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BIDRAG TILL SVENSKA FLOTTANS HisTORIA. 

1801. 

(Forts. från 1 :a-2:a !Järte t, sid. 39.) 

Den 19 April. Förbereddes allt h vad omtänl1sambeten bju
der, för att afvnrja brännare, h viifia man befarade från En
gelska flottan sl;ulle afsandas. En bevärad, med änterdraggar 
och kellinear förseud, barkass utgjorde alla nätter brandvakt 
emellan fästningarne. Alla skepps och fregatters barkasser 
borde derjemte, pf1 lil1a sätt rustade, vara Iiiara att vid gir
ven signal undanbo{l5era annaiiiande brännare. 

Samma dag på förmiddagen syntes en Engelsk fregatt 
med parJementär-flagg på to p pen hålla fördevind in mot in
loppet till Carlsl1rona. Nåeot sednare, eller kl. Il f. m., ob
serverades Engelska flottan, 33 segel stark, styrande samma 
kurs. Fregatten lade hi straxt utanför grunden och afsände 
en bål1 ln·ilken en bflt från chefsl1eppet sidekades till mötes. 
Engelske Officeren sade sig harva bref till Guvernören i Carls
krona, med h vilket han beeärde att få fara in till staden. 
Detta neliad Ps, h varpå fr<'gattf'n, sedan den tagit sin båt om
bord, genast fyllde och förenade sig med flottan, hvilken un
der tid<>n laget bi midt fl\1' inlopprl. Den låg der uppbras
sad tills mot altonen, då uen för sl}'fhords halsar slyrue s. 
O. Tardt hän ut till sjös. 

Den 20 April syntes f1ter en Engelsk fregatt hålla in ät 
Varvattnet. Ett brer till Guvernören i Carlskrooa mottogs ar 
en från chefskeppet sl•icliad båt. Engelska flottan var äfven 
denna dag synlip, , men liin~:re från kusten. 

Många ännu tervande personer l;uona betyga den för
skräckelse, med h vill; en man i Carlsilrona väntade hvad kom

s 
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ma skulle' och hade Engelsmännen om stfillningar och för
bållanden endast varit hfllrten sä väl underrättad~ s_om sta
dens rörsvarare, sä torde en pahelsning iclle utebltfv~t~ Men 
då såsom äfven nu' synes som om Engelsmännen t.c ·e nog 
vi~lagt sig om de vigtiga uppl~sningar, hvarpå ett ~ngs ly.c~
liga föraode beror. M5ske s~ntes denna kloldt~t ofverOölllg 
bos ett folll' som då tycl•te sig hafva fullt bevisat för .v~rl-

. A 1 o uti Jet kng1sl1a den alt tapperhet och n1od aro oc 1 
1 

• • • r • · J. e H som En gels-alphabeteL Den stränga knllll ö ve r sig. s ' • 
mannen så fl·imodigt lägger i dagen' visar dock nu mera, 

b 
d d tta förbiseeude af klokhet kostat land et i blod' pen-va e 

o r l t • 1 arbete som twnnat besparas, och att ensn 1p, 1e , mogar oc 1 , • • 
må den ock heta tapperhet, ej alltid leder till malet. 

Utan att spekulera på huruvida Engelsmännens bem;:gti
gande af Carlsl;rona var ftir tillf~llet af polil.isk ~-i~ t eller ICke, 
kan man dock taga för algjord l, att just till rot~ e ar o sven
skames trotsiga defensiva ställning, som icl.e engang ll~Hit en 
fiendtlig båt passera sin linie, ehuru den Derdubbelt ofv~r
lägsna bufvudstyrkan endast befann sig på ett par kano~lhalls 
afstånd Amiral Parker och den :lnnu mera stridslystne Nel
son sl•~lle finna sig allt föl" frestadt•, att med en lätt v_llllllr.n 
seger öka antalet af sina bragdt>r, om ej lokalen och lm~p,l
nåra landbefästningar manat till en försiglighet, som den gan-
gen frälsade svensl1a Oottan. 

Hade Enoelsk:l flottan gått in' och naturligtl·is oförhin
drad ar skans:rne kommit in på rrdJt•n' så hade möjligen 

n kapitulation men sannoliliare en strid sllepp mot skepp 
:ppståll, hvars

1 

resullat knappast för oss kunnat blifva för
delaktigt. Lillt Danskarne efter slaget ''id Köpenhamn kunde 
vi måske hafva berömt oss af vårt mod, vår tapperhet under 
en blodig dag, men segern och följderna deraf hade tillhört 
våra motståndare. 

Härefter visade sig icke Engelska Oottan utanföre Carls
krona, endast 2 a 3 fregatter rorlforo att kryssa på kusten . 

·toa 
Som å n nu ingen säkerhet fanns mol anfallet af en öf

verlågsen fiend e, anbefalldes st:lngning af loppet mellan skan
sarne. Horn ifrigt man sökte att i hast verkställa detta svåra 
arbete, bevisar ordern af den 21 April 1801: 

l :o. 11 Chefskeppet, Uladislaff, Tapperheten och Manlighe
ten upptaga sina rumanlwre, som nedläggas ostocl1ade i bar
kasserile och föras ifrån de 2:ne förstnämnde till Kongshol
men och från de 2:ue sednare skeppen till Drottningskär. 
Ett förrådståg och en fastmal1are från hvarje skepp och fre
gatt lemoas ombord på jagten Måsan, arvensom ankare och 
rakettiugar. Alla skeppens stänuer, mersrår, klyfverbommar 
och bramstänger, som äro i förråd, flåtas ihop för att bog
seras ut med barkasserna, att deraf tillika med tågen tillsluta 
passagen mellan fästningarne." 

2:o. "De dugligaste skeppare jemte nödigt folk och en 
Subaltern-Officer från hvarje sl11~pp komma att vara barkas
serue följaktige för att bedrifva arbetet, hvill!et under Herr 
Kapten MeJanders direktion och inseende med all skyndsam
het verkst~lles." 

11 Hrån varivet förväntas Jagten Rudan till biträde jemte 
nödige spiror. Skl'ppen hålla I O st. stroppade tomma vat
tenfat i beredslwp för att nyttjas till tågens uppbärande, då 
linieo sträclles. Tillr:ickfi~::t löståg medgirves från hvarje 
skepp; der brist å sådant är, får i stället läsegels-godset 
medgifv as." 

Med stängslets förstärl;ande medelst ombord befintlige 
rundhult och tågvirke fortfar till den 28 April, då skeppens 
iillhörigheter utbytas mot från varrvet ankommande spiror, 
fastmakare och löståg. Mycken confusion synes harva varit 
rådande innan bvar och en åter fick rätt på sitt. 

Emellan denna stängsel-Iinie och innersta grunden ar 
Kungsdjupet samt tvers öfver farvattnet blefvo 2<1 st. sjö
palisader sedermera utsatte i en genom kablar och varpan-
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kare utåt sjön lutande ställning. Dessa paJisader bestodo ar 

svåra ma·stspiror, försedde vid den smala ändan med en 

jernspets, och på den andra med så svår tyned eenom vid

häftade jern-tackor, att de böllos vid botten. 

Den 22 April ankom Konuneen från Sld)ne till Carls

lirona. Han ejorde den 23 besök på eskadern, uti en slup, 

med "höfsade roddarP.11 Officerarnes klädsel vid tillfället var 

11 full uniform utan stöfvel-manchetter, med handskar i eschar

pet och pudrat hår.'' 

Redan don 23 började arbetsfördelningar att arbeta på 

Sjö-kastellernes förstärkande. Arbetsstyrkan ökades efler 

band, och fortfor under hela tiden eskadern var liggande på 

redden. De ti ll Carlskrona försvar efter hand fårdiee och 

armerade verk voro, utom l{ungslwlmen och Drottningskär : 

Ba8tion Kungshall med J 6 st. 24-puntl., 6 st. J s-pund. 

och 2 st. 6-pund. kanoner. 2 st. 60-pund. , mörsare. J 69 

man trupp, befäl inberäknade. 

Bastion Söderstjerna: 2 st. 48-putHJ. metall-, 2 st. 

24-punrl. metall- och IS st. 24-pund. jernl1anont·r, samt 2 

st. 60-pund. mörsare. 20S man, slörsta delen soldater ar 

Nerikes och Wermlands regementen. 

Bastion Neptunus med tillhörande ravelin: J 3 st. 2t

pund. och 12 st. IS-pnnd. kaoonner. 232 man ar varfvets 

hand t verkare. 

Bastion Drottninghall: 7 st. 12-pund. ~anoner. En so
och en 60-rund. mörsnre. 62 man varfshandtverkare. 

'Batteriet vid Metallgjutm·e-verkstaden, hör under Drott

niohall: 4 st. 24-pnnJ . kanoner. 34 man soldater. 

Batteriet vid Ekevirks-shjulet : 4 st. 24-puod. lwnoner. 

34 II1an soldater. 

Ba(teriet vid Nya Dockans Sydvestra Udde : t o st . . 24-

pund. l1anoner. 7 4 man soldater och båtsmän. 
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Partie-kanoner : 32 st., hvaraf endast 16 st. med ser

vice. l 02 man soldater. Dessutom v oro såsom blockskepil 

utlagde att aeera i förening med nämnde besättningar, Fre

ga tterne Galatla~, Euridice och Diana samt Uemema styrbjörn. 

Vid det befarade anfallet af Engelska flottan voro or

dres gällande ar innehåll : 

l:o. Den eenerella reserven af bevärat manskap, par

tiekanonerna och statens odeile officerare, Ecclesiastir.i, me

dicinalpersoner och underofficerare samlas på Am:ts-slätten 

under Kontre-Amiral Eneskölds befäl. 

2:o. Batteriet Kuneshall, Stnmholmeo, gamla Labora

torium och Nya Kasernerne, med de der fönlelle sprutor 

och eldsläckningsanstalter under Kontre-Amiral Psilander

hjelms befal. 

3:o. Nya Doclian med de der anlagde batterier, samt 

Hemema Styrbjöru under Kontre-Amiral Pukes befäl. 

4:o. Lindholmen och Söderstjerna med dess tillhöraode 

batterier och eldsläckningsanstalter, samt Fregatterne Galathe, 

Diana och Euridice under Kontre-Amiral Friherre Palmqvists 

befäl. 

5:o, Artillerieården, Kommitten, Maeasinet, Kyrkan och 

Amiralitets-sjukhuset under Kontre-Amiral Nordenstjernas 

tillsyn. 

6:o. Ordningen och polisen i staden samt eenerella 

tillsyo öfver alla vakter och eldsläcknings-anstalter m. m. 

Kommendanten Öfverste Belline. 

7:o. Kong!, Sl1eppsvadvet: Öfverste Justeen, bilrädd ar 
de tillförordnade Warfs-, Konstruktions- ocb Mekaniska sta

tens officerare. 

Det inre försvaret utgjorde sälodes : På batterier i land 

112 kanoner och 6 mörsare samt på u e t fregatterna -som 

VOI'O utlagde som blockskepp 154 kauoner, hvaraf dock till 

försvaret endast hälften torde böra beräknas 
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Sjö-kastellernes kanoner, hvilkas antal rj finnes tlppgii· 

ne, vot·o placerade bakom låga jordvallar, hvill<a dominera

des från de öfre batterierne af ett förbiseglande Liuiesliepp. 

Att bestyckningen ansågs otillräcklig bevisas deraf, att groft 

artilleri dit transporterades från varfvet, i den mån som be

fästnings-arbetena fortsl;redo under händerna, på tie från 

eskadern lemnade handräkningarn e. 

Till yttre försvaret böra rälmas den innanföre paJisaderin

gen förtöjda eskadern, som sammanlaggt räknade 622lianoner. 

Dessa dispositioner, som i största hast blifvit utrörda, 
hufvudsakligen under General-Adjutanten O. Cronstedts or

dres, voro dock ej fullbordade den 19 April eller då Engel

ska llottan första gängen visade sig utanföre Carlskrona. 

Endast från den 16, då eskadern återkom från sin korta seg

lats, med, som man fruktade, den Engelslia llottan i hack 

och hål efter sig, kan man antaga, att försvars-arbetena pä

gingo med verlllig lirart och allvar, ty före denna dato var 

mera fråga om alt anfalla än att blif\·a anfallen. Della bör 

anmårlias, :ifvensom alt Engelsmännen, ehuru endast 33 se

gel visade sig utanföre Carlsluona, dock hade 80 större och 

mindre lirigsskepp i Östersjön. 

Den l Maj gjorde 1\onung('n besök pfi eskadPrn och intog 

middag på chefsslieppet Gustaf III. Vid skålen för Il. M. 
saluterade ht>la flottan. 

Den 6 Maj afresle Konungen till Stockholm . 

Den 3 Maj gick Fregatten Fröja till sjös, och synes re

dan den 4 vara återlwmmen. Sannolilit var nämnde Freeatt 
' . ' 

såsom parlamentaire då i beröring med Engetslia pottap, ocl~ 

medförde derifrån till Guvemören i Carlskrona ett brer, da

teradt redan den 29 April, hvaruti tiltl;flnnagifves, alt Amiral 

Parker fått ordres från sitt hofs minister i Petl'rshurg, att 

tillsvidare inställa alla fiendtligheter mot Sverige och att 

leuma denna makts bandel inom Kattegalt fri och oförbin-
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dr
3
d. Denna lycktiga förändring hartedde sig från Kejsar 

pants i Hyssland plötsligt timade död; hvarefter ,underhand

lingarne emellan England och de Nordiska makterna, i en 

hastig vändning, tedde till fiendtligheternas upphörande och 

tvistigheternas biläegande. 

Ehuru eskadern fö1·btef qvarliggande pä redden och pa

lisaderingen fortfarande underhölls, synas h<irefter omisskän

neliga tecken att lirip,et på allvar var förbi. DPn 6 Maj af

polletterades eskaderns timmermän och den 8 timmerbåts

männen till tjenstgöring på ,·arfvel. Dessutom lemoades på 
handräctwing till varfvet, men under befäl och med twst från 

eskadern S a 16 man dagligrn från hvarje s11Ppp och fregatt. 

Till befästnings-arbelena vid Sjö-kaslt>llena samt till tjenst

r,öring vid palisaderinr;en användes omkring 50 man om da

gen fran hvarje skrpp. D"nna sistnämnda tjrnstgöring upp

hörde dock med den 9 Maj och hrstriddes dt>relter af gar

nisonen på sl<ilfet, som lntdvudsatdi~en utgjordes af 400 man 

af Sm5tan'ds Kavallerie-rf'genlf•nlfc , Den 30 Maj börjades 

rifningen af Nya Amiralitels-lq·rlian *), hvilket arbl'le utfördes 

af afdelninsar af 30 till 60 man da\:lit!en från hvarje fartyg, 

hvilt;a efter middaes-sl;atfnint:en hq:flfvo sir: i tand . Vid 

återfården ombJrd uthogsPrad ~ s de prfnuar, som för fäst

uinearn<·s hehof på varln·t hlifvit L1slade. 1'\ifnings-arbt!let 

leddt·s ar eslwdnns ollicr·rare . 

Alt man doc l; t·j sftHJill allol c· IP s omiijli[:l an s5g ett anfall 

af Engelsmannen, bevisar, ht.lll d annat, en order riirande per

mittering af den J 2 Maj, det heter : "Landfart år i er: n a 

årenden ej tittålen förr än efter bl. 3 de eftermiddagar, då 

•) Denna kyrka var bel~gen p3. slätten straxt söder om der klock- . 
stapeln nu står. Murarne voro redan uppförda till taklisten, då det 
befanns, att den för sitt ändamål var för liten. Som man den tiden 
pästod, hade grunden blifvit laggd, efter de på ritningen bestämda måt
ten för murarnes innerkant i stället för dess ytterkant. Att ett så stort 
misstag skulle kunna hafva skedt; har, vid granskning af planri tnin
gen, befunnits vara en orimlighet. 
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Engelska llottau icke är synlig". Denna orJres lioot>s ej con

tramandcrad. 

Till förs varet af Carlskrooa skärgård hade från Stocli

holm blifvit beordrad en afdelniog af skärgårdsOottan. Den 

anlände den 24 Maj under Öfverste-Löjtnant Cronstedts be

fäl bestående af 18 kanooslupar, J mörsarebarkass, 3 jagter , 
ocb 3 proviant- eller kolirartyg. soldater af Södermanlands 

och Uplands regementen utejorde en del af ~less bemannine. 

Vid försvaret användes kanonsluparne så, att 2:ne jemte ett 
kolifartyg förlades \'id hvarje inlopp till Carlskrona. Dessa 
ombytas h far åttonde dag. Resten af sl1ärgårdsfart men låg o 

vid Kungshall. 

skeppens drifoing och målning, som i följd ar de tvin

gande omständigheterna blifvit åsidosatta, företogs nu. Drif
nineen af såväl däcl1 som sidor verliställdes under Juni och 

Juli månader. Till målningen upphantlladrs färg af chefernl', 
hvilket synes besynnerligt, som upphandlingar i· allmänhet 
skedde g~'DOm O aggens försorg. Detta fall t yclirs dock ej 

vara något undantag från allmän regel. Alt ett fullständiut 
utarbetat reglemente saknades, och att denna brist iclie till 

fullo af sjöcontymen kunde ersättas, bevisar en miingd på
minnelser i dagorderna, utan att derjE"mte någon reglements

§ till efterföljd åberopas. 

Sa t. ex. förbjudes cheferne att sj<'lfva heorrlr·a hl·siBI
ningar, lillaledes Flaggjuolwre att föra vimpel i båt, samt 
skrapan på ordres af den 26 Maj, som här återgirves: 

"Det hände i går, att råmanning på några fartyg före
toes då Herr Amiral Cronstedt utan flagg uti echaloupen alfor 

från Kungsholmen, och som en dyliii honnörs verkställande 
ej får ske utan i likhet med chefskeppet, så erinras derom 
till rätlelse för de, som härutionan hafva misstagit sig.n 

Enligt Kongl. ordres af den 5 Juli blef esliadero, som 

låg "till försvar för inloppPt'\ förvandlad till blocliskepp. 
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Lanelitruppen jemte en del befäl och besältning afpolletlera

des; endast lillräckli{lt folk till l•anonernes seneranda qvar
Jemnades ombord. Skeppen aftackludes till och Jllf'd m!'r

sarne; undervant, slag samt stor- ocll fockr5erne rörblefvo 
uppe. 

Amiralen förblef vid sitt kommando, men divisions-chef
skapet upphörde med nämnde dag. 

Medan artaklingen pågick verkställdes besigtning på gods 
och segel ar en Hegements-Officer och 3 Subaltern-Officerare, 

af Flaggen förordnade för I.Jvarje fartyg; derefter infördes 
taklingame till varfvet. 

Sista gången som eskadern hade beröring med Enuelska 
kryssare, (Oottau låg då till ankars i Kiöge buet), var med 
Fröja, som den J S Juni utgick som parlementair. Fn·galten 
seelade derefter till StoclilJOim, för att derifrån till Carlsliro
na medföra Deras Majestäter Kungen och Drottningen. ne
dan en vecka innan ankomsten voro eskaderns båtar så för
deladl', natt vid första sl1 ymt af freeatten, natt eller dag,· den 

med skyndsamhet skulle kunna förhala genom stängslet och 
förhjelpas in på redden.n 

Liksom, för att värdigt bebåda f{ontl!l[!l'llS ankomst, ut
r,afs netlanstående Geueral-Or·dn.•, l11·illiPil icke kan antagas 

h~1fva endast eällt flottan och Cadskrona, utan sälierli~;eu allt 
luad militär hett>r: 

General-Ordres af den 27 Juli :J.SOJ.. 

"Koouneeo har med största missnöje förnummit, det 

Offlcer~re och Under-Orrlcerart>, som iclie varit i tjeosteöring, 
infunnit sig oklädde vid paraderingar, och har derför i nå

der befallt: Det ingen militär-person, af h vad grad som 
häldst, hörande dler icke hörande till den trupp, som para

derar, får visa sig vid slilia tillfällen, utan alt vara klädd uti 
full uniform med öppen jaclia ; och må ingen tro sie kunna 
Vå{lra att akta de på stället kommenderaode Officeraroes till-
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sågelser, utan alt ådraga sig de lediatnheter, som deruppä 

följa." 

Eskaderns Officerare hade hittills varit tillåtne att i land 
nyttja surtout utan epaulelter jemte värja, en drägt, passan
de !ör tjenstgöring på allvar. Nu deremot blef annat ar. 
Följande dagens eskader-ordres innehåller: "alt under Kong!. 
Maj:ts I-löga vistande i Carlskrona tillåtes ingen Officer eller 
Under-Officer alt visa sig i land, utan all vara kladd i full 

uniform." 

Ännu en orrlre rörande den militäriska paryreo, i så !all 
olik föregående, att den rörde en sal< som svårligen låter 
kommendera sig; den u\gafs redan den 23 Maj och lj'der: 
"Kong!. Maj:\s nådiga ~ilja och befallning är, alt alla [{orpo
raler och Soldatl•r af dess Infanteri, samt alla Konstaplar och 
Artillerister af dess Artilleri skola anlägga mustascher. Mu
staschen får ej gå längre :In endast jemt med öfverlåppen.

11 

Den 31 Juli anlånde de Konglige till Carlslirona på fre
gatten Fröja, åtföljd af 1\ungsjagtl•rne Esplendian och Amadis. 
Vid ankomsten gafs salut från Sjökastellerne och eskadern, 
som derjem\e gaf 8: lefve !{on ungen l ärvenledes vid debar
keringen, då alla batt erier och hlocl<sh Ppp deltoga i saluten. 
Härpå leronades 4 sliOll och 4 Hurra! som nådigt svar. 

Den 4 Aug. gjorde Gustaf Adolf med sin svit en utfärd 
till Amiral Chapmans landtp,ård Sl;ärfva. Tåget llrrangPrades 
på 3 liOlonner 

1 
hvaraf midtel-kolonnen utgjordes af Konun

gen med dess svit i va rivels båtar; båda sido-kolonnerna 
\'oro eskaderns småfartyg, förande dess befäl, med roddare, 
h vilka, enligt dar;ens ordres, ''borde, om möjligt år 1 i alla 
sluparnr., vara 111r1dde i rena hvita sl<jorlor." 

Efter intagen dejeuner på Skärfva fortsatte de Kong!. 
vidare resan till Carlshamn och Beckaslwg. Deras vistande 
derstädes fördröjdes till den l September. Återresan till 
stockholm företogs långs vestra kusten öfver Götheborg. 
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Den 5 Augusli kommo inläggnings• och afrustnings
ordres för hela esl1adern med undantag af rrega\terne Bell'o
·na och Caruilla, h vilka lorifarande blcfvo liggande på yttre 
redden såsom s·tängsel·hevalming. 

Den 9 Aur,usti om aftonen, ströils bcfålsllaggen på, chefs..: 
sl<eppet och den l O hade alla sl<eppen iniagg t på varfvet. 

Jem!örd:t med en nyare tids, böra ordningarne inom 
vapnet, hvad belratfar åtskilliga detaljer, icl;e vara utan in
tresse. En lång tiderymd, hvarunder tanl;arne hufvudsakli
cen varit riktade på ekonomiska förbättringar, har löst mån
ca problem er, som 180 l troligen ansågos ;>möjliga. Dock 
finner man praklisl;a frågor ännu icke nöjaktist besvarade, 
som då med lika om ej mera ifver bearbetades än nu. Exem
pell'is må nämnas den del ar sjul;vården, som innelattas uti 
skt•ppets allmänna elwnomi-sjul1provianten. Hvad vi ännu ej 
mägtat åstadkomma utom någon gång på längre expeditioner, 
färslit kött åt våra sjul<a, ranns på b\'arje ar eskaderns rartyg 
180 l, ehuru dess bestämmelse endast var Öresund. Detta 
köl l var nedsmalt i smör; på ordres finnes utförligt anbe
fallt huru med kärlens öppna n de borde tillgå, samt under 
111-illia förhållanden det flcl< ut spisas. 

l anseende till eskadern s basli~a rustning, hnnno ej lä
l•aro lwmma förr :in fart ygPil red•1n voro u\l ag!lda på redden, 
docl; före mönstrint:en. illaod eskaderns 27 läkare befunnos 
endast 3:ne Medicine Doktorer, hvaraf en med titel assessor, 
2:ne l.icen\iater och 2:ne Candidater, resten voro alla fält
skärer, till hvilken !dass i allmänbet räknades alla sådana 
personer, som utan alt vid universitet hafva tagit några exa
mina, likväl befattade sig med läkareyrket Bland dessa sed
nare alpollalierades en !rån fregalten Bellona, "såsom odug
lig och oskicklig till tjenstgöring. 11 

Provianten synes ej hafva varit ar alldeles bästa besliar
fenhet; klagomål deröfver iotrMfade ofta. Färskt kött bestod& 
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eskadern en cång i veckan, men som grönsaker näslan all

dric kunde anskaffas, utspisades detta oltast med ärter. Det 

från magasinet erhållna salta kött blef liera gånger kasseradt 

och återlelvereradl. På Tapperheten klagade besättningen öf

ver alt de ej fått sin fnl101 portion lläsk, hvilket förhålland e 

undersöl;tes vid krigsrätten. Bland den tidens proviant-ar

tiklar finner man äffeo surkål, hvilket utgjorde ett antidot 

mot skörbjugg, och derföre medfördes ombord. 

som eskaderns utrustning påkom oförmodad!, funnas 

ej alla artiklar så tillräckligt i förråd, som behofvet påkallade. 

För att spara det hårda brödet, hemtades under några vec

kor mjukt bröd från bageriet hvar 4:de dag. På båda ar

tiklarne bräovio och ättika inträffade brist. En jagt, lastad 

med bränvin, anlände från Stralsund, och från hvilken brao

vin enl. reqvisition direkte hämtades från de olika fartygen. 

Besynnerligt nog skedde ej någon besigtning på förhand, 

bvarföre man först vid bränvinets utminuteraode lwm under 

rund med, att det var noll-gradiet, hvarföre det llasserades. 

På såväl bränvin som ättika sattes hela eskaderns besättnin

gar på balfporlion och erhöllo ersättning i kontant för det 

innehållna. 

-rg. 

VERKSTÄLLDE ARBETEN VID KONGL. FLOTTANs STATIONER 

ÅR 1855. 

Carlskrona. 

Sliru(-Liniesheppet Carl XIV Johan: Bollenstockarne un

der pannorna blybeslagne; maehinrummet klädt i taket; luc

kor ölver machinen förfärdigatie ; fördurlien, hyttedåcket, 

öfra däcll, bastingaget reparerade ; försedt dess inventarier; 

fartyget drifvet utom- och inombords; klargjordt till expe

dition och efter dess slut afrustadt samt kappelleradt. 

Linieskeppet Carl XIII: Mindre reparationer verkställde 

efter föregående årets expedition; inventarierne försedde; 

masterna ly flade och kappellet pålagd t. 

Linieskeppet Färsigtighelen: Fulländadt återstoden af dess 

inredning. 

Skru{-Linieskeppet Stocklwlm: Har fortgått till dess ny

byggnad, så att mellnn spanten blirvit riktad!, kiladt och 

drifvet ; v:igarP, garnering, bordläggning, diagonalskenor och 

en del knän fastsaltP; undra delen n f akterskeppet ombyggdt 

för propeiiPrhål; en del däcksbalkar förflytlade; trossdäcks

balkar inla:;de jPmte hand på trossdäck, valterbord m. m.; 

skägg t>l tillarhP!adt och inredningen påbörjad, samt en del 

inventariepersedlar tillverkade. 

Linieslwppet Oscar: Öfre däck, galjonen, klysluckorna 

reparerade ; kapellet försedt och pålagdt. 

Linieskeppel Gustaf den Store: NedUylladt Iaglarvarne un

der trossdäck och i deras stalie uppfört klädlårar samt upp

huggit ventiler i hyllorne å trossdäck, lättat sl1eppet och af

tagit dess koppar öfver vattenlinien 1 r·eparl'rat bordläggningen 

samt filPr p(lJagf liOJl(l:lrPO, Sedan Skrppet Ullder SOmmaren 
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icke blifvit användt till exp('.Jilion, har detsamma kappelie

rats; insatt nya och större klys för förtöjningslekarll och 
sl;eppet Cörsedl Oll'd barbolinsspeL 

Linieskeppet Seandinavien: Fulläntlat dess inredning 

samt tillverkat en del inventariepersedlar. 

Linieskeppet Dristigheten: lllif1•it till alla 1i<dar full
äntlad t. 

Fregatten Desiree: Dynor för barbotinsspd och bog

stoppare inlagde; vattenballwn och däcksslötior förändrade; 

varprullar och bogstoppare insalle, samt kapellet pålagdt 

och .masterne lyftatle. 

Fregatten Josephine : Master, kapPil och kobrn:ea ut

tagne; bestydningen uttagen; fartn:et intaget i docka; kop

.parförhydningen losstageu, en del inrednin{l' losstagen och 

uthuggningar för besi{ltning verkståii.!P, samt kapellet åter 

pål~gdt, 

Fregatten Eugenie: llytlklys insatt; fördurken, speldy

nan, ealjonen, luckor, porlar, lwpparförhyd ningen, däcliet, un

der kabyssan och spJipumpen reparerade; alla inventarier 

försedde. Fartyeet klargjorrlt till expedition och på hösten 

. upplagd!. Mastern e lyftade . och ha pellet pålagd l. 

Fregatten Norrköping: Frt'~ atten till en del uppdrifven 

·samt ventiler insatte i hyttornP. 

Korvetten af Chapman: FuiJ[lJldat dPss förhyp,r,natl samt 

förändrande till Korvett; nppdri[vit, liOpprat och uttagit far

tyge.t ur docka samt fortsatt ruetl dess inrednine, arvensom 

tilll·erkat en del inventariep .. rsl'dlar. 

J[orvetten Jarramas: Mindre reparationer verl;slällde ef

ter föregående årets expedition; rartn:et har blirvit intaget i 

docka, till kopparns [örseende, utrustad! till expedilion och 

p& hösten artaldadt samt åter intaget i docka till undergåen-

- de af reparation och ny[örbultning i botten. 

Korvetten Najaden: Fartyget iståndsatt efter föregående 

årets expt>dition; klargjord! till ny expedition och sent på 

bösten aftakladt och upplagd!. 

11:) 

Briggen Nordenskjöld: Rodret pålagd t och förändradt. 

rartygel och dess inventarier undergått mindre reparationer 

sedan förecåend e årets expedition; ut- och afrustning. 

Briggen Snappopp: Erhållit nytt dåcl;, kölhalad och lös

kölen reparerad samt rustad till expedition och efter expe

ditionens slut afrustnd. 

Ång-J(orvetten Gefle: Spelet förändrad! till barbotins

spel, div erse iståndsållningar verkställde; fartyget utrustadt 

. till expedition och åter upplagdt samt l!apPllet pålagd t. 
Ång-J[orvetten Thor, som sedan föregående år qvarstått 

i gamla dockan, har undergått svår reparation och derefter 

blirvit uttaget ur doclian, rustadt och på höslen afrustadt. 

Ång-[[orvetten Orädd: Akterspeelen riktad och ornerad; 

skägget och bilcleu förändrade; lister utombords anbragte; 

lårar för machinfoiiH:>ts saker, 2 sPgelkojer, lrossdäcksstöttor, 

brädgångsstöttor, lwmmandobrygga, m. m. uppsatte; nya klys 

· insatte; lucliOr kring sl10rstenen förfiirdit:ade sedan jerndäc-

ket der borttagits; [örtöjninffspollare akter gjorde och däcks

balkarue under hornbkanonerna uppstöttade; rartyget tvenne 

gånger klarp,jordt till expedition och upplagd!. 

Ångfartyget Balder: Pannan reparerad i botten samt be

klädd med lilt och bräder; däck inlaedt ö[ver pannan; far

tyect dockad!, då liOpparförhydningen, bor,Jiäggnin{l'en, kriet 

m. m. reparer·ade och slin{l'erskidor fastsatte i slagen till 

förekommand e ar rarty[!ets slingrin{l'. Ångfartyget utrustadt 

till åtskillip,e expeditioner under loppet af sommaren och på 

höslen afrnstadt och nppla~;dt. 

Ett Transport-Ångfartyg: Dess n yhyegnad påbörjad och 

fortsatt så ntt fartyget blir~·it fardigt till spant och större de

len ar bordlä::gning. 

Ett Lastfartyg: Dess nybygeuarl påbörjad, spanten resta 

och förbultad P, vägare och lösförtimring fastsatte samt däcks

balkarne inlap,gde. 

Lastbriggen Harmonien: Har blirvit upphalad på bädd, 

undersökt och slopad. 



116 

Galeasen rojken: Erhflllit divl'rse reparationer öh·er 
vattnet; i1nenlarierno försf'dtle; utrusta1l till l'xpedition samt 
på höstPil afn~>tad och upplap,d. . 

Galeasen Flic/ran, som erhållit åtskillige rl'paratwner 
öfver vatlnd och hvars inventarier blifvit iståndsatte, har 
blirvit rustad till expedition och på hösten artalilad och upplaed. 

Ångfartyget Svensiw Lejonet och PastjaJaen Postiljon, 
hafva erhiillit nödiga reparationPr och rustals till expedition. 
Del förstn•\mnda har på höslen blifvit afrustadt och upplagd!. 

VattensTrutar och Espi7lgar, dels förbyggd·e dels reparerade 
och utrustade, samt t•tt stöne 

11 n~byggde. 

antal småfartyg reparerade 

och 
Elfva Toasserode biltar hafva slopats. 
Ett Carlskrolla stad tillhörigt Ängmudderfartyg repare-

ra,dt i docl;a. 
J(o{ferdi-Galeasen Marguerita: dockad, lasten uttagen och 

.fartyget, som under skeppsbrott lidit mycl1~>n skada i botten, 
försedd med ny köl; de skadade limren uttagne och ersalle med 

"0 Jllaukor ar bordläaaningen insatte, rodret och garne-nya, .. . "" 
ringen reparerade; Galeasen uppdrifven och uttagen u~ d.ockao. 

Följande fartyg hafva, enligt hvad här ofvan bhfv1t om
·förmäldt, under år 1855, i den ordning de nu nämnas, varit 
• 1 · Gamla Reparations-l:)ockan för untlergående af re-111 agne 1 ' 

para\ioner, nemligen: • 
Briggen Nordenskjöld, Ang-Horvette~ Thor, ett Carls-

krona stad tillhörit:l Ångmudderfartyg, Angfnrlyget Balder, 
Postjalrten Postiljon, J(orvetten Logerbjellw, J(o{ferdi-.Galeasen 
Marguerita, Ångfartyget Balder, Fregatten Eugeme, Äng~ 
J(orvetten Orädd och Horvetten Jorramas, som qvarslod t 

docli3n till år 1856. 
Billhamnen vid J{ungsbron: Arbetena harva fortgatt; Båt-

hamnen har blifvit fullbordad genom bergets sprängning samt 
hamnplanens planering, stensättning och plantering; och har 
sprängning undrr ''attnt>t samt muddring i båthamnen ärven
som oml•ring sjuld1usbron verl•sUillts. 
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Ånghammarsmeåje-bygqnaden : Fulländad med smidesug• 
nar. Hammaren och Pil drl macl1iner uppsatte, så att smi
det kunnat taga sin !Jörjan den l Maj. Öfrige dervarande 
mechani sl1 a machin-verl•städer iordningsl<illde, så alt arbeta rna 
der kunnat inn ytla. 

Nya Dockehyggnaden: Fyllning och planering balwm doc
koroa fort:;ått och stångselmuren omkring dockorna till en 
del repart·rad och fogstruken, samt mur uppförd till arslu
tande af fyllningen. 

J(olchus till Nya J(asernen: Grunden lagcd, yttre och 
mellanväggame uppmurade, takstolar uppsatte och täckte med 
tegel samt spisar uppförde. 

Ett Skjul, fiir mur- och taktegPis förvarande har uppförts. 
Slängslet till Var[shamnen och duc d'alberne harva er

hållit svår reparation. 
Flottans Skeppsbro och Holbryggan på Lindholmen blifvit 

rE'parerade. 
Nya Inventarii-Hammaren: Ny takbetäckning af valsade 

jernplåtar pålar,gJ och struken med oljesvärta samt taklislen 
reparerad. 

J(ajerne vid Högvakten och omkring Inventarii-J(amma
ren: Murarne ned till pf!lningPn hafva rifvits, ny sten blirvit 
buggen och inlagp,d samt planP.n stenlaggd. 

J(lockstapeln har till örre d..!Pn blifvit rifven och ombyggd. 
Sjömilitie- oclt Varfs-Contors-huset, har blifvit till mu

rar och rum rrpareradt, samt talu•t omlar,dl. Styrmans-Chers
Cooloret och Styrmans-fönådet hafva blifvit utvidgade och 
nyinredde. 

Gamla Sliphuset, bar blifvit rifvet och platsen der det 
stått planerad. 

Flottans Högvalrt, Norrbro- ocb Stumholms-Vaktetne, 
reparerade till murniug och målning. 

Hongl. Amiralitets-Hyr!wns tal1 Iståndsatt. 
Bataljons-Läkare-bostället, reparetndt till murning och 

hl ålning. 
9 
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Nytt J(ommiss-Föt·rltd jeml() tjensterum för J(ommiss-
Förrdds-Förvaltaren, inredd(). 

Slupskjulsvinden d Stumholtnen, in redd för spamnåls upplag. 
Nya Dockornas Sätt och Portar, istfmdsalle. 
östra Pumphuset d Nya Doclwn, nedrifvet och plan 

laggd öfver dervarande brunn. 
Tyg-[(ontors-huset: En del nya rensterbågar insatte, 

takfoten försedd med fotblecl•, samt vattenledare. 
Telegraftornet å Varfvet, reparoradt och målad!. 
Am:ts-[(yrlwvar.tmästare-bostället, inv:ind igt reparerad t. 
För A{loppslwnalen å Am:ts-gatan, sten hehuggcn. 
Smedjan å Nya Doclwn, uedrifvto>u och materialierne 

derefter sort!'rnde och levereradr. 
Blästertrumma, anlaegd från Hammarsmedjan till ciu

terierne och smedjorn P, till en längd af 730 alnar. 
För Murbruksqvarnens ombysenad äro sprängning, jord

grafninr, och planerin[l verliställde. 
Uti Vesfra Banhufvudet har ett mar:asin för farl~gs 

möbler blirvit inred!. 
En del J(ronans hus och byggnader, iståndsatte. 
Uti Varfvets verlrstäder halva brtytllige nytillverkningar, 

reparatiolll'l' och förf111drinp,ar för förråden och fartygen, 
Kronans hus och brecnader, 1\ungsholms Fästning och Kungl. 
Flottans station i Stocliholm hlifvit verlistålldr. 

Uti Artilleri-Exercis-slwlans öfnin[!ar hafva under årets 
lopp deltaGit elternCHnn,Je befiil, undrrbef[ll och manskap, 

nemligen: 
33 yngre Officerarr, 23 Under-Officerare, 124 Matroser 

och Junp,m[\11, 29 Marin-soldater och 487 Ariilleri-Båtsmän, 
samt deraf 17 blih·it approhernlle såsom instrulitörer och 
158 såsom llnnonl•omJW·Hdön·r. 

Stoch.holm. 

Nybyp,gt 2 Bataljons-Chefs-Slupar, 2 Adjutants-Jollar och 
2 ({anoujolls-Jollar. [{omplelterat invt:ntarierne till 12 från 
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Götheborg ankomne l\anonslupar. Förändrat lavettaget till 
Kanonsinpen sejmineers al1terlianon, samt rustat fartyget för 
expedition. Dril\it, satt i sjön och utrustat de till exercis 
och andra ändamål använde [arty[!. 

Uppförandet af ett nytt kruthus på Loudden är påbör
jad!; en ny basiiista med rörledninc från artilleri-verkstä
dernos ångpanna är fårdig och redan begagnad; ett panne
hus af sten med plåttall för en 4 hästars ängmaehin till 
slagkruts-laboratorium har blirvit uppfördt och pannan inmu
rad samt rörledningen för vattenuppfordring nedlaggd; på
byggnad af en del af Tychuset är påbörjad; åtskillige nödige 
reparationer på alla stationens Kasernbyggnader hafva blirvit 
verkställde, äfvensom reparation å 6 galerskjulstak samt ett 
nytt plåttak å södra slupsskjulet å galervarfvet påbörjad; 
Ängfarl yset Valkyrians ångpanna har blifvit förändrad och 
fartyg et försedt med nya metallpumpar. Ångfartyget Kare's 
ångpanna har blirvit uttagen, reparerad och ånyo insatt. 
Karonaderne å batteriet på [{astellholmen harva blifvit utbytte 
mot 24-pund. kanoner, för h vilka nytt lavettage blirvit till
verkad t. 

Utrednings- och klargörings-effekter för 5 bataljoner Slu
par, 6 bataljoner Jollar, Il Chefsfartyg, 4 Mörsarerartyg samt 
stationens ångfartyg harva blirvit dels anskaffade och dels 
tillverl•ade, samt ett större antal gevär förändrade till slag
krutsantänduing. 
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SJöEXPEDITIONER ocn EXERCis !liED KoNcL. FLOTTANs 

BEVÄRADE FARTYG ÅR 1/356. 

Car•lsli.rona station. 

Linieskeppet Carl XIV Johan : Chef Commeodeuren och 

Riddaren Frih. E. Ruuth. Rusladt på sätt alt det snarlieen 

skulle kunna klareöras för expedition; förlagd t på Carlskrona 

redd till Artilleri- och llandvapens-eiercis, samt till kaser

nering af Båtsmän ; inmönstrade den 4 Juni och afmönstrade 

den 29 September. 

Fregatten Eugenie: Chef Commendeur-Capitaine och 

Riddaren Löwenborg. Expedition i Östersjön och Bålt; af 

utliindslla hamnar besöktes Kiel och Danzig. lnmönstrilde den 

2 Juni och afmönstrad den 3 September. 

Korvetten Jarramas: Chef Capitainen och Riddaren !hl

gren. Kadettexercis-expedition i Östersjön och N.ordsjön. 

Inmönstrade den 4 Juni och afmönstrade den l Srpterni'.Jer. 

Korvetten Najaden: Chef Cnpilaineo och Hiddareo Bratt. 

Vaktrartre i Fåhrösund. Inmönstrade den 5 Maj och armön

strade den 15 December. 

Horvetten Lagerhjelke: Chef Capifaioen och Riddaren 

Bert. Lilliehöök. Experlitioo till Medelhafvet, som ännu fortfar. 

Ång--HorPetten Orådd: Chef Capitaiuen och Riddaren 

IndebeloU. Utgången på 2:ne expeditioner till Antwerpen. 

Inmons!rade första eång'PO den 26 April och andra gåneen 

den 31 Augnsll samt afmönslrade den 28 Juli och den 

29 Sept<'mber. 

Ång-J(orvetten Ge[te: Chef Capitaineo P. F. Havermao. 

Anvånd till trupptransport. Inmönstrad den 9 Juni och af

mönstrad den 14 Juli. 

Briggen Nordenskjöld : Chef Capitainen N. Hallström. 

Vaktfartyg i Stocld10lms sl;nrgård. Inmönstrad den 5 Maj och 

armönstrad den 30 November. 

Briggen Snappopp: Chef Capitaineo och llidd. Schmiter-
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löW. Exercis med Slieppsgossar. Inmönstrad den 5 Maj och 

afmöostrad den 7 Septemb~>r·. 

Ångfartyget Balder, varit använd! till en Iwntroll-under

sölwings-expedilioo undPr trenne månader. 

Stockholms §tation. 

En Skärgtlrds Eslwder, under befäl af n. f{. H. Hertigen 

af Östergötlliand, inmönstrad dPO 2 Juni och afmönslrad den 

14 Juli; bestående af: l Bataljon [{anooslupar, Chef Capi

taiDe Ne!zel, 2 Bataljoner [{anonjollar, Chefer Capilainorne 

Laven och von I-Jorn, samt Ånefartyget ValkJTian, Chef Capi

taine Eerrström och Ångfartyget von Sydow, Chef Premier

Lieutenant Greffe C. Cronstedt. 

Siwnerlen Activ: Chef Capitaine-Lieutrnant C. Warberg. 

l~xpedition i Stockholms sl;äreård och till Carlslirona. Inmön

strad den 10 Anv,usli och afmönstrad dPn 7 S•"ptember. 

J(anonsfupen Sejminger: Chd PremiPr-LiPulenanl l-ljelm

stjeroa. Inmönstrad den l A uff. och afmönslrad d Pil 30 Aurr. 

skonerten Svalan: Chef SPc.-Li~lll<'nant Arfvidssoo. Sjö

mätnings-expedition. Inmönstrad den 25 Maj och armönstrad 

den 29 Augusti. 

Skone1'ten Hector: Chef Capitaioe-Lieutenant Törnellohm. 

l\arant:insheval1ning. Inmönstrad den 21 Maj och afmönstrad 

den 15 Juli. 

Siwnerten AchiUes: Chef [\apitaine-Lieutenant Grl.'fve 

Cronhj Pim. [(arantänsbevalwine. Inmönstrad den 26 Maj oc.h 

afmönstrad den 2!J 0PC!.'IllhH. 

Post-Ångfartyget Nordstjernan: Chef Capitaine-Lieute

nant Sylvander. Inmönstrad drn 3 Maj och armönstrad den 

J Decembt•r; postfart emellan Stockholm och Stettio. 

Under året JS55 hafva från Flottans stationer warit 

lwmui~ndera de : 

2:ne Commeodcurer. 

1 Comnl<'ndcur-Capitaine. 
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Il Capitaioer. 

17 Capilaine-Lieutenanter. 

34 Premier-Lieutenanter. 

69 Secuod-Lieutenanter. 

FÖRÄNDRINGAR INOM DANSKA SJÖ-OFHCI<JRS-PERSONALEN. 

. ~aoska sjö-oflicers-personalen har blifvit hup,nad med 

~~~ Ifra~ d~ss Minister uteänget reoreanisations-förslag, hvar

\ld tagits ' betraktande ensamt vapnets fordringar, utan nå

gra slags sido-afvilwingar. livarken det imaoin:ira bellO/vet 

att fo_ta marinen på samma grad-indelninos-s "l'Siein 
" som eger 

rum IDom a~me~n, ej heller filfängan alt l' idhålla flaggmans-

personalen !III sa stor·t antal som möJ'Iiof l l.- . . 
, • · u ' 1ar lolr 8JOI'( Sll: 

gallaode ' utan synes hela förslaget vara grundad! på en en-

kel, okonstlad känsla för det fo"r · 
SJötjenstgöringen mest än-

damålsenliga och ha t E 1-, s a. n 't: t denna Oj' a -oreanisalion 

skall officers-personalen bestå af: 

l Vice-Amiral, 

l Cootre-Amiral, 

21 Örlogsl<aptener, 

30 Kapitainlieutenanter, 

48 Premierlientenantrr, 

24 SPcundlieutenantPr. 

Inom Danska marinen skall sålunda för det t'IIJ· 
· k 1 .ommnnde 

JC e finnas mer än 2:oe Amiraler samt icl!e nfiera l(ommen-

dörer eller Kommendör-r<apitener och hela fll k 
f" · ' o 1cers orpsen 

orblrfver endast 12.5 personer ·- hvill<a li'II l l t . -
fl - ' an a e eJ aro 

ere an att de, med de påräl<nade sjöexpeditionsrna Il k 
d å · d en, unna 

un erh Ilas med den jemoa verl<samhet ·n 
b • t!' . ' om vapnet, som 

era lgar 1111 sannolikheten för en allmännell'a b f l 

k · . " e aren Jet och 
pra trsk duellehet. Ben Dansl,·a SJ·ö,nr·n· t . 

rs eros motzver för 
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()etta hans för·sla~ innebära män-ga intressanta tltdar·, hvaraf 

följaode må anföras: 

11 Mariaens of!icerslwrps ;ir· hitintills indelt nti åtta olilia 

llgrader, hvaraf Amirals- och f(ommendörs-erarlerna äro be

"stämda för öfverliommando; Kommendör-Kaptenerna till 

"linieskepps-chefer; l{apitener· till frPgatt- åfH•nsorn l;orvett

"chefer; Kapilen-Löjtnanter till ~el;oncler arvensom c!Jefrr på 

11 mindre farty p., samt Löjtnantrr till subaltcrntjenstuöring. 

"Denna indelnin(;, hvilken, utan motsvarande likhet uti tjen-

11steförhållanden, är en dterhårmnint: af ofllcers-grads-indel-

11uingen inom armeen, har i llere hilnseenden visat sig olämp-

111ie; emedan de många graderna insliriinlia förefallande val 

"inom dPl mindre antal ofllcernre som finnas i lnarje grad, 

11 afvensom derföre att de höGre graderna under vanliea sjö-

11kommenderingar s:illan tillnna vidmaldhållas till den pral;tisl!a 

"skickliehet och sjfllsnårvaro, som endast förvoirfvas och un

"derhållas medelst sjötjenstuörint;." 

11 Dt• olika ofllccrs-eJ·adcr, som tjenslen till sjös liriifve1·, 

"äro öfverkommanclo, slwppschL·f, Sl'kond och subalterner. 

"På denna inclelniog erundar sit: oclisä dl' Ilesta mariners 

11 orllcerslwrpser t. ex. dt·n Enp,t·lsl;a, Fransl;a, lloll<indsl;a och 

11 Nord-Amerilwnslw. N<il' olfic Prsl.orpsPn b<·stfir f'ndast af 

11 dL•ssa gradH hlifveJ' vald till >jöliommendorinGar friare, då 

"det i hvarje grad hlifve1· ett större antal orllcerare att v;ilja 

"på; och det blifver afvenh•dt> s nndPr fr edslwmrnenderint:ar-

11na lättare att underhålla de äldre officerarnes sjöbefarenheL 

"J örverenstämmelse bärmed afser förslaget alt oflicerslwrp

"seo skall bestå af Amiraler till öfverlwmmaodo; en chefs-

11grad : Örlogskaptener; en sekond-grad: Kaptl'n - Löjtnanter, 

11samt Löjtnantel'.11 

"Följande förteckning visar, alt det förosla~:na antalet 

"Örlogs-l{aptener och [(apten-l.öjtnanter· iclie tål någon in 

"skräokuiog, näl' det blott göres afseende på notlans närva-
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nrande storlek och de nöd1·findiga befattningarna i land. 
noet behöfs nemligen till: 

4 Liniesliepp •• 
Örlogs-Kaptener. 1\apt.-Löjtn, 

4. 4. 
6 Fregatter . . 6 . •..• •. 6. 
l stor Korvett 
4 Mindre Dito 
4 Briggar •.• 
6 Slörre Ångfartyg . 
3 Mindre Dito ...• .. •• 
Batteriet Tre kronor 
Chef föl' [{adelterna 
2 Eldpagernastare 
Talwlmästare • . 
Uuderdirel1törer . 

1. 

6 

l. 
I. 
2. 

summa 21 . 

4. 
4. 
4. 
3. 

l. 

4. 
30. 

11 IIärvid är dock icke närron berillwing af officerare gjord 
"för roddllolliljens behuf, och icl1e hller afsedd nåeon re
nserv. Hvad antalet Löjtnanter ang~r, ma anmärlias, att äf
"ven under sednare årens rustningar har brist varit inom 
ndenna grad, samt att det nu rPt:lom (' nleracle antal, hvari 
"inr,en förändring föreslås, är långt ifrån lillråckligt under llrigs
"lid ; men då kan bristen afhjelpas såsom tillförne, neml , 
"medelst [{adetter och förhyrda Löjtnanter." 

Lönereeleringen bli f,·ea· t>Hiigt följande: 
Vice-Amiralen • • • . • . • . 4,500 ltilisbanksdaler. 
Coolre-Amiralen •• , ••• • 4,000 

" Den äldsta tredjedel Öl'logs-
Kaptener ... .. . 3,100 n 

Tredjedel en dernäst .... 2,700 
" Yngsta tredjedelen . ... . 2,300 , 

lJen äldsta tr edjedel Kap-
ten-Löjtnanter • 1,900 

" Tredjedelen dernast 1,500 
" Yngsta tredjedelen . . . 1,200 
" 
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Den äldsta halfdel Premier
Löjtnanter •••• • • • • 

Den yngsta • • ••• • •• • 
sekund-Löjtnanterna .••. 

800 Riksbanksdaler. 
600 
500 " ,, 

Dessa nu anförda förändringar skulle träda i verkställig
het ifrån och med den l sistlidne April. 

U.~DERRÄTTELSE FÖR SJÖFARANDE. 
[{ongl. Förvaltninet>n af Sjöårrnd t> na lår till sjöfarandes 

kännedom och ell errättelse meddela, att, enligt de åren 1852, 
18M och J 855 på Svenska kusten, ifrån Norsila gränsen till 
Haparaoda jemte Öland och Goltland, verkställde magnetiska 
observationer, har kompassens Nordvestliga missvisning, vid 
jemförelsen af h vad den enligt äldre observationer hitlills be
rlllnuts, befunnits mer eller mindre skiljakt ig, i öh'erensstäm~ 
melse med hvad här, för nedan uppförde kustkartor tillhöran
de Sveriges sjöatlns, linnes anfördt. Vid kurssättning och 
pejling böra sjöfa1·ande

1 vid begagnandet af hittills Ull{ ifne 
sjökort, noggrant tillämpa den nedan angifne missvisningen. 
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'PP.Ut\n\S 

SAM~IANDRAG AF ÅTSKILLIGA KONGL. BREF' FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER M. M., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEP ARTEMENTET. 

(Kong\. Bref.) 

Den 2 Febr. f{. M:t hat· i Nåd. bifallit, att sekund-Löjtnan

ten vid Flottans Konsll'llklions-lwrps H. A. Grahrn, som 

blifvit antagr>n till elev vid högre Artilleri-Läroverket å 

Marieberg, får, under den tid han vid nåmnde Läroverk 

begagnar undervisnineen, åtnjuta såvål det i Nådiga Bref

vet den 25 febr. IS.t3 hestämda dap,traktamente af 24 sk. 

bko för Flottans Of!lcerare som genomgå l1ursen vid samma 

Läro verk, som den i [{. Brefvet den 7 Dec. l 833, Kon

struktions-Officerare förunnade förmånen, att under tiden 

bibehå lla sine tjensteörings- och irrqvarteringspenninear; 

Och sl1all detta Nåd. heslut jemviil framgent ega tillämp

lighet på Officerare vid Flottans Konslrulilions-korps, som 

hPgagna liiHiervisning"n vid ~lari<'herg.; högre Artilleri

Läroverl!, 

S. d. !C M:t har i Nåd er runnit för eodt all till<igaa Pre

mier-Löjtnanten och Ridd. O. Hudbecl! en gratifil;ation mot 

svarande 75 L. sterling för den tid af 2:ne år som han 

utan underslöd tjenstgjort uti K. Fransila Marinen, 

S. d. Sedan f{. M:ts Flottas station i Götheborg blirvit för

Andrad till Depot under Stocldwlms Station, har Kongl. 

M:t med afseende å denna Depots förhållanden till Amira

litets-l{rigsmans-Kassan heslutat en förändrad lyde lse af 

åtskillice §§ i Reglementet för styrelsen och Förvaltnin

gen af nämnde l{ass<l. 
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s. d. K. M:t r1ar i Nåder anbefall!, att materialiar till den 

beklädnad, hvilken är afsedd att ansfiatfas för den för in

nevarande år belöpande h·edjedelen utaf extra anslaget till 

anskaffande af belilädnad i rese rv för 11,000 Bevärings

sllyldige, skola ofördröjlizen och utan föregående auktion 

upphandlas och till arsedda plaag förarbetas , så att beklåd

uaderne kunna vid början af instundande vår vara färdi ge 

att å vederbörande fö rråd uppHiggas. 

Den 7. K. M:t bar i Nåd. funnit för god t tillåta att en Kom

marförvand t och en Kamru 3rslirifvare ruå, utöfver nuvaran

de tjenstemannaperso·nal, vid Stockholms station!> Kammar-, 

Sjömililim och Varfs-Kontor till biträde förordnas, för tiden 

från och med inne varaode månad till detta års slut, samt 

att desse tillförordnade tjenstemän dervid må ega åtnjuta 

arfvode, den förre af 800 Rdr och den sednare af 300 

Rdr Blw, allt för år rälmadt. 

Den l Ii. [(. M:t har i Nåd. funnit för god t, att, pä sätt före 

gående år egt rum,. äfven innevaraode år tillägga Kapte

nen vid flottans Mekaniska lwrps, Ernst Wilhelm Sasse, 

som under utöfning af Kronans tjenst blifvit svårt skadad, 

ett belopp af 300 Rdr Bko, att utgå af behållningl'll• på 

anslaget ä allmänna Indragningstaten till pensioner för s värt 

blesserade Officerare och Und.-Officerare. 

Den 20. l{. M:t hal' i Nåd er tillagt Länsmannen C . .J. Waller 

en gratiftkalio·n af 50' Rdr Blw för visadt synnerli[!l nit och 

beredvilliglid vid vården af Ångfartyget Grlfes vrak ocb 

inventarier, 

s. d, K. M:t lm i Nåd', funn it för godt att, till bestridande 

ar Jwstnad ern e för inn evarande års öfningar och. Sliju tför 

söll1 på statsa nsla ge t för exercis med Flottans bemanning 

aO\·isa följande belopp, nemligt>n : för Hamn- exercis med 

Artilleri- Bå tsmän 7,300 Rdr ; med Linieslteppet Ca rl XIV 

Johan på Carlskrona redd, jemte ett mindre med möl'sare 
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eller bombkanon beslycl1adt rartyg 6,700 Rdr j med Skepps

g;,sse-Briagen Snappopp 2000 Hdr1 samt till skjutning med 

12-pundig kanon, i och för sl;julta be ll ers upprättande 400 

Rdr ; föl' expedition i Svenska ell er andra närmare farvat

ten : under 3:ne månader med Korvetten af Chapman för 

öfning af Sjökadelterne vid Kri!]s-Aiwdemien 18,000 Hdr1 

och, under 25 dagar med ett Mörsarefartyg, en Bomblia

nonslup, ett Chefsfartyg och en mindre Ångbåt 5,340 Rdr; 

samt dess u tom till betäckande al kostnaderne för ut- och 

afrustningen af Ång-Korvetterne Gefle, Orådd och Thor 

samt Ångfartygen Valkyrian och von Sydow 10,000 Rdr, 

eller tillsammans 49,740 Rdr. 

S. d. 1{. M:t har i Nåd. bifallit, att 2:ne vid sjöliarte-Kon

toret anställde Officerare må under lortsatt tjensteöring, i 

och för upprättande af duplettlwrtor i ~ skala af målnings

karlorne eller 4-o*oö' af naturliga storleken, åtnjuta trakta

mante enligt Rese-Reglementet. 

S. d. f{. M:t har i Nåder tillagt r. d. grundläggaren J. P. 

Lund, som vid bergsprängning under byggnadsarbetena vid 

Svariiilubbens fyr, obotligen förlorat sin synförm!lca1 en 

gratifikation af 50 Hdr Blw. 

S. d. K. M:t har i Nåd . tillagt [{am marslirirvar!:'Il vid Flottans 

Stocldlolms Station G. W. Möller t'n gratifikation ar 166 

Rdr 32 sl1. !ör fö rrflitad bo~hållar e tjenst vid berörde sta

tion. 

S. d. IL ~l:t har i Nåd. beviljat Kassören hos K. Förvaltnin

gen ar Sjö-Ärenderne J. Il. Pallor ytterligare tjenslledighet 

under ett års tid rälmad från den 9:de instundande Mars. 

S. d. 1{. ~J : t har i Nåd ~ rörordnat 13okhållaren bos Kongl. 

Förvaltn ingen ar Sjö-Ärenderne C. O. schultzberg att un

der t{assören Poll ers tj enslledighet bestrida Kassörstje nsteB 

hos bemälde Embetsverk. 
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(General-Order.) 

Den 7 ~Iars. På det i Carlsl;rona liggande [{ongl. Post-Ång

fartyget Svenska Lejonet, som är bestämdt att äfven inne

varande år utgöra reservfarl)g, skall, såsom Chef, kom

menderas Premier-Löjtnanten Grefve A. H. Crons!edt, samt 

ett för uppbörderDes vårdande behöHit:t antal underbefäl. 

Dtn öfriga delen af besåtiningen af Flottans personal skall 

ej kommenderas förr än vid behof ar fartyget, och uppå ar 

Chefen hos Befälharvande Amiralen derom gjord anmillau. 

Den 20. [{. M:t har i Nårler befallt, att innevarande års va

penöfoingar med Bleldnge Låns Beväringsmanskap skola i 

vanlig ordning utföras under en tid af J 4 tlagar, ifrån den 

17 till och med den 30 nästkommande Juni. Siwlie Be

väringsstyrlwn blifva så stor, att den måste dPias uti 2:ne 

afdelnin{pr, skall den t :a afdelningen inrycl\a den 17 och 

utrycl1a den 30 Juni, samt den 2:a inrycka den I och ut

rycka den 14 Juli . 

S. d. Till idkande af utrikPs sjöfart å Svenska eller Norrska 

Handelsfartyg, har Kong!. M:t i Nåder beviljat tjenstledig

het för Selillnd-Löjtnanterne W. Schyberg 3 år, A. Gyn

ther 2 år och A. E. P•llantler I år, samt P. G. E. Starck 

ett års förlängning å redan förut erhållen tjonstledighet. 

Den 25. K. M:t har i Nåder befallt, alt Korvetten Najaden 

och Briggen Nordensl1jöld skola ofördröjlieen utrustas för 

4 mån. expedition, samt Rorvetten Svalan rustas för att 

emot slutet ar Maj månad kunna utgå likaledes på 4 må
naders expedition. 

Den 28. !{. M:t har i Nåder befallt, .!llt Korvetten Najaden 

och Briggen Nordenskjöld slwla inmönstras och ulgå på 
expedition så fort sig göra låter. 

S. d. IL M:t har i Nåder befallt, att Korvetten Naja<IE•n och 

Briggen Nordensl1öld slwla såsom vaktfartyg placeras; Kor

vetten på Trälharvet och Briggen i Fårösund. 
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s. d. K. l\1:t har i Nåder titlåtit, att ynglingarlie H. F. Gyi

Jenram, J. Lidman och J. Th. E. Gam~ få placeras såsom 

extra Kadetter pf1 Korvetten af Chapman, och på egen kost 

medfölja undrr dess förestående expedition. 

s. d. IL i\'l:t har i Nåder befallt, att skeppsgosse-Briggen 

Snappopp skall ifrån Va rfvet utlägga vid den tid Befälhar

vande Amiralen i Carlskrona flnner lämplig. 

s. d. K. M:t har i Nåd. befallt, att Korvetterue af Chapman 

och Svalan sliola inmöns!l'as den 2 nästliDmmande Juni. 

s. d. !{. ~l:t har i Nåder befallt, att de från Stockholms 

station till expedition anbefallde fartyg sliOia härifrån utgå 

vid den tid Stations-Befålhafvareo flnner lämplig, och att 
Kapten-Löjtnant R. von Feilitzen slwll kommenderas till 

Chef för expeditionen. 

Den 31. Pn·mier-Löjtn. A. W. Z. Carpelan och Sek.-Löjtn. 

G. J. Klingspor samt F. A. Facks skola deltaga uti den un

der Kapten-Löjtnant A. M. l{liogspors befäl från Götheborgs 

Depot utgfH·nde expedition till sjömätning å llohuslänsku

sten; och St>li.-Löjtn. Friherre C. G. Oxenslierna skall den 

2 Maj anmäla sig i Sjökar!e-l{ontoret för att under befäl 

af Sei1.-Löjtnnnt T. Arvidsson tjenslgöra vid den under

sölwings-expedilion å kusten ,af Norrbotten, som i år kom

mer att fördagas. 

L . 

Fö,·iimb·ingm· inom Rongl. MaJ:ts Flotta. 

Befordringar: 
Den 3 April. Till Konter-Amiral: Kommendören, H. 

K. H. Arlfurst,·n, []Hligen af Östergöthland, Oscar Fredrik. 

Till Selwnd-Löjtnanter: utexaminerade 1\adett-1\orpo•ra

lerue C. F. Elicrmann och C. Möller. 
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Den IS April. Till Kapten- Löjtna nt: Premier-Löjtnan
ten B. W. Thornander j till Prr .ier-Löjt nant : St'knnd-Löjt
nanten N. A. Fischerström. 

Den 24 April. Vid Mar ·Regementet, till Öfverste-Löjt-

nant och l :a Bataljons-Chu1 Majoren C. Ch. 1\rPii{;er; till 
Major och 3:e Bataljons-Chef: Kaptenen C. v. von 1-lt·iden-

stam j till Major i Regementet : 1\aptenen G. A. Klint ; till 

Kapten i HegPmentet : Löj! Jaliten N. J. Calli·rholm j till 

Löjtnant i Hegementet: Under-Löjtnanten A. A. Cederschöld. 

Den 7 Maj. Till Sek und-Löjtnanl : utexaminerade Ka
dett-Korporalen A. G. Ericsson. 

Den 19 Februari. Till Bokhållare vid stockholtus station : 
Kammarskrifvareo G. w. Möller. 

Utnämningar : 

Den 28 April. Till Riddare . af /(ongl. Svärds-Orden: 

Kaptenerna P. A. 1\. Lagerstråle och A. G. Nordenskiöld. 

Förordnande: 

Den 18 April. Till ordinarie Lårare vid Navigations• 

skolan i Götheborg: Premier-Löjtnanten J. E. Gadelius. 




