om
tle blifvit sammanförde uti ett reglemente som hvarje officer
skulle ega. Efter slutad expedition, lä.gges anordnincarue nu.
ad acta, och ingen lånke~ vi·d are på dem; de äro borta, och
lernoa ingen tradition att sprida bland korpsen. Det är ock
icke eU ringa företag,. att afskrifva desse ordningart och föga
up.pmuntFas man dertill, då man - hvilket franska Sjö-MInistetm ganska rigtigt anmärlit - .möter andra i det skepp,
.lit man nästa gång kommenderas, och då de man utskrif·
lliil, äro för en annan cert än dit man kommer.
Hvarför uppskjuta att begagna en säker utväg alt förMUra och försäkra'?
C. L.

{Insänd!.)
VIDARE OM KOMMENDERINGAR,

BEFORDRINGAR OCH

TJENSTGÖRINGSPENNINGAR

*).

tlti l 854 års Januari-häfte af Tidskrift i Sj övåsendet har
en insändare, R. o. Ä., sökt besvara en i förra årgången af
TidskrHien insänd artikel, benämnd: Om kommender1ngar.,
befordringar och tjenslgöringspenningar. Vi skola nu söka
be\·isa, att n. o.• Ä. icke förstått en <le l :af densamma samt
i vissa afseend en hyser lika åsigter med dem, ·vi der fram~tällt .

Först ma det docil tillåtas <OSS fråga, kvad R. o. Å. menar, då han säger, att om l1var u ch en i sin siad egnat ,sina yttersta l1rafter och ädlaste Mnslor till ~tveckling och
fulll;omning af dPt yrl1e man tillhör, så hade sjöförsvaret Re. ..'ic." '? Hvad menar R. o. Ä. med sjöfö1·svarel '? Hvad
menade Rikets Sländt<r 182~ med sjöförsvaret'? - Som vi
icke l1änna 11 1824 5rs män", så kunna vi icke ve:ta hvad de
nicl;e l;unde förulsf-.11 ~len som förhållanderna inom flottan
ändrat sig sedan 1824 1 så anse ·~i att det äfven skulle gä
an, att nulidens män ändrade !lottans ins'litutioner.
Det är i strid me.d sannin.gen att Officern på skärgårdsvapnt!ls stationer belinner sig der, emedan han så är befalld.
I ordeTna :heter det verklieen icke "befalld", det heter ,pla*) Då R ~d. villfarit lnsl.indarens särskild t framställda anhållan, att utan
förkortningar ocll uteslutningar iniöra detta svar på artikeln af

R. o. Ä. i Januari-häftet, anser Red. ifrågavarande ämnen mer ä11
tillräckligt afhandlade, och skriftvexlingen deroro i denna Tidskrift
kunna vara afslutad.
'Red.
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cerad" eller "kommenderad att tills vidare tjenstgöra'l'l vid den
eller den station; och det finnes officerare, som liera gånger
anhållit att hlifva transporterade från "sliärgårdsvapnets stationer", men ej blifvit det. Det finnes äfven officerare, som
4 a 5 år tjeostgjort vid en sådan station, sedan de blitvi t
kommenderade att tills vidare tjenstgöra der. Vi påstå såIedrs att ~'~det är i strid med sanningen~'~ att alla officerare
kommit till ~'~skärgårdsvapnets stationer" på egen begäran
samt att deras qvarblifvantle der är ~'~helt och hdllet frivilligt."
livad R. o. Ä. menar med att officerarne sjelfva hafva
utvalt sin verl1ningskrets, förslå vi ej; så länge det lin nPs
samma ofllcers-lwrps vid tvenne olika vapen, får den enskilte officern iclie utse sin verlwingslirets på det eua, ty han
mdste vara lil1a användbar på båda vapnen. Skulle det åter
var·a ~'~materiella biafsigter" som gör att en officer begär sig
till en annan station, så behöfver han alldeles icke derföre
uppoffra sina sanna liänslor för yrket. Icke tro vi t. ex. att
Iandt-officern, som sköter egen eller annans egendom, derigenom uppoffrar sina sanna l1ånslor för sitt yrl1e. Ofllcern,
så väl som alla andra, mftste skaffa sig något alt lefva af,
ty hans lön räciH·r icke, och derföre söiH•r han sig dit, der
han har hästa utsigtPrna att kunna förtjena något. Dessa
hans matPriella biafsiGter tvingas han kanslie börja tänka på
derföre att han åt· erter år egnat sin verksamhet åt den
tjenstgöring, som omfattar örlogsyrket och lilivål icke erhållit
någon sjölwmmendering, för att dermed upphjelpa sina affä-rer, hvarföre han bPgär sig till någon annan station, för att
der kunna söka å annat sätt skaffa sig de iolwmster, han
icke kunde erhålla, då han egnade hela sin verksamhet åt
~in tjenstg<1riog.
Att ll.r· J 853 af 23 chefer och kommenderade oflicerare,
icke mindre än J2 voro från skärgårdsvapnets båda stationer, bevisar ingenting, om icke att kommenderingar ifrån
dessa 61atione.r· så. länge varit uraktlåtna, att man nu skulle
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sOka molvåga den rörul begångna orättvisan. Om vi ej missminna oss, så när kommeoderingar ske från annan station,
blifver nästan alltid någon bland dessa 12 de utvalda. Huru
har det varit de föregående åren'?
o~n

till ''hälften framlap,da sanningeo 11 om [{apten-Löjtnanter som varit mer än 100 månader till sjös, men af dessa
blott 3 a 6 på större sjögående fartY{;, iifvensom Premh·roch SPkund-Löjtna!lt(•r som icke varit till sjiis sedan 6 a s
år, hade alldeles iclie afseende på de offlcerar", som ~'~sjelfva
utstaliat sin ldnadsbana, gPoom all idlia handelssjöfart. Desse
oberaknade, står sanningen likväl q var. Vi påstå derlöre att
R. o. Ä. har orålt i delta påstående,
Nagonting rätt roligt är att se huru kursiv stil tolkas, vi
trodde det ej vara med den, som med dPn så kallade folkrätten; eller kanske R. o. Ä. vill att vi Mven skola toll1a allt,
som i hans artikel år tryckt med kt!_rsiv stil, som om det
vore något han beklagade sig ölver'? Vi trotsa R. o. Ä. att
nåt:onstädes i vflr förra artikd (,unna upptäcka det vi hysa
nå eon förkärkk lör skärgårds vapnet, snarare tvertum.
Vi känna icke den princip, hvareftrr sjömätnings-officerare befordras; men vi veta bestamt och J, unna till och med
omtala, att 1849 blef en officer kornmenderad till Sjömätnine emot sin vilja. Det var icl!e första, ej heller sista gångfln. Såledrs måste det kursiva ,alltid frivilligen ej laGas så
;~lldeles efter orden. R. o. Ä. påstår docl1 detsamma som
vi, all det vore orättvist om icke sjömätnings-officern skulle
bafVil några plsjgler rör fr~mtideD( n. O, ~. illlS(!.f ge~ V~f~
orätt att tiollan skulle blifva lidande derigenom , VI iäga
detsamma, Gör derföre en sjömätningskorps och saken år
lljelpt,
Vi erkänna oss hafva beg5tt ett misstag, då vi påstodo
att den officer, som gått i Engelsk sjökrigstjenst lår behålla
sina tjenstgöringspt•nuingar, men få \i nu tillägga, att vi anse
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honom, så vål som alla till sjöfart permitterad(', böra r~ behålla dem.

Då H. o. Ä. anser att örlogsvapnet icke bör gå tillbaka
rör skärgårdsvapnets förlwfran eller tvärtom, så harva vi samma åsigter. Vi anse detta sirärvande att komma framåt aldrig llllnna uppnås förr, än de båda vapnen skiljas. Men så
länge samma officerare tjenstgöra vid de båda olil1a vapnen,
anse vi det vara de styrandes skyldighet all göra dem lika
användbara vid dem båda. Deraf vårt förslag om tjensteöringPll vid de olika stationerna . l{ao R. o. Ä. finna något
annat sålt att bibrinea kunskap i sållet alt sköta de olilla
vapnen, så tacl;a vi honom, om han nemligen tillkännager
det, ty så länge vapnen icke flro skiljde, rordra vi samma
duglighet hos alla dess officerare. Skilj de båda vapnen, och
duglit:hel samt ända större fördelar skola följa .
Polemiken rörande 11 Tankar om grunderna för ureanisationeo ar skärgårdsilottans debarkeringslrupper" år verkligen
en prolbit på huru mängsidig en Svensk sjö-officer bör vara
och borde, enliet vår åsict, vara ännu ett hevis på nödvändigheten all skilja örlogsvapnet och skärgårdsvapnet rrån
hvarandra. Gir armeen tillballa sliärgårdsvapnet ociJ låt !lottans officerare rörblifva Sjö-OffiCPrare.
För leHionrn i J.rigsv etrnskapen lacka vi.
Vi vilja alldeles icl;e medeirva, alt dd icke är 11 annat an
en liillsinnig klandersjulia 11 hos oss, som varit orsaken hvarflir ,.i inrört vår förra arlil1 el. Det är lält alt klandra, såsom R. o. Ä. sjelr ej ort ; vi hafva liliväl försöl;t att, ehuru
orullkomligt, rramställa något sålt alt ändra de för Svenska
marinens utveckling så missgynnande omständigheterna. Vi
harva förut sett n. o. Ä. ldandra, men vi harva aldrig sett
honom ' bevisa nåffot eller säga h vad som bör göras för att
tillintetgöra eller molverka det han klandra!. Hans artiiifar
innehålla blo!t utrop, inga skäl.
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Vi ha fva kan ske orätt fatt at H. . o. Ä: s artikel, som om
. R. o. Ä. had e lik a åsi gtcr om de båda vapnen som vi; det
gliider oss, mr· n ,j hann a icl1 e huru han vill söka åstadkomma del vi bf1da an>e vara för vupn en bäst. Vi boppas dock
att ndgon gång få se tlet. Vi höra båda, för att vinna vårt
mål, fortla1·a fortiter in re. Suaviter in modokunna vi omöjligen b ~·clja honom (R. o. Ä.) fortfara med. Vi bedja äfven
n. o. Ä. a\l alllitl hålla sig till sak, ej tiil person, samt alt
ej göra nå~ra besk j llni hgar, som han ej kan försvara.
" Nog af. 11 Sk ilj örlogsvapn et fr ån sllärgårdsvapoel, »ty
derigenom vinnes (len största möjliga sl,icklighet, anseende
och kärlek för de Mda yrkena.'~~

n. n. n.

Hva1·je handa.
Utdrag ur ett b1·ef frdn Engelska Äng-Frega tten Samson.
3 mil från Odessa den 25 April ~854,.

Vi kommo bit Thorsdag en den 20:de April efter 4 dagars passap,e från !lavarna. Flottall ankrade 3 mil utanföre
hamn en, under del vi och Tiger gingo närmare in för att
relw onos era. Vi visiterncle liera bandelsrarty~, men höllo oss
"
(ör resteu
utom slwti!Jåll. staden OJessa är reguliert byggd
med stora och vacllra bus, hvill.a på arständ syntes vara ar
sten. Örloeshamnen var vårt förnämsta ögonmärl•e, der lågo
Rysl;a transportrartyc, bvaribland några dugliga brigear ocll
bar\,skepp, dessutom en mäncd smärre fartyg. Mot aftonen
anliradP. vi hos llott an, hvilk en påföljande dagell rörstärktes
med frrgaii H nc Rdribulion och Furius. Sl1epps-Cheferne
voro hd a da ge n om ho rd på lla ges kf·ppl'l; på qv ållen , när vår
'1
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Kapten kom ombord, blef det lmnnigt, att Tiger, Vauban och
Deseartes un~er Samsons befäl skulle anfalla örlogshamnen
och förstöra de deruti liggande fartyg. Följande morgon kl.
5 voro vi på väg, och slodo in mot hamnen. Efter oss följ~\! Vauban, Tiger, och sist Descartes.
Sans-pareil, Higllflyer,
~etribulion vTe rrible, Furious och Mogador lätlade äfven fö1·
att vara klara i händelse vi simlie behörva förslärlming , men
böllo sig till dess utom slwtth211. 5 minuter efter Iii. 6 gjorde klart sl1epp till drabbning och laddade med sliarpt. 36
minuter efter 6 aflossades det första sliOtlet på t>lt stort
b!1rks l1 epp som låg uti hamnen. Svar på tal utrblef icliPj
innan röken ännu hunnit blå~a undan, lwm en lillla hvioancle
rätt igenom allterspegeln på en af våra lårings b5tar. Halfva
aktersta kanonservisen l1astades öfver äoda af lufttrycket; en
marin blef sårad i handlofven, och med skäl må man undra
att d~n ej gjorde mera sliada. Sedan nu en gång början var
gjord, kommo lmlorna dansandes med föga uppehåll, och vi
svarade pi\ bästa säll. Utanför hamnen var ett märlie utlagd!, på hvilket alla de ryslin kanonerna synes hafva varit
riktade, och som vi två gånger, följda af vår lilla eslwdH, råkade
att pa~sera detta mäl'l•et blefvo vi derunder dugligt pi\paeliade.
Ett sliOit kom in genom aktPrsta porten, triilfade mesanma sten1 tog bo rt en L>it af drillen, slog alilra kompassen i (,ras,
trälfade derpil en l1arl i låre t ocb föll ner vid hans sid a; 4
man stod o vid tillfiillet till rors, men inern af d<'m L>lcf sliadad. Omsider observerade vår [(apten Ryssarnes m5rlie och upptog derefter en position helt och hållet ur deras slwttlinie,
och h:ir pepprade vi på dem af hjertans lust. VauLan
kade i brand af en eiödgad lillla och måste gå u r elden,
dock endast för liOrt tid . När Amiralen marl<te alt eiörleade
kulor begagnades, beordrade han förstärlillineen att dellaGa i
anfallet. Den anlände omkring Id. 11, anlirade för och akte1·
och började genast elden. Vid detta lagd hade vi all t tystat . eu hop lianooer, så att de sist komne icl1e biPfvo så
varmt mottaene. Vi, med fartygen under vårt befäl, gins o nu

;fi-

rund till vår förra position och anl1rade för och akter i linie
med reserven. Halfva besättningen ficl1 taga sin middag, oc h
som vi voro Lra trötta, hade jag och nåera andra slaeit
. oss ner i gunnrumm et, der vi just som häst pratade, då ett
liflict burrarop fråu däcli lwllade oss upp igen. Vi kommo
just i tid för att se en sl;ans sprinea i luften och med detsamma en mängd fartyg i brand; en bomb eller en ral1et
hade antändt lirutm agasi net. Efter denna lialaslrof kunde
Ryssarne icke lossa ett enda sliOit fr ån sina strandbat terier.
Halwthåtarne kommo nu ombord för alt folket sliulle få sin
middag. De skicliades sedPrmera att sätta eld på de återstående fartygen, men närman de sig stranden, öppnades elden från ett fält-batteri som dock lycldigt vis icke dö dade
nåcon. Några bomber från oss tystade snart äfven detta batteri, bvarefter raketbåtarue salte eld pa några kronans skj ul,
bvilka fortforo alt brinna hela natten.11
(lllustrate d London News.)

Man läser i Times en artiliel af en namnlmnnig Engelsk
skeppsbyggmiistarP, M:r Scott Russell, innehållande nedannämnde förvånande uppgifter. Skada att den stat, som knn
disponera ett så lyclrligt löst problem, icl1e år anp,ifven. Bra
besynnerligt förefaller det äfven, att Engel ska 1\egeringe n,
hvilken säges bafva fått del af hemligheten, om ej fön, åtminstone nu, använder den, i stället att bygga erundgåen de
ångfartyg af annan konstruktion, hvillia sannolilil icke få de
här uppräknade märkväroiga egenslwp erne:
, Jag känner speciell, alt man uti vissa främmande mariner la ggt sig till kanon-ångbåtar af en sådan samman.sältning och kraft, alt n5eonting jernförligt dermed icke finnes inom vår flotta. Dessa fartyg harva visat sig vara ypperliga sjöbåtar äfven i öppen sjö. Deras fart är under
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gynnsamma förhållanden 15 statut mil och aldl'ig under 13
Fullt armerade samt med proviant och vatten,
ligga de endast 5 Iot djupt, och med kol tillräckligt att föra
dem 2000 mil, draga de icke fullt 7 fot. Bestyckningen består af 4 långa S-lums bomhkanoner, och 4 långa 32-pundingar. Bombkanonerna bafva kursör-lavetter, kunna med
slörsta lätthet serveras och p,ifva nödigt utrymme på
däck när de stå surrad!', Två af dem kunna rililas på en
gång akter- eller för-öfver, och alla fyra lmnna riktas tvärs ut.
Jag har sett dessa kanoner serveras med den största lätthet uti
bög sjö, Ja! uti en sådan sjö, att stora vattenmassor vältrades in öfver lovarts reHng. En erfaren officer i flottan,
som nu är befälhalvare på ett linieskepp i Östersjön, var vid
tillfället närvar!lnde; han försäkrade mig, att om försöket
skulle repelt'ras på den ångbåt af 1200 tons som han då
kommrnderade, skulle kanonmynningar ne otvifvel&ktigt legat
under, och kanalerna blifvit fulla med vatten. Två kaptener
i flottan voro närvarande, när försölr anställdes med dessa
fartyg för tre år sedan, och jag vet bestämt, att de hos
Amiralitetet framställde den stora fördelen för oss, att ega
ett antal sådana fartyg."
i timman.

"Jag bör tillä~:ga, alt den delen af fartyget, som ligger
under vatten, är helt ociJ bället af jern. Ofvervattens-byg gnaden deremot är hufvudsakligen af träd. Relingarne, bakom
bvilka hesältningen finna skydd under striden, äro af samrna höjd som vanligen brukas på örlogsmän.,

Besynnerlig ö{verensstämmelse. 1 en mindre stad Trim,
Irland, tillbringade Hertigen af Wellington en stor del af sin
första ungdomstid, och vid 21 ars ålder blef han af samrna
stads in o ev å nare vald till deras representant. När underrät-
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telsen om Hertigens död anlände till den lilla stallen, anbefallde magistraten att ringa l•yrlio~lockorna till firatl<le af hans
§minnelse, Den stora klocl;an, som var anst·drl såsom stadens stolthet, emedan den var den största och mest välljudantie klocka i lrlanJ, hade icke lwmmit väl i rörelse, förrän
den efter några Jå slag sprängdes, blef stum, och kunde icke
vidare frambringa något ljud. När klockan sed Pnuera nedtogs och undersökt~s, befanns dPn vara gjuten af en Ed m und
Blood, år 1769, samma år som Hertigen föddvs. Sålunda
hade denna dyrbara blocila börjat sin tillvaro sarutidiet med
Hertigen, och upphörde i och med detsamma den tillkännagar hans död.

Storartad tlngpanna. !los Marcellis & Comp. i La Bovenne, nära Liel:e, til!ver~as för en 1 (100 hästars ängmaehin
en panna, JOO fot i diameter insidan, 12 fot hör:, och vågande IS tons.

Den 2:dre December. Denna <L,g för tjn go51t:' år sedan, besteg Kejsar Nikolaus !bron en; samma dag femtiosju
år sedan besleg Kejsar Frans Josef thronen; för ett år sedan
besteg Kf.'jsar Louis Napoleon thronen; fyratioåtta är sedan
vann Frankrikes K~>jsare på denna dag slaget vid Austerlitz.
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Tyskland.
Cuxhaven Fyr, synes, i netlra delen af llodenJ som bliokr1·r, med 50' !dart och 20 5 aftaeande silen, hvarefter den på
en gång återtaser sin fulla lysningsförmaga.

FönÄNDRADE

Baaklicht Fyr, stillastående med hvilt sken, innanför
Kugel-bank. Denna Fyr synes åt tunnan J och försvinner
på linien emellan tunnorna L och N:o t O. Då skepp upptäcka denna Fyr, kunna de styra ungefår S. O., under det de
hålla Fyr"en något om styrbord, till dess Cuxhaven och Baaklicht blifva öfverens; styres derefter S. O. ~ O. till dess, vid
l~et vatten, erhålles omkring 4 famnars djup, så ar man på
södra l1anten och skall styra S. 0. 1 tills man får 8 a lO famnar,
då Baaklicht försvinner, hvareftet· styres för Coxhavens redd,
hållande Cuxhavens Fyr på styrbords bog.

ocn NYTILLKOMNE FYRAR ocn SJöMÄRKEN.

WestindietJ.
S:t Domingo Fyr, stillaslående på bastion San Jose.
Höjd öfver vattnet l 00 fot; synvitld JO a Il mil. J so 28 1
N. 69° 52' 30 11 V. Pejlingar: Puola Torrecilla s. 58° O.
712 famnar; Fästningens sienaltorn N. uo o., 308 famnar
(r•Ht visande).

Frankrike.

Afrika.

·'

Alhucenras Fyr, stillastående på högsta punkten af fästningen Alhucenras. Böjd öfver vattnet 135 fot; syrnidd 9
mil.

Norrige.
Slrjellander Fyr, lyser frän N. t. V. i V. genom V. till
S. (rältvisande) och brinner från den 15 Juli till den 16
fl1aj. Höjd öfver vattnet 56 fot; syovidd 12
U mil. 60o
36' 30 11 N. .t 0 57 1 20 11 o.

a

För att lätta ioseelingen, är på silåret [\allen, upprest

en jernpelare.
Danmark.

Ilanstholmen. Då man här känner att det är is i Katteeat, hissas från fyrtornet en hvit fbgg med blått vertikalt
strech.

l

Balaines (Ön Re) Fyr, ny, på kort afstånd O. ifrån och
5
stället för gamla F~ren, med förmörkelser hvar 30 • Höjd

170 fot; synvidd 22 mil.

46° 14 1 41 11 N.

l 0 33 1 40 11 V.

Under vanliea ornständip,heter synas förmörkelserna ej totala
på mindre afstånd än 10 mil.

Haut-bane du Nord Fyr, stillastäende pa ldippan Hautbane dn Nord, J ~ mil N. V. från Balaines Fyr. flöjd 75 fot;
syovidd 15 mil . 46 ° 15 1 51 11 N. l 0 35 1 U" V. Farorna
utanför Pointe de Balaincs stråeka sig öfver en mil utanför
denna Fyr.
Portrieux Fyr, stillaståt>nde röd, på vågbrytaren, 51 fot
från pynten. Höjd 30 fot; synvidd 3 mil. 48° 381 50 11 N.
20 49 1 25 11 v.

Cherbourg l) Fyr, stillastående röd, på veslra pynten ar
,·åcbrytareu. 2) Fyr·, stillastående grön, på östra pynten af

ss

S9

vågbqtaren.
l o 38' 55"

Höjd 112 fot; S)nvidd 3 mil.

49° 40' 29 11 N.

rera~,

ersättas med: för de ny:1 och brubb~ra, lO RJr Bko
stycliet, s•mt för de bristfälliea, ett efter dl'ras hesl;atfenhd beroende värd!'.

v.

Spanien.
Machichaco Fyr, är släckt tills vidare, för att undergå

s. d.

K. M:ts förordning OU! anskaffning ar sjuil-attiralj m. m.
för Flottans Stockholms Station tillhörande fartyg.

reparation.

s. d. K. M:ts Bref till l{. Förvaltningen af Sjö-Är eHLl•·na om
!örhj'ring af 400 matroser ur handelstlottan.

Norra America.
Ship Island (Missisippi) Fyr, stillastående på öns vestra
ända. Höjd öfver vattnet 52 fot; sy~vidd H mil. 30° 12'
G5" N.

s. d. K. M. har tillåtit, att båtsmansbeklädnadPil enligt nya
modellen får förfärdigas efter 4 olika storlel!ar.

88° 57' V.

Den 7. IL M. har i Nåder fastställt särskild uniform för
!(ongl. FörvattninBens af Sjö-Arendena Civile Embets- och
Tjenstemän, i lil;het mrd de11 som beg agnas af deras vederlikar i K. M:ts och Rikels Krigs-Koll egium, med den
sldlluad att knapparue blifva af samma slag som å!\. Flottans Officers-korpsPrs uniform .

SAi\11\IANDRAG AF ÅSTKILLIGA KONGL. BREF' FöRORDNINGAR, GENERAL-ORDER M. M., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR-

SVARS-DEl'ARTEMENTET.

s.

(l{ongl. Bref.)
Februari den 2. K. M. har bifallit, att Premier-Löjtnanten
vid Flottan J, R. Dahlström, som tjeustgör på Kong!. StorBrittanuiska örlogs!lottan, må ytterligare er!Jålla ett års stipendium.
Dl'n 16. K. M. har tillåtit, nit 500 exemplar af Förslag till
Exercis-reglemente för kanonslupar, kanonjollar· och mörsarefartyg får tryckas.
S. d. K. M. förordnande för Medicine-Dolltorn m. m. C. A.
L. Drakenberg, alt tills vidare bestrida den vid Fiollaos
Götbebores station lediGa Bataljons-Låkaretjenst.
S. d. [{. M. har tillåtit, att en upplaca om 1600 ex e m plar
af Instruktions-Bok för Marin-Soldaler får på allmän bekostnad tryckas och till Marin-Regementet utlemnas.
Mars den 7. [(. M. har i Nåtler förordnat, att de uti Armeeos förråd bdiotlige 2
3,000 gevär af 1826 års moclt-11
med förkortad pipa skola, då de -till Flottans förråd leve-

a

·'

d. K. M:ts Brd ansående förhöjd atlöning åt de ntra
Läkare, som utiifvPr hvad Flottans Lfll;are-stip!•lldiater IPmna tillgång, förordnas till sjöPxpeditioner.

S. d. [{. M. har bestämt antalet af de expel;tance - arfvoden
som tilldelas utexaminerade Kadetter från l{l'igs-Aiiademien,
hvilka utnämnas till Sekund-Löjtnant t·r vid !"lottan, till
tjnr,o, llll'd tillåtl'ls e ntt alla de l(ndettn, hYilt;n rPdan börjat den för Sjö-l( adr tteroa särsl,ildt löreshifna~ tHlllefl'isning, må vid bl'fordran till Sekun«I-Löjtnanter få, såsom
hittills, der lön på stat ej finnes ledie, sådanc nrfvoden
tillt:odonjuta.
Den 28. IL M. har förordnat Sjömilis-!{ommissarien m. m.
O. V. Cimmerdahl och Regetnents-Läl;aren m. m. C. W.
Westring att biträda vid General-mönstrings förrättande
innevarande år mrd Marin-Regementet samt Matros- och
SkPppsgosse-Kompnnierne vid Flottans Cnrlsl;rona station.

s.

d. !{. M. har filrordoat Kapten en i Marin-RPBPmcntet O.
A. Olsen att vara !{ompani-Chef vid sa mma Rq;emente.
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M. har förordnat Regements-sl;rifvaren C. o. Leopold och Begements-Läkaren m. m. C. Dellvil< alt biträda
vid innevarande lirs Genernl-mönstrine vid f{anooiers- och
Skeppsgosse-Kornpanieroe vid Stoclil1olms station.

s. u.

s. d. Till besättning å Post-Ångfartyget No1·dstjeroan kom-

K.

menderas: Chef: Premier-Löjtnant A. Peltersen, medlwmmenderad officer: Selmnd-Löjtnaot Björksteo, samt underbefäl och manslwp H st.

S. d. IL M. har tillåtit, att en Lälial'e får anställas å hvardera af sjöfästoiogarne [(unesholmen och Drottoingskär.

Den 10. K. M:ts föreslirifter, angående förftndring af de tider föt• Bleldnr,e Läns bevårinesmaost<nps vapenöfningar
som i General-Ordres af den 7:de sistl. Februari blifvit
bestämde.

: har tillåtit, att inom den del af Marin-RegeS. d. [{. M
mentet, som är förlagd på F:istninp,arne Kungsholmen och
Drottningsliär, får befäl och underbefäl lil<a traktarneutt>,
samt manslinpet samma aflöning och underhåll, som deras
vederlil;ar af den till garnisons-tjenstgöring i Carlskrona
tommenderade Infanteri-trupp.

Den 13. !(. M. hur befallt, alt en Bataljon Kanonjollar skall
till expedition rustas vid Stocliholms station.
Den H. K. M. har befallt, att Fregatten Desire, Äng-f{orvetten Orädd och Ängfartyget Valllyrian slwla klargöras till
expedition.

(Gen eral-Order.)
1\hrs den 3. Till besällninr, å Post-i\ngfartygct Svenska Lejonet kommenderas: Chef: Premier-Löjtnant Pantzerhje lm,
medlwmmenderad officer: Sel;und-Löjtnant Serva is, samt
underbefäl och manslwp 20 st.
S. d. Il. M. har befa llt, alt en Eskader, uodrr befä l af Kontre-Amiral m. m. von f(rusenstjerna, utgörande till en hörjan Liniesl;eppen Carl XIH och Prins Oscar, samt Fregatten
Eugeoie, skull till expedition utgå.
Den 7. l(. M. ha1· befallt, att EsliJder-Chefens, Kontre-Amiralen m. m. von Krusenstjernu stab sl;all bestå af 1 FlaggKuptrn, 2 Flagg-Adjutante!' och l Expeditions-l\anslist.
S. d. K. M. har utu<imnt till Flagg- l\apten pfl Esliade 1·n:
f(ornmenJ.-Kapten, H. f{. H. Uertigen af Östergöthland, och
till Flaec-Adjutanter: Kapten-Löjtnant Ekman samt Premier-Löjtnant Grefve C. Croostedt.

s.

d. f{. l\f. bar befallt, att Premier-Löjtnanten vid Flottan,
Frih. O. Stackelberg sliall under Kapten-Löjtnant Elimaos
sjöl;ommendering tjenstgöra i Sjöförsvars-Departementets
l\ om mando- Expedition.

s.
,J

d. l\. M. hnr befallt, att besättningen för den till rustning r.~nbefallde Kanonjolls-Bataljon sliall uteöras af 299
man . Till Chef lwmmenderas Kapten-Löjtnant C. Warberg.

Den 17. K. M. har brfallt, alt besättnioGen för Fregatten
Disiree skall utgöras af 5~2 man i till Chef lwmrnenderas
Kommeodör-Kaptenen F. Engelhardt, och till S<·kund: Kapten-Löjtnanten von El or n i för Äng-Korvetten Orädd 130
man i Chef: Kaptenen A. Nordcns~jölrl, Selillnd: KaptenLöjtnant Friherre Lenbusen i för Ånr::fartyget Vall1yrian 69
man, Chef: Kaptenen Friherre T. Cederström, samt för
Briggen Nordensl;jöld 96 man, Chef: Kaptenen J. Kleman.

s.

d. IL M. har befallt, att Briggen Nordt>oslijöld skall lilargöras till expedition.

Den 21. IL l\1. har befallt, nit Eskadern under 1\ootre-Amiral m. m. von Krusenstjemas be fiil skall förstärkas med
Fregatten Oesiree och Briggen Nordeoslijöld.
Den 23. [{; !VI. har befallt, att
rande år skola inställas.

~jömätningarne

för inneva-
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Den 28. K. M. har befallt, att Kadettfartn:et Korvetten Jarramas sl1all inmönstra·s den l nästkommande Juni.
April den 3. K. M. har tillåtit, att Korporaler och soldate r
af Marin-Regementet, hvilka förvarfvat skickligbet såsom
Kanon-Kommendörer, och som sådane blifvit app1·oberade,
få begagna Kanon-Kommendörs distinktions-tecken.
S. d. K. M. har befallt, att S st. af de vid Stocliholms station till rustning anbefallde Kanonslupar, hvilka äro ställde
under Kaptenen och Ridd. Hasselbergs befäl, skola provianteras och utredas för 3 månader, samt inmönstras den 6
dennes, och derefter afgå till Goltland. För denna resa
ställas Ångfartygen Gylfe och von Sydow under Kapten
Hasselbergs disposition.
Den 5. K M. lwr befallt, att ett af Konel. Förva ltningen inlemnadt Förslag till Reglemente för Exercis med Kanoner
i Fästnings-Lavett.er, skall lända till efterråttPise å de Fästningar, hvars bestyckningar bekostas och underhållas för
Kong!. Flottans anslag.
Den S. K. M. har befallt, att alla de uti den af IL M. afgifna neutralitets-förklaringen innefattade bestämmelser
skola omedelbart träda i verl1ställighel.
Den l t. K. M. har befallt, att Linieskeppet Gustaf den store
skall i slutet af 1\'laj utlägga på eartskrona redd för att
tjena såsom exercis - och kasnn-s kPpp. Yill egentlig besättning komme nderas:
Chef: Kommendör-[{aplen m.
m. Löwenborg, Sckund: Kapten Åh mansson; den öfriga styrkan skall utgöras af 62 man.
S. d. K. M. bar bPfallt, att Skeppsgosse-exercis- Briggen
Snappopp i Carlskrona, samt exercis-fartyget fiil' f{anonierer och skeppsgossar i Stoclibolm, skola vid lämpliga lider
utläggas.
Den U. K. M. har under den 29 Mars fastsirtill nya befälstecken för dess Flotta, samt der vid rörordnat : att Svensk
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bcfalhafvare, som af omständigheterna blir nödsakad att
Oytta ombord på Norskt örlogsfartyg och der hissa br:fälstecken, sl1all å detsamma föra Norskt befälsleelien ~ch tvertom. Norsl1 befälhafvare, under enahanda omstän dighete r,
på Svenslit ö1logsfarlyg föra Svenskt befälstecl1en.
Den 1 s. Kapten-Löjtnanten A. J. Unge r silall l. v. vara Chef
för Westergöthlands Båtsmans-kompani.

s. d. K. M. har befallt, att Skonerten Activ skall utrustas
till expedition samt provianteras för 3 månader.
ningsstyrkan skall utgöras af 3S man.

Besätt-

Den 21. K. M. bar befallt, att det i år tryckta ExercisReglemente för Kanonslupar, Kanonjollar och Mörsarefartyg skall t. v. tjena till efterrät te Is!:'.
s. d. K. M. bar befallt, att Chefen å Ångfartyget Valkyrian
skall med sitt fartyg ställa sig under Stations-Befälhafvarens för Flottan i Stocl!holm Ordrcs.
Den 25. K. M:ts Nådiga förklaring af Dess höga tillfredsställelse öfver det nit och den raskhet som, vid utrustningen
af eskaderns och öfrige [3rtyg, under en oblid och mindre tjenlig årstid, så omisskänneligen visat sig.
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Föl'lindJ·ingaJ' mom Kongl. lJfai:ts Flotta.
Befordrin gar :
Den 7 Mars. Till Kapten-Löjtnant: Premier-Löjtnanten
H. A. Liljeblad; till Premier-L öjtnant: Selillnd-Löjtnanten J.
U. Gustafsson Ameen; vid Marin-Rceementet, till Major: Kaptenen C. C. I\reueer.

Den 2S Mars. Till Sekund-Löjtnant: utexaminerade Kadett-({orporalen O. W. Lanercraotz; vid Mario- Regementet,
till Kapten: Löjtnanten J. V. llage e; till Löjtnant : UnderLöjtnanten A. T. Vongt.
Den 4 Apr il. Till Selmnd · Löjtnant: utexaminerade [{adett-l\orp or alen O. R. Nord enskjöld .
Den 18 April. Till Kapten-Löjtnant: Premier-L öjtnanten A. Adlersparre; till Premier-L öjtnant: Seknnd-Löjtnanten A. W. Z. Carpelan.
Den 27 April. Till Seknnd - Löjtnant:
Kadett-I\orporalezr S. F. af Klint eberg.

utexaminerad!!:

Förordna nde:

Den 24 Mars. Till En voyee e. o. och Ministre Plenipotentiaire vid K. Storbritannislia llofvet, Kontre-Amiralen C• .4. .
Virgin .
Transport :

Till Flottans Reserv-stat öfverOyttade, den 7 Mars: Kapten-Löjtnanten och Rid d. Fri h. Il. P. Cederström; den 28
Mars: Kapten-Löjtnanten och Rid d. J. P. Scharlf.
A{slred:
Den 18 April. Ur krigstjensten, Sekund-Löjtnanterne E.
B. Tbe orell och G. N. E. Bratt.
Dödsfall :
Kammars~rifvaren

C. Th. Strömholm, dm Il Mars.

