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NÅGRA ANTECKNINGAR FRÅN GENUA OCH TOULON. 

- - - - Den 15 Jnni lågo i hamnen vid Genua färdige 
att af~::a till Adriatiska hafvet, Sardinsl\3 skruffregatterne "Vic
tor Emanuel11 och "Carl Albert11

, framdrifne af 450 håstkr.
maskiner och bestyckade med 46 kanoner; samt 4 andra ar
merad•~ ånef~rtyg, bland hvilka en korvett pa 16 kanoner. 
Farty~::en voro i godt skick och viii hållne, så ock besättnin
game, till hvilkas beklädnad äfven hörde regnkläder, Under 
byggnad på stapel vo1·o; en ån~::lwrvett och 2:ne skruffre
f:alter; de sed nare, 232 fot lånea, skulle bestyckas med 40 
kanoner. Don ene af fregattorne var färdig att gå i sjön, 
och byegnatlon af alla tre var börjad inom de sista 3 åren. 
Uti dockan i arsenalen, låg ännu en af de 4 små franska ång
kanonsluparne, af hvillia tre redan voro hela transporterade 
landvf•gen till Lago di Maggiore. Man tog dem på land genom 
att frän sjön pumpa vatten in i docl;an till samma höjd som 
dockans kanter, hvarintill I'.Hles en svår IH'~m med vattentätt 
däck, samt derpå spil·or å hvilka fartygen sedan upphaltes. 
Galorslafvar vora nästan dll enda som arbetade i arsenalen, 
oj allenast med smides- och släparbeten samt virkes trans
porterande, utan ock med sjömarming och rårs påtackling 
m. m. Sjöfoll;et deremot exercerades med kanonor utom, 
och bandvapen uti sina kaserner, som voro h!iga och rym
lii)a. Kojerna, som utom filtar äfvon hade madrasser, voro 
stufvade uti jornställningar, och emellan desso (lCh väggarna, 
sträcl\tes de om aftnarna. En ny arsenal anlägges nu i 
Spezzia för de Sardinska örlogsfartygen, som der skola upp
läggas i stallet för i Geuua, 

Från Toulon afgicl! den 18 Juni, 3-diicks-skrufskeppet "la 
Bretagne", på h vilket Ami ra l Homain-Desfosses. hissat sin flagg. 
Skeppot medförde 3 landstigninespr5mar af jern, som stodo 
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på kant i kournman e.mr,llan friimsta skorstonon och sto1·

maston, samt 4 af tråd fastsurrade utomi.Jords, litmantie y an

Jiga färjor. De voro så stora, att de tacl<te 4 kanonportar i 

längd samt 'l!:ne i böjd; de båda fl'åmsta voro placerade 

emellan focl<- och storrösten samt hade sin undra reling i 

höjd med 2:dra batteriets öfverliant och den öfra vid bastin

gaget ; de båda aktra, emellan stor- och kryssrösten, lågo 

emellan öfra batteriets öfver- och 2:dra batteriets underkant, 

alla hvilande på tvärstråfvor, uppburne af vid sidan fästade 

stöttor, samt surrade med jaglinor genom kanonporta rna och 

öfve1· relingen. Hvardera af de 7 som slieppet förde tycktes 

kunna rymma omkring 300 man. Två-däcks-skl'ufskeppl'l 

"Redoutabl·o" förde en s:\dan pråm på hvardera sidan. Dess

utom bozserades af "la Bretagrie" och 3:no audra l<rigsång

fal'lYff 9 kanonslupar ("Canonniors") af hvillw de 2:ne stör

sta, som hade 3 masler med dr, endast. pft foclima,ten bnro 

4 st. 50-pund. kanoner som kunde sättas vid sidan, nät· så 

behördes, och dessutom hade 2:ne portar genom det hiiga 

hfu·sskeppsbriitsvärn af el1, som, beldådt med fyradubbel 

jernplåt, stod för-ut, nå~:ot lutande akteröfver. De 2:ne dor

n11st i ordningen voro skoneritadlade och hade ':l:ne kanone1·, 

samt de 4 återstående en mast, och blott en 30-pund. re/f-

lad kanon. Alla hade ofl'anbesl<rifne bröstvärn, samt sl;ruf-

ångmaskinel'. Do minsta gå endast emellan 3 a 4 fot tljuvt 

samt göra 9 lmop, de siÖI'I'O göra endast 6 a 7. De båda 

första klasserna af dessa fartl'B VOJ'O fula, och niilt och jemt 

påkostade så mycket arbete som var aldeles oundvildigt, med 

synbara märken efter skarfyxan i diicli och sidor, och alla 

endast grundmålade. 22 af dessa fartyg uppgåfvos vara af

gångne till Adriatisl1a hafvet, utom (]ylande batterierna och 

öfrigo krigsfartyg. 

"La llrotagne11 hade på öfra batteriet 4 trerolflada kano

ner som ej voro svarfvade utanpå ; dessa stodo långt för-ut. 

Projectilerno till dem voro spetskulor, med 3:ne vingar af 

·någon mjuk metall . De trerolflade kanunemo ansågos hafva 
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stort förelrf1de framför Je tvårelflade. Uppsättning och för

likninll' sulto på venstra sic.lan, och på uppsållningen fanns 

ett rörliet sigte att flytta åt sidan vid skjutning på långa ar

st5ncJ, allt efter som Cl'farenhet om kulans sidoafvilming visat 

det nödvändiGt. Två-diicl<s-slwppen hade endast 2 af dessa 

kanoner, som hade sin plats längst för-ut på öfra däck. Inga 

af dessa kanoner på sl;epp eller fregatler voro för kammar

laddning, endast de på de små lwnonsluparne. Man erkände 

kammarladdningsgevärens företräde ft·amför vanliga, men an

säg dem ej pralltiska, i händerna pf1 besättningar, som under 

ett krig ej åga nog öfning att begagna dem. Ett vapen till

hörar.de deras beväring är dollc 

Utan att vara försedd med introduclionshref till någon, 

men till följe af begäran att i encnsl•ap af Svensk Sjöofficer 

ra bese deras skepp or.h fartm, lemnades tillf;ille dertill med 

ulmi'll'kt beredvillighet, och sålunda, åtföljd af en eller Oere 

officerare, besilas hvarjo vrå på de fal'l.yg som hade varit nå

gon tid i tjenst; men i afseende pfl do nyss utrustade, var 

man litet förbehållsammare. För att riktigt få se allt, och 

dertill anmodad, 5tföljde jag Chefen på sl;rnfsk11ppet Donau

werth, dä han inspekterade skepp och bos~1ttning vid "Iilart 

skepp till drabbning." Han började på trossbotten, med aft 

låta göra upprop med durks- och lmllangrlings-mansilnpets 

skyloigheter, emottog sedan, då batteriorne inspekterades, 

rapport af hvarje l;anonkommendöt' (som då stod med ryg

gen vänd mot lwnonen) huruvida alla vero niirvarande, eller 

bvilka af kononbetjeningen som saknades, Under inspektio

nen bar besättningen sina vapen på sig, mon dessa bortlades 

vid exercisen. Han frågade dessutom sjelf flere af besätt

ningen (t. ex. 112:d re man till venster" eller 1'4:de man till 

höger11
) om deras skyldigheter, samt rättade dem som glömde 

något, tillsägande Seconden om andringar som borde göras. 

Han gjorde, i få ord sagdt, en vnrlilig inspektion . Rapport 

om aU batteriorne voro klara, lomnades aenorn trumhvidlar, 

litföljde af 3 onl!la slag för undra balleri ot, 2 för iifra sa mt 
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f för däcket; de öfriee rapporterna terunades Chefen eenom 
Seconden. Återkommen pä hytten, behöll Chefen befälet och 
lät först eifva eld med styrbords sida på ett mal som han 
nämnde ; (befallningen repeterades af en Underofficer eenom 
ropare till buttorierne ), derefter bemanna andra sidan ; så 
dublera, bernarlila babords sida, sedan kulla äntringsmanska
pet; detta allt under pågåondo eld. Sedan äntrinesfolket 
återsåndis till sina l;anoner, liallades det till eldsläckninff, då 
vatten lanffades till babords halfdåck och sprutan sattes i 
gång. Klockan 1 ·l var exercisen slut1 som blifvit fortsatt utan 
lltt öconbliclis hvila. l lirutdurkarne, som voro rymliga och 
försedda med lirulkanistrar, funnos åfven cistemer för dricks
vatten. Perkussionsbomber'ne voru ej i trädlådor, af sldll 
som uppgafs vara, alt de togo mindre rum, och l1unde bäras 
af en man. ''Donauwerth" hade ·14 st. RO-pund. bombkanoner 
på ur.dra halteriet, med hvillia ärven lwnde skjutas massiva 
kulor. De andra kanonerne v oro ·af gammul liOnstrul<tion, 
och förlilminesfötlerne på dem fasthöllos ontlast genom rin
gar kring långa fället, lått förom tapp<lrne. 

Såväl "Oonauworth" som "Breslau", vor·o ursprunglil!en 
konstmerade till segelsliepp, men hade redan fatt flnemuski
ner och endast så mycliet ulifvit förlrmgda som var nlidvån
digt för propellern och dess hrunn. Hytlot· och trossbotten 
voro upplyste eenom stora, l<itt sillande ventiler, så placer·ade, 
att man vid ljuset fr'ån dem myclwt väl kunde håde lflsu och 
skrifva, hvillwt annars ej öfverallt ål' fallet. Propellern 
(Mangin's) p a detta sl>epp hade 6 blad, af hvill<a de 3 ö fra 
såväl som de Uöldra sulto rHt ualwm hvarandra med omkring 
en fots afstånd dem emellan. Sti\llcle vertil<ult undet· seg
ling, ansågs den icke särdeles inverl<a på fart eller styrning. 

På fregattorne 11 Foudre11 och "L'Imperatrice" sades de 
hafva 4 blad och på samma sätt placerade. l\1asldnerne på 
11 Breslau" o~h "Donauwerth" voro 450 hästl<r., för hvilka do 
kunde göra 11 knop. Maskinrummen voro höga oeh svala, 
öfvorallt endast betäckte med jerntrall, samt hade dessutom • 
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ventilatorer från diick. Alla ångpannorna stodo motl oldstä
de rne mi(l!emot hvarant.lra, lemnando dem emellan en gång 
långskepps. Oe slwla hädanerter göras alla lil<a stora, för 
:Jtt kunna passa på hviiiHlt fartys som helst, hvarvid endast 
flet·e anbrineas till s!arl1are masiiiner ; och fiir att vid blotta 
åsynen af en panna kunna sflp,a hur mycl<en lirart man med 
den kan åstadlwmma, äro eldslädentes ar1tal så afpassnde, att 
för hvar och en af dem l>cråluHlS 30 håstl;r. Der ofvan
niimnde system åt' rädande, är låt! alt ersf1t!.a en skadad ånff
punna, genom all ta::a en sfidan fr·än hvill.ct annat fartyg 
som helst, ulan alt hchiifva vf111ta !'Jfl en lånt;varil:, stundom i 
hehofvets ögonblick, omlljlig rPparation . l\.lasliinBrnn uppp,åfvos 
vara mycket lätlhandtnrliga, och man sade all den på "Fou
dre'\ utan kommandot "!dart" l blifvit på 5" omkastarit från 
rätta vägen, till bacli. 

Alla fartyr, i denna eskader voro i ordning och med fol
ket ldådt till Iii. 8 hvarje morgon. Emellan Id. 9 och ~ ·10 
hvarje förmiddag inspelileratlc seeontlen alltid någon viss 
sak; så t. ex. en dar, bacl;nr, bord och bflnl<ar, allt upphångdt; 
en dag, artilleriet och alla vap!lll; en annan, båtarne och 
så vidare. Vid samma tid mönstrades alllid i tur 20 mans 
saker, af divisionsbefålet. Selwnden cjordo ;ifven på vissa 
tider ldådmönstring:1r, och någon p,fmg r,jord es dessa äfven 
af Chefen. För hvarje karl fanns en trycl\t bol<, uti hvillien 
hans klådrnlla fördes, ;ifve9 upptagande afWningen för må
nad, samt huru mycliet penningar han fått ut, så ock åtsl;illiga 
af hans allmänna sk yldighcter. Denna bok åtföljde alltid 

hans sal<er. 
Officerarne gjorde sjö va k t natt som dag, och exercis 

hvarje eftermiddag som ej va: anslagen till fartygets eller 
folkets ekonomi. Äfven om nätterna gjortles sinndom klart 
skepp och utsliickades armerade båtar. Sr.v,elexercisen gick 
mindre bra; dervid slarfvades och seglen blefvo mindre väl 
beslagne. Öfverbramråerne npptogos på samma gån.g folket 
äntrade upp för seglons lossgöring, och deras segel Hillo 1\led 
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råeme i kryss, på samma efing som alla de andra set;len. 

vid besla~nin~ togos de neJ, och hvarenda man utom m:ir·s~ 
skepparfln, äntrade i däcll. En föl'luiddag lossgjordes och 

beslogos seglen 4 gånger på en timma, under hvillwn tid 

follwt ficl1 äntra upp oP.h nod 8 gånger. En af fregatt l~rne, 

som blef efter för· myck et, licli följande morr:on kl. emellan 

9 och f O straffexercis med segel, och dereftP.l' Id. 1 O be

gynna den för dae!'n best:imda exercisen. Vid P.X!ll'Cis nwd 

kanoner, voro alla Officerarne när·varandH, men vid exercis 

med seeel, rårs och stiinger·s skiftande, fördes beLilet af val•t

hafvande Officern. Om exercisen var striinti, lemnadPs docl1 

follwt dere111ellan myclien frihof, så väl ombord som genom 

permission i land. Besättningarne voro i allmiinhef. väl be

klädde, samt utmiirl1t rena och snyp,ga. Lletydliga sldljaldig

heter syntes ufi ordninwrr och hållning på en del fartyg, 

synnerligast på dem som transporterade trupper och ffinga 1•• 

Flere Fransila och Sardiniansila fartm, hade n;it nnder 

klyfvarbommen, från nocllen najadt till gajarne, och stundom 

åfven !iii deras däfvertar·, fö1· att i det emotla;:a l, l l fvarn når 

den nedhaltes. Läsegelsgodset var· öfverallt isl•urM, litseglen 

olla i rösten. Sidolantftrnorne, med hl<icli>känuar pi\ insi-

dan, sutto å fr;imsta lfirinr:shåts-däfvor ternas nocl1a r, och un

der förmärsen hängde 2:ne lantiimor j alla vor·o pl\ sin plats 

na!f. som dat:. Smiickra kettingar, hängande i bugter, voro 

najade till hultar, ett par fot öfvor valtengängen, frän lårin

gen till bogen, för bftlars upphalninp,. När skeppssprutan 

skulle föras i land, l)ftes den uti en enkel jernställning med 

axlar, på hvillia hj:;len till landstignings-lavetterna passado j 

särskilJt tillbringare fordrades, men ombord gicl1 en slang 

omcdelbarlip,on frilll ~p1·utan i sjön. 

Med ett tillsländskort från Amiral Hamelin, Franska · sjö

ministern, var tillträde till varfven be,·iljadt. Uti Ars.-rral 

Mourillon stodo pä stapel upphalte 2:n\) linieslwp·p som skulle 

förlångas och förses med ångmasl;iner, 2:ne nya skrufsl;epp, 

snart färdiGa alt gå i sjön, samt 2:ne hvaraudra alldeles lika 
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rregalt.o r "L'Imincible" och "Gioire", på hvilkon sednare ar

belade oml•rinu 230 man. För- och aliterskepp voro, ärven 

iifver vattnet, lllj"clwt sl;arpa och hvarandra näslan lilw, samt 

aliterstflfven myclwt litet fallande. Botten var som vanligt 

tiitförtimrad, sfi ock frl\n lopplimmernas öfverl1ant till ett par · 

rot under valtenlinien. Garneringsplankorno, lrggande <liago

nalt, mött,.·s lll ed sina ö fra ändar vid nollspantet och diago

nalskenorne lutad e molsatta vft~en. DftcllsbJII!arne kring ma· 

sid n och skor~ten \'oro näeot öfver halrva sin länGd af du h- · 

hel jel'!lplåt, öppna vid ändarne upp och ned, för alt gripa 

om de hfida fr~\n sidorne liommande lrädhalkarne till hvi llia 

de äro bullade. Fartygets öfro liifftil'limrade sidor, beklädas • 

med jernplåtar, smidd•r efter tr:irlmodeller, som först hlilvit 

passade efter sidan. Den öfre delen af denna heldftdnad är 

3,8 dec. tum och den undra 4,05 dec. tum fjoclc Till följe 

ar plåtarnes fjocldell, och höjda som de äro lo'ing de skarpa 

stflfvarne, kan omöjligen nilgon kula infriinga lång~kepps, 

och de försök man gjordt hafva \isat art 16 liulor· måste 

fräffa på alltioles samma punkt., för att kunna bräclw en så

dan plåt, om den trällas vinliel!·r,tt. Diicl1et iir åfven af jern, 

men af endast 0,35 dec. tums fjocldek, för att skydda mot 

skråskott, o<:h äfven på detta, lieger· ett vanligt däcl1 ar träd. 

Portar finnas pll bafferiet för 40 st. 50-pund. l;anoner, samt 

för 4 på dfrclc Masliinl.rarten uppgafs hlifva 950 hästkr. · 

Vid påsegling mot ett annat fartm, v:inlar man såväl af 

hast.ighelen som af skeppets sliarpa, jornbeklädda bog, oer

hörda följder. l Brest hoaagnas äfven fartyg efter samma 

ritning. 
Det system som införts för att göra on ångpanna pas

sande öfverallt, skall ärven, så långt möjligt är, tillämpas på 

segel och rundhult. Sålunda sl1all förmärsseglet på ett skepp 

ar första ranp,en passa till stormärsegel på det närmast i 

ordnir.gen derunder; ett liniesl1epps !lryssmärssegel till stor

märssegel på en korvett, eller förmärssegel på en' fi·egaU; 

fockmasten på det största, till stormast på del dernäst i ord-
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ning i och på samma ~nt.t · sl•all förhållantlot ,blifva med all 
rundhult, hvilkon, ej såsom hittills, skall miirkas mrd e~;ot 

och fartygets namn dit det hörer, utan endast med nummer, 
utvisande dess dimensioner. Hf1ri~;enom lwnna defeliler utan 
kostnad och besvär kompletteras, pä samma gång man alltid 
kan vara i tillfälle att slita ut hvad som möjlieen annars, 
obrukadt, siwlie blifva föde~;aJt. 

Förhållandena inom Fransl;a marinen ~;öra, att Office
rarna kunna hålla ett r,odt bord, och hafva tillfälle att in
rätta lifvet i sina gunrum särdeles t1·enigt Frän mera fin 
ett sådant skicl~e1s nu från Officerare af olilw åldu och grad, 
många belsninr:ar till fordna skeppslwmrater i Svensl<a flottan. 

R. 

.DEN NYA JERNKLÄDDA ÅNGFREGATTEN. 
Följande artikel ur Times, innehällando åtsldlli{;a intres

santa uppr:iftc1· rörande den under bygenad varande jemflllg
freeatten. 

Enr:elska llegerineen har visligen hest<imt sig föl' att 
bygga ett fartyg af smidt jern, med ån{~liraft, armeradl som 
ett kriesskep[J, men derjemte ämnarlt, att kunna segla skepp, 
åfven de af största slag, i sank. Kontrakt om byegandet af 
denna, den moderna l<r:eslwnstens förfflrliea machin, ;ir npp
gjordt med Tl1ames Jemslwppshyggeri-Kompani, och bearbet
ningen af det jern som dertill kommer alt användas, äl' re
dan så länet kommen, at.t man med säkerhet l>an antaga, att 
fregatten redan i Juni månad år 1860 kan vara satt i sjön och 
under rustning. Fartygets dimensione1· a ro: största längd 
380. fot, bredd 58 fot, djup i r u mm et 4-1 fot 6 tum och 
drågtighet 6,177 tons. Torna skrofvet ensamt är beräk
nadt att väga 5700 tons. Maskinerna, om hvilka vi en an-
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nan gång sl•ola lemna nf1rmare beslil'ifning, fl ro af Penn &: Sii
ner, och af 1250 h(i>tkr. Vare nog sawlt alt maskiners je m te 
pannors vigt ar g 50 tons, hvarti!l komll\el' kol, lilialcdes 85\) 
tons, samt slutligen artilleri, master, tackling och förråder 
1100 tons. Totalvigten blifver s51edns om!nir'e go o o tons, 
hvilken oerllärda massa, om så erfordras, berfil111as kunna 
framdrifvas genom vattnet med en fart af ·l G li!Hlp. 

Det är svårt att eifva en ide om den utomordent.lir,•• 
stj'rlia i sammansfltlninr:en, som man hoppas åstadkomma. 
Kölen, eller rättarl' sagdt, den del till hvillwn spanten fu·o 
fastbnltade, utgöres af plåta1·, smiddo af slil'otjom, l l tum 
tjoclia och 3 fot G tum djupa i h<hifrfm utskjuta de masiva 
T-formade spanten, tillverkade i delar af 5 fots llin[!d och 2 
fots ljocldek, str;iclwnde sit: till vattenlinien, på 5 fot nfu·; der 
skyddsplätarne begynna. Distansen, spanten emellan, ;'!r endast 
3 fot 8 tum, men nårmast l<ölen, lill ·l O fot derifrii n, endast 
hälften. Der sl•ytldspl5tarne begj'nna, minslias spantens l.jocl•
lek med hälften eller till 9 tum . Till spanten förbultas en 
diagonalbordltqmning af teah, l ~ fot tjocli, och först der n lan
på komma sl.yddsplätarne. llvarje sfHI.1n plät är 15 fot lf111g, 
4 fot bred och 4 1 tum tjoeli; de hafva hlifvit tillverliiHie af 
pnddladt jern, hftrdadt ~~ller ohf1rdadl sliroljo~m, och man f1r 
nu i Portsmout.h sysselsatt att pröfva hviii;J som häst emot
slii den förfårlit;a Ii raften af en 68-pund. lwla. Sliydd<plf1tarno 
sträcka sie i höjd med öfra diicl;. Trossbotten hlir af lr<id, 
med 24 fots höjd öfver l1ölen. llalteriet, g fot öfyer tross
botten, blir helt och hållet af jern, men klädt med träd; öfra 
däck blir äfvenledes af smidt jorn och belfleet 7 fot g tum 
öfver batteriet. Alla dflcken livila på väldir:a d;.ICiisballwr af 
smidt jern, bultade till spanten. Lånes hela slwppet, från 
för till akterstä f, löpa på hvarjfl 5:te fot, tjoclw jornskenor, 
bultade till balkarne i dessa åJer äro förbundne med diaeo
nalskenor, som ger det hela utseendet af ett r:roft jern-nät. 
Skyddsplfltarne äro icke ämnade att sl<ydda fartn~et till 
sin fulla längd, utan blott den armerade delen, el'lcr oml;rinu 
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220 fot ar hredsidan. Uestj'cknineen Ul[liires af 28 st. 100-
pund. Armslrones kanoner på batteriet, samt på dnck af 4 
sidokanonor och !~ l;anoner i svänelavetter, alla af samma 

slae; tillsammans 36 kanoner, hv31·je sändande sin 1 00-pnnd . 

kula nära 6 Enaelsl<a mil. 1-lvarli en hor,Pn ellrr alilPrsl;np 

pet har niiera skyddsplåtar, dr,remot äro dessa 1IHiar klädda 

med smidda jornplåtar af 1 4 rums rjocldek, f:islade på en 

bordläeening af teal1, 2 fot ljocli, således erbjudande ett mot

stånd som få skott torde genomrr:inr:a. i\len l'ör att {{Ddt

göra denna om ocl1så blott sl;enbara svaghet, äro så v:il för

som akter-skepp så lillräckligl indelade i vattentäta afdr>lnin

ear, att det biil' kunna helraktas med fu lllwmlig lilq~illigher., 

äfvcn om några kulor skulle linn11 sin väg igeuom sidan. 
Dessuto1n a ro för- och al;ter-skarpen genom sv ii ra jernskol t 

skiljda frfm den af tjockaste jernpliit slq•ddade delen af far

tyget, så at!, ilf1 en om dessa du l ar af sl1eppet blifva totalt 

bortskju tne, sk ull e lik v ål resten, eller det e~:enlli~:a k ricssl;ep

pet återstå lika slarkt och ogenomträncligt som någonsin, er

bjudande ert skydd af 24. tum teak, beldadt med 5 tums pl~it, 
mot hvarje skott. [låtla släfvarne äro likväl till den r,rad 

starkt sammanbundne r;croom en fulll,omlig viif af jern~lienor, 

korsande livarandra i alla möjlica direktioner, alt 1-\n sildan 

h:inde!se aldrig hör liunua komma ifrfiga. På den af Thames 

Jernskepp,byg::Pri-1\ompani till Amiralilet insflllda rit.ning, vi

~ar hogens form fullliomlicl formrn af halsen och bröstet pli 

l'l1 simmandfl sv:m, hvars under vallil et liggande br;\st, Uf[;iir 

den del som f1r ämnad alt törna mot ert fientligt skepp. 

På Amiralitetets modell till delta fartyg bildar förslafven en 

trubbig vinkel, h vars spets år strax under vattenlinien, h v;~ 1'

ofvan don drager sig tillbaka. Denra ovanliga form kommer 

lili\':il att döljas genom ett löst skägg af trfHI, med tillhöran

de ornamenter, hvilket gör farl.y~ets utseende snarlikt en fre

g:~rt af försia storleken. Meningen ål' utan tvifvol att dölja 

dess rätta k:u·aktär, men häruti torde man S\'årligen lyclws; 

eller tror man att någon Sjö-Officer skulle misstaga sig på 
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ett fartyc af 6000 tons, n:ir~ ~00 fot långt och takladt som 
tredäckare, fastän det har blott H liauoner på sidan. Är 

det ej hil[!st trolit;t, att en manr,d foto::rafisl;a afbildningar, 

öfver dl'lla fartyg slwla finnas lillt:iinr,lit;a, så sual'l det väl 
år ftirdigl.? och uti lienlliga !lollor Ii om ma sannerligen icke 

sådana att saknas, lilia litet som hest:imda ordres, att om 

möjliet undvilw ett så hesliaffadt farl)g. Blotta ideen att för

söka maskera ett farlye så olika alla andra, :ir orimlig, när 
dertill konuuer alt della nr det enda i sitt slaG som flyter 
på vattnet. Om man bland andra sl,epp i linien ej genast 

anmärlite dess närvaro, sä l:"u-er docl1 vid drabbningens bör

jan dess förfiirli!{L förstörande verl1samhet icke underlåta alt 

göra sig li:innbar. DPn jornldådda fregatlens s:ilt att anfalla, 

antages hlifva: att sölla förna på sin motståndare, helst på 

boeen eller lflringen, livarvid egen besiillning bör draga si1~ 

tillhaka så långt som miijliut för alt vara sl;yddad för egr,n 

tackling, som ovillwrlit:en ramlar vid stöten. En half sllepps

längd från molståndaren stoppas masliinen klart till backning, 

för alt klara vraket i.111an drtla sjunl;el'. Man antager alt 

ett linieskepp, trälfadt al,terut, biir ~·; till bolten inom 3 mi

nuter. Bocsprölet blifver af jern ' och ihåliur, samt så inråt
tadt ull det kan dragas inombords och skyddas vid klart 

slwpp till drabbnine; lilialedes äfven ankrarne, på det att fa

ran alt fastna vid vral•et matte undvil1as. Ännu återstår för

klaring, huru er:en takting som belamrar df1ck sl1all lwnna 

klaras, samt den Itlerst vit;lir,a saken huru propellern, midt 

upp uti allt detta, slwll kunna hållas Idar och bruhh•11·. Skrol'

vets kostnad blir omlu·ing 200,000 L., maskinornes 75,000 L. 
samt utrustnincen ytterligare 4.5,000 L. eller tillsammans 

320,000 L. Kan man blott pårakna hälften af hvad man !of

var sig af detta fartyg, så blir det nationen hilligare än ert 

dussin linioskepp, och vi hoppas att inom kort fä rillliånna

gifva höca vederbörandes beslut : att ännu ett till af samma 

sort ~kall sättas på stapel. 



HYDRAULisK UPPHALNINGsBÄDD (''SLIP,) I CRONSTADT. 

Vid de flera olil1a mathoder alt upphala fartm på land, 
liar en hör, grad aF mekanist! skiclilighet blifvit framkallad, 
och man har patenter dertill uttat;na så tidigt som 1682, dels 
på lutande bäddar, dels på pontoner. Vid dessa sednare 
förekommer dock den olägenheten, att då fartyg, som äro 
hvad Rlan kallar ryggbrutna, st:illas på en horisontal bädd, lida 
de till förbindningen. Men hvarje af dessa melhoder ege1· 
dock sina fördelar, och hvilken det på någon girven ort bör 
blifva mesta skäl att använda, beror på lokala förhållanden. 

Denna omständighet föranledde, att i Cronstadt befanns 
fördelaktigast att anlägga en lutande plan, hvartill belägen
heten af den dertill utsedda plats var lämplig, ehuru äfven 
dervid förelwmmo svårigheter, hvilka blott genom utmftrlit 
byggnadssldcklighet blifvit besegrade. 

Inloppet till denna bädd består af tvenne stendam1qar, 
hvilka ·utskjuta i hamnen så att de innesluta en bädd af 800 
fots lftn(!d, al hvilka 580 under vattenytan. llela denna längd 
är belagd med 6 s1åra jernv:igar, på hl'ill1a en slf1do om 
2000 tons skall vandra. Denna stfide bestå r ~r en medel
köl om 200 fots längd, 32 tums bredd och 12 tums höjd, 
uppburen på två rader jernrullar med ·12 tums diameter . ' 
om 97 i hvardera raden, samt 2 st. sidokiilar pi\ hvan.lera 
sidan, uppburne af 3i dylika rullar eller hjul, så att dessa 
6 ställ rullar löpa utefter de förut nflmnda jernvägarne, och 
äro så förenade medelst jernförbindninga1·, att de bilda en 
släde om 200 fots långd och 30 fots bredd, På hvar sida 
ligga 10 armar, h varje om 2 tons vigt, p å h vilka stora lim
merkilar löpa, så att de bilda det underlag som passar efter 
fartmots botten, och kan med lättbot ansållas medels tal;ul. 
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Till denna ofantliga släde hafva 5200 kubikfot ekevirke blif
vit anviindt, i förening med nära 100 tons jern. Långs rue
delkölen står en rad hydranlisila prässar af kort slag men 
stor kraft, och alla förenade medelst ett rör. Innan dessa 
prässar nodföras under skeppskölen, pumpas de upp till viss 
höjd och afst.iingas från tiilhörande pumpar, så att fartyget, 
i stället för att ställas på en fast köl, komme1· att hvila på 
de nämnda prässarne, hvill<a foga sig efter de ojemnheter 
skeppskölen kan ega, genom den medelst röret dem emellan 
fortfarande för!Jindelsen. 

Sjelfva upph~lningen af släden med sin ofantliga börda 
af ett krigssl1epp om 2000 tons, utföres medelst h·enne kel
tingar, bestående af ömsom enkla och dubbla länkar, gjorda 
af det finaste plalljem, så att de kunna bära mycket större 
frestning, ån som på dem kan användas. Dessa kellin g ar 
ensamt V<iga omkrinG 4.0 tons. Det är första gången flata 
länkar blifvit till sådant bruk beaagnade, och de anses vida 
öfverträlfa vantiua runda. 

Kraften meddelas ge110m en stor hydrostatisli pråss, lig
gande horisontett utefter medelkölens förlängning. Cylin
dern ha1• en illV:"Indi{! oiUlllf~ter af 15 tum OCh 16 fots slag, 
samt väger nära 12 tons. Trenne metallpumpar mata denna 
oerhördt stora hydro~tatislw maskin, drifna af en 40 hästars 
ångmaskin med hiiet.ryck. Samma ångmasldn drifve1· äfven 
en utvexling, inrättad att hala den toma slåden upp oller ned 
för båtlden. 

Alla masldnema och jernarbetena till denna sto1·a an
läggning, äro utrJrde af ~l:r IL Griseli i London, hvilken åta
git sig uppsättningen deraf, med villwr att han skall hafva 
inseendet vid det första fartygets upphalning och utsättande. 

Ehuru ingen kostnad blifvit spa1·ad att göra detta verk 
till det båsta af sin sort, så befinnes lil;väl total-kostnaden 
ganska liten, och man förundrar sig öfver att engelska rege
ringen icke kommit alt anlftega sådana upphalningsbäddar pli 



82 

kronans vari, då i många fall ett skepp denned skulle kunna 
uppclrar:as, rengörns och åter utefi inom 24 timmar, hvari
p,enom den ojPmnförligt större lwstnadr.n aU intaeas i docl;an, 
sknlle lwnna undvillas vid minfire reparationer. 

(Insänd!.) 

OU ÖRLOGSFARTYGS UTSÄNDANDE TltL AFLÄGSNA FAR
VATTEN FÖR HANDELNS SKYDD CCH BEFORDRAN. 

Uneler sist rörflutna Hil;smiite vf1ckles en motion på llid
darhuset, som, om densamma vunnit Statsmakternes bifall, 
otvifvelaktig, utom sitt egenllir,a flndamål, flfven siwlie lör 

vår flotta varit af största vi ut, hi\ de genom den ökade iil'ning 

s<Hn personal('n simlie erhållit, och äfven derigenom att ör
lo~:svapnet hos nationen skulle vunnit allm:innare erloinnande, 

till följe af den stora nytta handeln deraf hamlat. Jar, me
nar här motionen: "all. iirlogsfartn: miille stationeras på sä
flane utl:1ndslia platser der Svenslia handeln har sina största 
intressen." Moliorwn foreslot: fem slidana stationer, nemii
gen: l:o Vestindir.n och östra l;usten af Amerilw, 2:o Stilla 

l·lafvet, 3:o China och Australien, 4:o Ostindien och 5:o Mll

t!elhalvr.l. Å hvardera af dessa stationer skulle alllid finnas 

ett Svenslit örlo[;sfarty{;, som ån skulle lieea stilla i någon af 
stationens förnamsta hamnar, än kryssa 5 de stationen till
hörande haf\•en, för att bevaka Sveriges handel, skydda dess 

handelsfart)g samt afsluta nya handelstralllateJ' m. m. l mo

tionen begärdes 54 0,000 Hd r, som je m te något bidrag af an
slav, et för exercis med flottans bemanning ansågs för flnda

må le t till rf1ck Ii [il. 

Det torde ej kunna bestridas att detta slmllo för vår 

handel vara af slörsta nytta, genom den säkerhet och tryge

het hvarmed handelsfartmen simlie navir:era under skydd af 

l 

83 

l1rigsfartygons kar10ncr. Också :'ir ja{J öfvcrtygad att ingen 
lifligare än våra slwppsretlare orh hantiolskaptener kunnat 
önsl;a framgång åt denna så vit;tiga motion . livar och en 
som gjort sir, helwnt med en aflii:~sen sjöhandels natur, inser 

n011samt alla do olä::;r.nlwter och svåri::heter, slwppsredare 
och kaptener hafva att helii'llnpa :ifv:!n di\ allt [!år lycldip,t och 

väl, och huru stora, ja ofta oöfver vinneliga dessa blifva, då 

någon motgånG tillstöter. Sådana motgfmgar kunna vara 
af många slag, såsom t. ex. : mindre haveri, sju~ lichet hos 
befäl och besättning o. s. v. Vore deremot svenska örlogs
fartyg stationerade på de i motionen föresla~:ne platserna, 
så skulle flossa svf1rigiH~tPr betydlir:t. minsl;as. De väl och 

starlit bemannade örlogsfartygen skullo vara sl1yldiga att på 

alla säll bispringa ett i befq·ck varande handPisfartyg, vara 

behjelpliee vid reparationer erter mindre haveri, lrmna und
sållning af folk till I.Jesilllningar; ja åfven i ett så svfirt fall 
som alt bf1de l;apten och styrman fi ett Ilandelsfartyg vore 

otjenslbare, skulle fartyget ändock icke behöfva uppskjuta 
sin rllsa, enär annan hefillhafvare och styrman kunde erhållas 
från öl"logsfarlyp,et. 

Utom denna dil·elita hjelp, skulle handeln i sin helhet af 
örlogsfarlygens ulslationerande draga den största pyt.ta . Han
deln med alliigsna länder blel've nemli1:en icl1e allenast tryg
U"re derigenom all. iirlngsmiinnen siwlie hisprinr,a handols
fartyr,en i nöd och sfqdda den från lwrs;JnH; vi\r direkta 
h<Jndol med dessa afl:l[!sna l:'inder, sl;ullo ;ifvnn, r,enom dess 

öl1ade s:iliel"lwl, ernå on vida större utstrf~el,ning :in föl' när
varande. Härigenom borde för fäderneslandt-L uppslå en 
tifligare sjöfarl och en, i förhållande derlill, sliirre pekunier 
l'inst, hva rjem le stalsverket skulle ar handeln erhålla en för

ökad inkomst, som inom en troligen ej långt afiägsen fram
tid torde rililip,en ersälta de anslagna 540,000 lldr. Det är 
kändt alt en ()j rinca del ar v å r transatlantislin handel går öf

ver England. Engelsmiinnen hämta och nppliig[!a i sitt land 

stora förrådor af t ransatlantiska varo1·, h vilka de sedan me!] 
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större eller mindre vinst, sälja l.il! svenska köpmän, iOm 

gemenligen sjelfva friin En[!land afhr.mta dem. De svenska 
köpmännen måste således först beUteka du eneelska för in
köps- och transportlwstnad, samt dertill )·tterlieare betala ett, 
troligen gansl;a drygt, lwmmissions-arvode. Om vi deremot 
sjelfva nwd svensliil fal'lyf! cingo till afl<icsna platser och der 
uppköpt11 samt direkte hemförde vi\ra varor, så skulle vi icke 
;1llenasl. inbespara provisionen till Engelsmännen, utan äfven 
draga en ytterlieare vinst doraf att svensl;a fartn:. hvilkas in
köpspris fil' ringare och hvill1as besnitningar gå för lägre hy
ror ii n de engelsl;a, lmnde göra transporten för billiglire pris; 
hvarjemte omlaslnineen i alla hiinseenden undvoks. 

Della vore en clirel;l vinst för hvarje J;öpman som med 
ecna fartm hämtade sina varor på produl;tionsorlen. En ;in
nu större vinst sl.ulle dock svr.nsl;a handeln i sin helhet kun
na draea hårar, derieenom all den ölwde beröringen med 
och kännedomen om d<·ssa afli1p,sna limder; emellan fädernes
landet och dessa, öppnade nya allt me ra tilllagande relationer 
och alfärsförbimlelser, frambl'ineande stöno tullinkomster samt 
inom landet uppv<icl;ande håg till stora och vidslr<icl;ta han
c.IPisalf~ror. Fortrara vi deremot <ltl på samma s<itt som hit
tills sl;öta viir ufl:iesna sjöhande l, si1lta vi oss i ett allt slölTD 
oth större handelsheroende undrr England, ett beroendo 
<;Oill redan f1r tillriicklit;l stort och i alla afseeneJon länet ifrån 
önsliV<irtlt. 

För att docl; så vidstr<iclila och direkta handelsförbin
delser med lånut aflflgsna länder, utan allt för stora svårie
heter, skola kunna trmut och ostördt fortgå, är det nödvän
digt att i nrn·heten. finnes en väpnad svensil myndighet, i stånd 
att skydda sv ens l; a medborgares Ii f och eg-endom. Ja1: vill 
hi1r blott anför:-a ett par exempel på nytlan i detta afseende 
af ett iirlo~:sfartygs närvarö; Om ett handelsfartyg ankom till 
en afliigsen ort, och under resan fartmots besiitlninv, gjort 
siG sl1yldig till oordninum· och fel af ett eller annal slag, 
sl;ulle befålhafvnren med sina ldagomål kunna vända sie till 

chefen på örlog-sfa1·tm~>t för att genom dennes åtgöranden 
till lydnad söka å terföra de broUslige; eller om de sia skulle 
vara flp,ra och det vore att frulila att de, så snart örlogsfar
tmots närhet ej längre hölle dem i respel;t, ånyo skulle åter
falla i sina oordningar, borde de oroliee kunna tagas ombord 
på örlogsfartyg-et, de1· de alltid lättare kunna hållas i ordning, 
samt handelsfartyget, om så erfordrades, Brhålla ny besättning 
från det förra. Det är kändt att våra skeppsredare ofta till
skyndas betydliga förluster genom orimliga restrictioner i han
delsförhållande rna på vissa platser, och äfven genom mindre 
redlict betellnde af aeenter och kommissionärer, hvilka eifva 
hantlolskaptenerne falska uppgifte1· och debitera dem allt för 
höet, utan alt dessa, obekante med spr<iket och förhållandorne 
på stället, l;nnna upptäcka och ännu mindre förhindra dylika 
bedrägerier. Funnes deremot på platsen allt som oftast ett 
Svenskt örlogsfartm, bo1·de deltas chef till en viss grad kun
na förhindra betlnieerierne, derigenom att han, som genom 
f'tl l<inere uppehåll på stället med delsHmma vore bekant, 
skulle varna handelskaptenorne samt göra dem uppmärksam
me på de mrsietighetsmått som borde iaf;ttaeas. !·los ställets 
myndigheter, till hvilka en örlogskaplen alltid hade tilllråde1 

och hvars ord dessa s;ikerli~:en med aktning skulle höra, enar 
örlogskaptenen häl' vore att anse som sin Konungs represen
tant, skulle han håde kunna och rtfven vara skyldig :Jtt cöra 
kraftiga påminnelser emot allt som för Svenslia handelns friil 
eänc lade hinder i vägen. Om orolighele1· inträffade på en 
atlägsen plats och eU Svensl.t örlogsfartyg befann sig i nar
hoten, skulle örloesfartyget.s nä1·varo och int1ytandet af deu 
kanoner oft.a vara i stånd att skydda både Svensk egendom 
och äfven Svenska medborgare, hvilka sednare, om faran vore 
öfverhängande, tills vidare kunde tagas ombord på örlogs
fartyget. Ett örlogsfartygs 5låndi~:a nårhet skulle derjemto 
vara en god och behöflic kontroll på on del konsuler att rie
tigt och nitiskt full.göra sin. pligt. 
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.[)ock, f!kola do utslallonerade örlogsfartygen kunna ut-

Ofva ett så vidsträckt inflytande, är det nötligt att chefeme, 

· genom lag, erhålla stor och beståmdt utstakad my11dighet an

. gliende deras förhållande till det som rörer handel . ocb sjö

fart saknaden af en sådan lag, likasom af en förbättrad 

lljölag i allmänhet, har alltför lrmee varit kånbar för att iclw 

snart behöfva afhjelpas. Vissorligen äga vi utom vår förål

drade och för nationen holt och hållet opassande sjölag, åt

skilliga författninr,ar rörande handel Ot'h sjöfart, men dels af

handlar - mig veterligen - ingen af dem chefernas å ör

log~>farlyg förhållande till den allmi\nna sjörarton och handels

marinen, dels äro dessa författnillf!ar så spridda all det möter 

stora svårigheter och erfordrar ett vidlyftigt studium att om 

dem erhålla om också enda,t rn ytlig kunskap. Tillsältandet 

at en ~.omile af lagkunnir,o och sjömän, för att uppgöra föl'

slag till sådana lar,ar, synes häde önskligt och behöllir,t. F'lere 

af de större ~jiimakterne äga deren1ot bestf11nda och för nu

tiden passande lagar i dessa ämnen, hvarihland här företra

do'svis inå n;lmnas Ent:land, hvars sjölag "The merchant ship

ping acln är så 11yligen utfärdad som år 1854, och på ett 

ställe innehåller det hufvudsakliga äf hvad såväl en örlogs

som handelsliaplen behöfver känna rlirande rättsförhållandena 

till sjös, :ifvensom deras ömsesidip,a rätlip,hetor och sl;l'ldighetel'. 

Såsom ylterligaro styrkande l11·ad jag l1itröfver framställt , 
tillåter jag mig anföra följande utdrag ur en afhandlin{! som 

itndor titel: r~·led anledning af en på Riddarhuset väckt mo

ti~n om örlogsfartygs stationerande på ulländska platser till 

-bndelns skl·dd och befordran~, år 1857 utr;afs i Slockholm. 

n1 Aftonbladet för den 19 Maj 1855 år infördt ett brer, 

1111dertocknadt af sju Svenska sjökaptener, af följande lydelse : 

Konstantinopel den 28 April 1855. 

Till At·ade Redaktionen ar Tidningen Artonbladet Stockholm. 

Undertecknade taga sig härmod frihelfln anhålla det Re

dafttioncn godhetsfullt i sin rflsp. tidninff ville låta vedor·bö-
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rando n~la huru bedrötligt slälldt det hal' år med Sven&ka . 

amhassatlen i allmi\nhet. och IiOnsuiatel i synnerhet. 

När en sjökapton hitkommer ål' han nödsakad att, s~vida 

han ej talar Fransila elle1· Italiensl;a (hvilket sallan är hän

delsen), anlita en tolk som talar når,ot Engelska, rör att at

följa sig till konsul;.tet, och har han dn ej annat att göra än 

förlita sig pfl denne, som vanligen ej söl;er annat ån att sätta 

oss i omständigheter dii minsta anledning finnes dertill, så

som t. ex. i händelse af hnveri, hvilkot sednare tyvärr nu

mera ej sällan inträffar, sedan skeppsfarten så betydligt till

tagit på Konstantinopel och Svarta hafvet; man råknar sällan 

mindre ån 50 a 60 Svens!:a och Norslia fartyg ~tåndigt hår, 

och ofta i hundratal. 

Då nfigon kapten ber konsuln om on protest eller något 

annat vigti[{t dokument ilfversatt på något för honom begrip-· 

tigt spräl;, hvilket man sl;ullo tycka vara lwnsulns skyldighet, 

svarar konsuln att Jwptenen får låta öfversälta det !war han 

behagar och denne (ar då ofta betala 2 a 300 francs för att 

få öfversatt eralast niigra rader. 

En Svensk lwlferdikapten från Hernösand hade troligen 

ej vid hemlwmsten hårifr:IJl för cirka 4 a 5 månader sedan, 

blifvit förlustie sitt fartyg, om ban hade haft en ko11sul som 

hade bistålt honom med goda råd och uppl)'sningar vid upp

göringen af hans havol'i. 

För några dar, a r sedan hafva flera Nors l; a kaptener före

nat sig och ölvers:indt en lilagan till sitt dBpartement angå

ende samma förhållande. 

Delta torde vara tillräckligt för att öfvertyga Redaktionen 

om huru verkliga förhållandet är. 

Högaktningsfulll etc. 

Denna s!1rifvelse uppdagar bedrötliga förhållanden som 

dock tyvärr icke äro egna för Konstantinopel, men som både 

der och på öfrige orter vore 0111öjlir;a 0111 ett. ö1•logsfartyg 

loge i hamnen eller ofta !Jesöhto den. Om man ockai ieke 



8B 

lA .s!rdeies 
dra piaster 

måste man 

uppgifter. 

f~slor .sil) ) id -.t.! on förökatill .utgiflen ar några hu n

för alt få papper och dokurnanter öfversatta, så 

dock fästa sig vid svåriuheten att få ärliga 

Med hvad rörtroende skall en skeppsredare s;inda sin 

skeppare till en ort, der han vol honom sakna allt ~;löd och 

derigenom lätteligen kunna falla i h:tnderna pä personer, som 

finna sin uträkning uti att trakassera honom ? livarken as

surans elle•· andra rörsi~tighet.smätt äro hår tillräckliga; ty 

en försummmad formalitet eller bristen på tillräcklig hand

ledning kan ofta förorsaka en prote,t fra n assurausbolaget. n 

Likalt>dns innehållet· .Hionbladet do;n 7 Mars 1859. 

"En korrespondent från Buenos ,\yres af den 27 sist!. 

Dec. som skrifvPI' till Uerlinuslie Tidende, rörande Dan~ka 

kommersiella och konsulats-anenliieeuhetor, omtalar att Dan

marks konsul för ögonblicket saknades och omnämner med 

do största lofurd Svenska lwnsuln, Herr Billberg, samt huru 

önskvårdl dt:l vore om Danmark, likt Sverri!:e och Norrigu, 

ägde aflönade ombetsrnån till konsuler i stället fö1· l;öpmän, 

arvensom all Svenska konsulatet i Buenos A)I'OS fått ölwd be

tydenhet genom de flera Svenska och Norska örlogsmån sont 

legal pf1 Buenos Ayros redd, och tillst.yrker på det varmaste 

att Danmark viile följa sina grannars exompel att till handelns 

~lvyddande ut,imda örlogsman." 

Mån!)a fltH'a skäl skulle viss•TiiutJn kunna unföras för att 

'isa behöflieheten af Svenska örlogsfartygs u !stationerande till 

handelns skydd och befordran, dock må det har anförda vara 

nO[!, isynnerhet som afsigten med denna lilla uppsats endast 

rarit alt upplifva ruinnot af förut omförmälte motion samt 
' all uttrycka en önskan att samma motion ånyo, sä utförligt 

och t)·dligt motiverad som möjligt, måtte förelåggas Slån

d(n·ne samt vinna dAsses bifall och K. M. stadfästelse. 

l öfrigl, och för alt här ur.Jvika stöne vidlyftiglwt, tager 

jae mig friheten hånvisa dem som hårför iutressera sig, till 
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den fiirul citerade ikriften.: w Med anledning af väckt motion 

om örlogsiartygs stationerande pa utländska platser etc.", 

som på ett särdeles tydligt och förtjenstrullt ~ätt 'isar och 

bevisar nödvändigheten af hvad här ondast blifvit ant}'dt. 

c. F. 

SUNDET E~lELLAN GREKLAND OCH EUBE.t 

Ön Euhea och dess hufvndort kallades under medeltiden 

Egripa, men som delta år befunnit vara en förvåndning, har 

man på sednare tiden bortlagt namnen Neeropont och Egri

po, för alt åter upptar,a öns klassiska namn Evboea och huf

vudstadens Kalcis. Denna ö ansågs såsom en af de vigligasta 

besillningarrw fiir Venedig, under denna miikliga republiks 

vålmaktstid, hvarfiire ännu i dag 1\onnnnanket Nogroponts 

bane•· förvaras i S:t Marcuskyrkan. llnfvtulstaJon var många 

år efter dess undPrlwfvande af Turkarne det vanliga residen

set föl' dnras Storamiraler, l<apudan Pascha, men numera år 

don anmf•rkninusvärd såsom den enda ort i Konungariket 

Grcldand, hvare~t några mabornedaner finnas q1·ar. En mo

ske har hlifvit bevarad åt dem, men de öfrige rörändrade till 

kyrkor. Fästningsverken ;iro, som örverallt i Grekland, för

fallne, men i staden finnes några temlieen goda hns uppför

de af Venetianarna. Öfver stadsporten sitter Venetianska le

jonet, och en kyrka med högt. tal;, fyrkantiga torn och gilltii

ska fonster är också troligen byggd under de 3 sekler repu

blikanarne hår herrskade, förr An Mahomed den 2:e år 1470 

lade ön under sitt viilde. Del märkbaraste minnosmärke efter 

turkarna år en ofantlig kanon, lik dem som ses vid Darda

nellorne och hvaruli den stii1·sta karl kan krypa in . Den är 

lagg d att försvara södra sidan af kastellet, en bygenad upp.: 

förd under olika tidohurf. Do före krutets uppfinning b~-
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gagnade fyrkantiga tornen aro nomlip,en blanclade med Yene

tianska bastioner af urgarn:r:al art samt med turldslia, IJvitme

nade murar. På kastellets glacis v~r turldslia bep,r·afnin :: s

platsen, bortorn hvilken staden med sina förf;irligt sönderfall

na murar omgifver udden i en halfcirkelforrn. flalwm mu

rarna uppkastade ttu·karna en jordvall med paJisader tvärs 

öfvor näset. 

Do enda lemningarne af det fordna Kalcis består af rnar

morstycken i kyrkornas och husens murar. Liliväl var det 

alllid en vigtig plats, grundlaggd af Jonier, som väl utsände 

egna kolonier, men på scdnar·o tide r vanligen lydde under Athrn. 

Viken på norra sidan af Kalcis heter Minas och är till

~~nglig för fartyp,-, men den siidra vilwn, kallas Vm~o för 

dess grunda och ojemna heslwffenhet, kan endast hep a o

nas för b~tfart. Derifrån leder ett smalt och l<rokir,t ::~::d 
söderut till ett 4 minuter aflägsot, annat smalt pass, hvarest 

elt torn ligger på en låg udde af Evlwas strand vid sliitton 

Wasiliko (r\ungs;ingen). Den smalasto dtden af sundet. mel

lan herget Karababa och l\alcis l<astell fiallas Euripus och ;ir 

delad i 2 olika stora sund genom ett litet fyrkardir;r, ar tur

karna uppförd! fäste på en lllippa med ett rundt vonl'li:~nsl,t 

torn i nordvestra hörnet. En stenbro af 60 till 70 fol.s 1:1111~d 
sammanbinder fästet med l.loeotislia landt~t, cwh en tr;idbryr,ga 

om 30 fot med kastellets port. Den ftlsta bro iif\'[q· dotta 

sundet bygdes unrler peloponesislia k rigel; under Alexander 

de11 Slores låg inåt Asien, bef;istades denna hro mer! torn 
' 

~urar och portar, så att en plats pil fasta laf]d<~ t, kallad Ca-

netlms, äfven den:li innefallades . Då Homarne 140 ftr ef

!oråt stridde mol Antioclius, fanns icke mera bren, men den 

uppbygdes för Emilius Paulus nftr han H\0 år f. Chr. åter

~ånde d11nna väg efter eröfrin(l"en af Maccdonien. Undor 

Justiniani regering var åter bron så förfallen ötl man blott 

på ditlagdu bräder kunde komma öfver den. 

Det är under denna bro, som de ovanliga orlt förftnd erliga 

sl.römsåtlllingar e~ra l'um, hvilka omn;imnas af forutidem föl'fatf.are 

.. 
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och liafva fOrgåfves iökt fllrklaras ar sednare tiders; Dor år om

kring 7 a 8 f o! djupt vatten, hvilket stundom störtar fram med 

8 knops fart., så att ett fall om 1 4 fots höjd bilda.s under bron •. 

Derefter blir sirörnmen en kort stund stillastående, innan den 

börjar 1·inna åt motsatt håll med 4 f.ill o linop, som ar den 

vanliga hastigheten, och dessa förändringar ske ofta flera gån

ger om dygnllt, utan att nflgon regelbundenhet kunn11 utfinn{ls. · 

På slätten vid l{alcis åro 3 gamln cisterner Ql;h ruin~Jr 

efter en romersk vattenledning Söde1· om 1\alcis liggQr vikt:lll 

Vathy eller Anlis större hamn. Dervarande slättland framl:!rir,

gar i sädan ymnighet vindrufvor att en by de rar kallas Ampelia. 

Kalcis är den enda betydande stad )Jå Enhoa, men på il"s 

södra udde ligger J(arysta och på den östra Kumi. Den :;lora 

bri .. ten pfl b·~folkning-, ännu glesare än på erekiska fasll.andet, 

hindrar den fullstiindigare odling, som den ovanligt fruktb<Jra 

jordmånen fordom hade. Ö11 som i sednare åren fått kolo

nier af engelsmän och tyslwr, förse r dock det kringlig~ande 

landel mad såd, som här hrniHt{_ gifv,a 'i!O:e kornet. tJnfvudpro

dukterna år lii<Vfll vin, och i mindre betydenhet afsåtles !ohan

nisbröd, bomull~ ,·irke, beck och terpentin. Timmer skulle Jmn

na utskeppas i mängd, om tillrflckliga transportmedel f•1nnos . 

Landtfolliet påstår att nordliga vindar 0111 aftonen dr~ga 

sir: pstligt. segelleden uppltir sq ndet ftr l~;lie sv~f, men for

drar god vind, för att rartyget sliall kunna släfva ströwmen. 

Vid Burgi är en säker ankarplats under motvind. Efter an

komsten till Kalcis bör man ankra nära under 1\arababa, och 

iakttaga att lägga sig på sidan om striimfånm, ltr att icke 

fresta ankaret cenom de kastande och häftiga strömsällnin

garne. Vall.net år alltid högst dä strömmen löper sydvart. 

Hamnumgäldel'lla i 1\alcis äro 12 )epta pr ton. För all pas

ser<) genom bron betala; 30 till 70 drackmer, och dessutom 

erlågges lotsponningar, gratifikationor till broföreståndaren 

m. m. 16 fots fartyg kunna der passor1,1, men ~e flo~ta fin

na fördelaktigare alt stadna vid Karysto, både för tidsnidråg

ten och kostnaden att komma upp till 1\alcis. 



YTTERLIGARE OM DlA(iONAL-'FÖRBINDNINGS-METHODEN A 
FARTYG. 

l 6:te härtet, 21 :a å rgftngen, har Redaktionen ben l\ get in
taeit en insänd artikel aneående di~gonal-rörhindnings-me
thoden å fartye, som är underteclmad nÄrven skeppsbyggare." 
Tacksam derför, är det i anledning deraf, som samma insän
dare ytterligare anhäller om införande af följande, ån mera 
direkt på saken riglade, fiirtydligande. 

l ofvannämnde häfte, sidan 193 raden 9 nedifrån, står 
sp:t X, detta är ett förvillande tryckfel, läs s p: t O (Noll) eller, 
som det eemenligen å skepp,ritningat• hetecl\n.ts: ~· 

Premier-Löjtnant Witt har i samma häfte svarat på om
nämnde insllnda artikel och hänvist, såsom bevis för metho
dens riktighet, till den af honom nlt:ifna tok, 11 Praktisk och 
Theeretisk Bandledning i Skeppshy~::eeri'' sid. 83 och 8 i j 

men då det är samma bevis insåralaren sökt bflstrida, utan 
att i sin uppsats hafva nåmnt pat;ina, hvarest det statt att 
läsa, så får insändaren yl.lerligare <'it1•ra sina anl'örda ord: "att 
beviset med jorntråden är olämplie, ty den bör hetr·al;tas 
som böjd" j ja den böt' i delta hänseende bHtralilas som biijd! 
ly att en höjd jernlråd, med stöd, som ej böjer sig mera 
vid åndtryckning, icke är delsamma som en klen och lång 
jorntråd utan stöd och som böjer s.it: vid ändtryckning, tyc
kes icke fortira något bevis, eller rättare kan lil•a litet bevi
sas, som att svart är hvilt och tvertom . Derernet liet:er det 
i sakens natur, att en fritt böjd jernt råd icke har mer för·
mäga att motstå en påtryckning från ändarne utan alt den 
blifver mera böjd, än att en fritt böjd jemtråd mf1ste rakna 
mera för en i ena lindan påhängd tyngd i att förhållanderna 
härvid äro beroende af åndtryckningens kraft, motsvarande 
tyngdens påhängande, år en sak, som v:il skulle kunna be
visas i men vi skola ej uppehälla oss vid del. som är påtag
ligt i fastheJd re må tagas i öfV~J'\'ågande, h vad in silltdaran an-
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förl angiirntle jornskonors losslitninG eller mottryckning, ån 
återkomma till den r~la linien af ståltråds-direktion, se 
sid . 8&. raden 6:to netlifr5n i "llantlledning i skeppsbyggeri." 
Nar jornskenor äro sä lått hulli1de till fartygs earnering, att 
deras bu,;t ej kan förändras, utan samtidigt med skeppssidans 
höjnine, s~ inirittTar det fiirhi\llandH, alt den höjda fastbultade 
jornskenan har lika förmiip,a all. upphftnt:a som at~ uppstödja 
fartyeets För och Akter, hvaraf följer att jernskenans ytterli
gare höjnina ej filränd ras, utan all det å r sak samma, antin
can upphänr,nint:s-mothoden eller uppstödjnings-melhoden an
vändes. Återslår då alt helrakta hviliien af dessa methoder 
år den bästa. Att en sttidjnint:sslölla, den må vara rak eller 
kroki~:, dil den ej svit:lar gör mera och sakrare ljenst iln 
ell häncsle p:i t. ex. en doci1port, vanlig enkel port, grind 
eller dylikt, ftr lika visst, som dl-lt är tänkbart, alt hlingslet 
brisler i öglan, går af vid nåt:on bult, och sålunda upphör 
atl giira den piirftknade tjenslen, ll\ilket dock icke !;an hlifva 
förh iillandet vid uppstlijdnings-methoden, då omöjligheten att 
svieta eller mera höja sit: blifvit undanröjd. 

nvad iller fartn: helrätfar, sä år del dess hotten mid
skepps som skall förhintiras att biija sit: uppfit, anvfmdfls upp• 
slöjdnings-mcthoden, så uppl~· ftes Fiiren och Aktern saml.idigt, 
del vill säga : om vi betral;la tig. 5i i den meranfunnde 
"llandlednint:en i Slwpp>hyggeri", så horllat:a \'i linierne a. b. 
och a. c. i uppstiijdnings-methodon, då blir allt klart och tyd
ti~:t; bottnen vid d. kan ej p,ifva sig uppåt utan samtidit:l med 
e. och f. i anv1indes deremot upphfmt:nings-mothoden, så slå 
Jinierne a. b. och a. c. qvar, men e. d. och f. d. taeas bort; 
frågas, hvad för nedtryckning har då bottnen vid d. ? lnp,en 
annan, ån hela det bugliGa spantet vid a. & d. belät:ot.; och 
att det bugtigasie spantet J;Hlare höjer sin upp i\1, ån ett ra
kare, som är_ beläeet i fartyaels ändar, derom behöfves intet 
ordanda. 

Premier-Uijtnant Witt har, i sitt benäaet t:ifna svar, om-
närnut Franska Linieskoppcl Napoleon, som haft e Il ut· ha r di il-
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gonatskenorna si'1 insatte som hans afhandlinr, fli•·esk rifvot\ 
Att skillnad är emellan örlogs- och koffcrtliskepp, veta vi nog, 
mon i detta fall, nemligen om diar:onalförhinclning med jorn
skenor, kan olildi!Jten ej vara hetydlig; deraf föranletles in
sändaren att ytterliuaro pflstå, det upphf111gnings-methodon, 
"ä.r praktiskt stridande mot hvad insändaren erfarit"; häns)·f
tande dervid på skeppet Skandinavien, som ·1851 såldes till 
Belgien. Insändarn hatlo då tillfälle hemärl•a, att jemknf111en 
voro nåra loss och fränslitne bjelkarne, samt fartygshottrum 
mycket ryggbruten . Sannt ;ir dock, alL jornslwnorne icke 
ensamt förorsakade dfllta förhallando. Andra orsaker voro der
till bidragande; sa som: klen köl, kölsvin sammansatt af lwrla 
längder, att limren i de fil, myrkeL aflägsnade spanten ej vid 
byggnaden varit tatt sammanfogade, utan äLsliilde med mel
lanlagde lappar af l tums tjocklek, hvilka spruckit och bort
fallit. Emellertid, om jornskenorne iclie bitlragit till rygg
brytningen, så hade de dock oj heller ~:jort nfigon tjenst att 
motstå den . Fartyget blef sedermera uppdraget på land och 
förstärkt på åtsl\illigt sått med vägare och förbultadt med en 
oerhörd mängd bultar, jflmle det, hvilket insändaren ~eder
mera hört berättas, jernknäen blifvit losstagne, omgjorde och 
satte, sft att jernskrmorne med vidsvedsade jornknän lul<t 
med örre änd~n för-ärver i förskeppet och akter-öfvor i 
akterskeppet. 

SAM~IANDRAG H ÅTSKILLIGA 1\0NGL. BREF' FöRORDi\Jl'I

GAR, GF.NERU-0RDER III. M., UTGXNGN!<; FR,\N SJÖFÖR

SV ~RS-.DEPARTI'lM~NTJPT. 

(1\ongl. Bref.) 

Den .!. Juni. Att 2:ne nya Kanonångslupar må byggas i en
lighet med Kong!. Förvaltningens af sjö-Ärendena förslag. 

S. d. Att ett nytt Reglemente för lysningsämnens förbrukan
de ä Flottans fartm blif,·it faststalldt. 
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Den 16. .Ut skillnaden cnwllan k(')slnaden för Korvett.en Na
jadens expetlilion till MP.delhafvel 1857 och ·1858 och den 
dertill anslar:na snmrnan, utuörande l ~rlr llmt 4,946 öre 67, 
må bdäckas af besparingarne å anslaget till exercis med 
Flottans bemanning 

s. d. Att till slopning anbefallde Siwnorten Experiment dess
förinnan får användas sf1som skolt-talla till målskjutning 
med homhe1·. 

Den 22. Alt tobaksskilling fOrhiijrl till 6 ilre Rmt får utg~ 
till Flottans trupper under marsch. 

s. d. Att l'rotokolls-Seln·ete raren i Sjöförsvars-Departemen
tels Kansli-Expedition F. nythen erhållit tjenstledighet från 
den /~ Juli till den 15 SeptP.mber och att e. o. Kanslisten 
T. Neyber hlifvit förordnad al.t hans t.jenst bestrida. 

Den 19 Juli. Att ytterligare ett f11·s resestipendium skall ut
delas till Sekund-Liijlnanlen vid Flolian G. E. Ullf som är 
ansiiilid i Kon::t. Slor-Britlanisk öi·loust.jenst. 

Den 30. All ()Il. tirs rte,;estipendium med iii L. skall tillde
las PremiPr-Liijlnanlt)n Grefvo Å; T. P. Cronhjolru som Ol' 

hållit 3:ne års permission att inp,å i' J{ongl. Stor-Brittanisk 
Örlogsljenst. 

S. d. Att l(amreraren ''id Floll.an i Stockholm H. H Krut
meijer har erhållit ökad tjenstlcdighet till den i Novemb. 
och att l(assören och tillforduade Kamreraren vid samma 
station, C. J. Trolie fortforande och under enahanda viikor 
må bestrida l(amererare-befattningen. 

Den 18 Augusti. Alt skeppsholmens kaserner och högvakt, 
åfvensom allmänna vägen m fl. stållen derstädes skola er
hålla den erforderliga upplysninr:en af :!00 gaslågor genom 
det gasrör, som nedlägges liil' den under hyggnad varando 
n~a brons upplysning . 

s. d. Att de Carlskrona station tillhörir,a Exercisbriggen 
· K l nerte 1 "011 >:scen och Victor Snappopp Jernte ano1H1s w 1 , r. o 

von Stedingk skola slopas. 
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Der 23. Att Kamrnarskrifvaro S. E. Lundhere må, efter \'e

derbörligen erhållet af'sked från sin hos Kongl. Fiirvaltnin

gen af sjö-Ärendena innehafvando Kammarskrifvarebefatt

ning, uppföras på Allm<inna lmlrar.:nings-slaten till åtnju
tande af pension 

( Geneni-Ordcr. J 

Den t Juni. Att Kommendör-l<aptenen pä Flottans Hes•·n

slat m. m. J. W. Hiclmau erhållit 3 månaders ljenstledighet 

alt vistas utrikes, samt Kommendör-Kaptenen vid Flolian 

C. n Ulliehöiik f månads tjenstledighet i samma åndamäl. 

Den 3. Att Sekund-Löjtnanl.en E. Munck må få vistas utom 

riket under honom beviljad 5 månaders ljenslledi(.:het. 

Den 16. Att sekund-Löjtnanten vid Flottan C. Smedberg er

hållit 3 månaders tjenslledighet. 

Den t 7. Att Ängkorvetterna Thor och Orädd skola, sedan 

de från Norrland till Stockholm iHverförde trupper debar

kerat, afgå till sjös, kryssa till den 2 näsllwmmande Juli 

och intrfltfa i Stockholm den 3 samma månad. 

Den 18. Att Kaptenen vid Flottans Mekanislia Korps B. J. 

Jonzon erhållit 3 månaders tjenstlediahet för all förelaga 
en utrikes resa. 

Den 20. Att besättningslistan för Kanonångslupen Svensksund 

skall ökas med en Officer. 

Den 22. Att l<aptenen vid Flottan A. G. Nelzel erhållit 2 
månaders ljenstledighet. 

S. d. Alt den vid Stockholms station lill slopninr, anbefallda 

Skonerton Experiment må, innan slopningen fön•tages an

vändas till skott-talla för bomskjutning i ändarnål att pröf

va dugligheten af brandtrör och pnrkusionsbomber, Mven

som dessas verkan på fartyg bygdt efter det vanliea sättet 

med spant och bordläggning af tråd. 

Den 25. Alt Under-Löjtnanten i Flottans Mekaniska Korps 

H. H. Krutmejar erhållit ett års tjenstledighet för att vi
stas utrikes. 

l 

Den .l Juli. .\U Ångkorvollerne Thor och Orildd .sk~la ufto~ 
återkomsten till Carlskrona ,.!mönstras samt mlagga pa 
varfvet upptaelilade samt med uppbördema ombord. 

S, d. AU Öfversten vid Flottans Mekaniska korps Grefve A. E. 
von Hoson erhållit 6 månaders l.jenstledighel. att resa utrikes. 

Den 8. Alt de Under-Officers-staler h\'illia tillkannagifva sin 
linskan att anlflgga sorgetceken orter Högstsalig H. M. Ko
rnmgen må bi1ra Jcssa i likhet med hvad för Officerare är 
föreskrifvet. 

S. d Att de anbefalde salnlerne å Kong!. födelse- och namns-
dagar inställas, och att den efter H. M. Konung Oscar l 
anlagda sorgebeteckning, tillsvidare ej får aflåggas å någon 
af nämnde dagar. 

Den ~ 3. Att Kanonån1;slupen Svenksund får begagnas att, 
till sin bestämmelseort, ulbogsera fartyget Finngrundet 

Den 18. Att manskap, utur till Slockholms station uppfor
drade Båtsmanskompanier ~kall beordras till härvarande K. 
allmänna Gamisons-Sjukhus för att undervisas uti sjukes vård 
och behandling. 

Den t 9. Att sekund-Löjtnanten Greh·e Moltke-Hvitreldt er
hållit 2 månaders ljenstledighet från den 24 nästkommando 
September för att vist~s i Danmark. .. . " . 

Den 22. Att Kapten-LiiJtnant W. B. Sötlerhjelm erhalht 6 
veclwrs för lä ng ni ut: på inneha fvande ljenslledit:het. 

s. d. Att Korvettorne Laeorbjelhe och Najaden skola inmön
stras don ·15 inslundandc September. Chef på don förre 
Kaptenen och Hidd. O. G. L. Trolle, på den sednare Kap
tenen och llidd. J. E. Ekman. 

Den 23. Att Komuwndör-l{apt.:non J. B. Kleman må af resa 
till Finspones bruk för alt tih·ervara e~1 försökskjutn!ng 
med en 6 ! tun h bom hl, a non med h v riken hestyckntng 
Ångfregatten"' Vanadis skall förses . ,. . " . . . 

Den 25. Alt Premier-Löjtnant C. P \ uwn erhalhl IJ•·nstleclrg
het till den l inslundande Oi.toher alt vistas inom riket. 

Den 30. Alt den salut p~ Konp,l förltllse- och narunsdaga1· 
som genom General-Order af dl'n 8 dennes blirvit l. v. 
inställd skall änyo ~'t:a rum r:fter den nu förestaende Kla
gadagen den i 4 nä,tkommande Augusti. 

Den 2 Augusti. Alt Sekund-Löjlnanton E. G. J. Nordenfalk 
skall tjenslgöra i Sjöförs\ars-Departemenlets Kommando
Expedition under den tid Kapten- Löjtnanten Fri h. B. O. 
Slackelberg blifyit beordrad alt Chefskapet för nårnnde Ex-
pedition bestrida. . , . , 

Den 5, AU KaplenPil vrd l· lollans Mekaruska _Korps E. W. 
Sasse må, uppå Konul. Förvaltnineens 11f Sjö-Arondena der-
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om gjon.h framsq_ll•~ing, be~•·tiras att afresa till stockholm, 
föl' all bitråda VU) gransklllll{!Cll af do (ÖI'!l)ade ntningai' 
och förslag till machineri för under hyganad varande ,\ng
fregatten Vanadis, hvilka vånlas inl;omma från ätskilliga 
mekaniska verkstäder·, och alt erter slut.adt uppdrag åter 
arrasa till Carlskrona. 

Den \}. Att Ångkonetten Orädd får armirHias till vid slatio
nim )örelwmmande transporler orh hog,;eringar under den 
tid Angskonerlen Balder repareras. 

S. d. Alt Löjtnanten i Flottans l\lel;anisl1a Rorps C. G. Atlel
skö.ld l'rhållit ett års ljtmslledighel för alt i Tysldand, Franli
rike, BelGien och Hyssland taga li<innedom om jornvags
byggnader m. m. 

Den 12. Alt Sflkund-Löjtnanterne vid Fiollan A. 11. Hundtjvist 
och 1'. G. B. Slark samt UrHier-LöjtnantPn ~id Marin-Hege
meutet V E. af 1\lint m:\ beordras arr i slutet af nästkom
mande September mänad inlräffa i Stocl.l1olm föi· alt ge
nomgå förestäende kurs \'id Cenlral-lnslilutet för Gymna
stik och Vaprnfiiring. 

_Den J8. All Ordonans-OIIicercn hos Il. l{. 1J 1-lerfiacn af 
Ö~tergiilhland, l{aplen-Löjlnanll~n vid Flottan A. J. A,l,.te lius 
är utniimnd till Adjutant ho> Il [{. H. · 

Den 19. Att do Sol<i<Jter som inrltJvarande höst hommende
ras ä Rorvetterna Najaden och Lap,rrhjPllie fii förses med 
de för Mörin-Het;emerrlel fastställtie l(rpy's, Jll<'d det \ilkor 
lihviil all ingen öl;ad ult;ifl fiir Statsverl;et deri:!enom lör
lrnledes. 

S. d. All Premit!r-Löjlnanten vid Flotran och hilrådantle L~
raren vid l{on::J. l{ril:s- Al,ödmuion, Fri h. G • .J. \V. Åkerhjelm 
har erhållit ljen,;tlodip,het friin den .J:') Sept. till dert 15 
OH. della ilr för all vi>las ulril.tls. 

Den 26. All Premier- LöjtnaniPrl Fri h. C. G. von Orter har 
erhållit ljenslledighel en månad fiir att ä ep,na ancelflp,en
heter a!'resa till Stral>UIHI. 

S. d. Alt l(anonlinf!slnpen Honland skall afruslas. 
Den 30. Alt Sel.und-Löjtnanltm vid Fiollan A. E. Palander 
. har erhfrllit 7 milnarlers ljenslledit;het att i egna angelfr-

eenheter Vislas UlrikP.S. 
S, d. AU de 6 Bfitsmnn som fl'ån Slockholms statiorr iiro 

i.ommenderade all cenomp,å innevarande lärokurs vid All
männa Garnisons-sjuklinsel i sjukes vård och behandling, 
skola med September månads ingånr, ålerp,ä till tjcnslp,ii
ring på stationen ; men att samme 6 Bi\tsmän skola kom
menderas alt eenomgå nästa larokurs vid Garnisons-sjuk
huset. 

g g 

Den 2 September. Alt de vid Motala Mekaniska verkstad 
under byggnad varande tvenne Kanonänuslupar skola bära 
namnen Carlsund och Motala. 

Den 7. All sedan H. M. Konungen af Danmark behagat ut
nämna Kapten-Löjtnanten vid Fiollan Friherre B. O. Sta~
kelherg och Sekund-Löjlnanlen vid FloHan C. Möllor till 
Biddare af Kong!. Danska Dannebrogs-Orden, så har Kongl. 
Maj:t i Nåder tillätit bemfllde Officerare alt nämntie Ordens
dekoration emottaga och bara. 

Den 13. Alt Kanonångslupen Svensksund skall ställas till Kgl. 
Förvallnineens af Sjöårendena disposition fö1· at! någon af 
de första dagarna af instund"nde Ol;toher fran Gottska 
Sandön afhemta det vid fyranlågt;ningen derstädes använda 
arbetsmanska p. 

s. d. Att Proroier-Löjtnanten vid Flotran J E. ~adeli~s ~r
hallit 8 måPade1·s tjenstledighet för alt under trden btslnda 
Lårarebefatlning~n vid Götheborg Navigations-skola. 

Den 4 6. Alt Premiet·-Löjtnanten vid Flottan och llidd. E. S. 
K. Peyron erhållit 4 mån•Jders ljenslledi~:l~et samt ~remier
Löjtnanten och Bidd. Grefve G. Waclit metster 2 manaders, 
för att i egna angeläg.enhetu vistas utomlan~s . . 

s. d. Att den i General-Order af den 30 SIStrdne. Augusti 
omnämnda Iii ro kurs vid l{ongl. Allmänna Garn·isons-sjukhuset 
härstades och till hvilkens genomgående 6 Båtsmän af den 
vid Slockholms Stalion uppfordrade sl)'l'ka skola kommen
deras, s!~:JII taga sin början den ;a Januari 1860, ~amt . att 
en ny läroliur·s likaledes på 3 manader sJ,all taga sm bör
jan den 2 nfrslkommande 1\laj och alt lill genomGående ar 
denna 5 Båtsmän af den då uppfordröde styrka skola kom
menderas, enlit:t de grunder som angifvas i i'iii t1iga Generai
Ordt!r i ämnet ar den 42 Srptomber ·1804. . 

Den 17. Att Selmnd-Liijtnaul :· n \·id Flottan L v Horn må 
tinder sin den 1 instundande OJ.touer infallande semester 
vistas utomlantk 

IJon 2t. Alt l'rt•mier-Löjlnanten vid Fiollan Friherre C. G. 
Oxenstjorna erhållit 2 månaders ljen,tledighet för att med 
Ån{ifarl)l! idl.a inrikes sjöfart. . 

Den 26. Alt s ekund-Löjtnanten vid Flottan A. J. Bloms tjenst
cöring i Kong!. Sjökarto-Kontoret. skall upphöra samt att 
Seli.-Löjtnant A. 1\Jolander skall 1 Bloms ställe i nämnde 
l{onlot' tj en s tr,ör~ . 

Den 30. Att Seknnd-Löjlnanten vid Flolian B. C. E. S. E. 
Mm1 c~ erhållit 3 års tjenstledighet för att å Svenska och 
Norslia handclsfartn; idka sjöfart. 
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s. 1t. All Sekund-Llljtnanten vid Flottan A-. P. Lilliehöök må 
under sin den t n;,stl;ommande Oktober infallande semester 
vislas utomlands 

s. d. Att Under-Löjtnanten vid Marin-Hegementet J. L. A. 
' Wibom erhållit 6 månaders tjenstledighet för all under 

tiden bestrida Lärarebefattningen vid Central-Institutet filr 
Gymnastik och Vapenföring. 

Pöl"iirulrin!Jlll' znmn Kon!Jl· lrluJt:s Flotta. 
Brfordringar·: 

Den t 8 Augusti. Till Kass öl' \'id Flottans Station i Carls
krona : Kammarskrifvaren C. E. Rönströrn . 

Den 16 September. Till Selwnd-Liijlnanter: Eleverna 
. vid Flottans Konstruktions-Korps A. E. W allenstrand oc!J R. 
Pettersen samt Ynglingen G. F. von lirusenstjerna. 

Utndmningar : 
Den G Au;:usli. Till Adjutant hos Il. Maj;t Konungen : 

Kaptenen C. A. Sundin. 
Den 18 Augusti. Till Adjutant hos H. K. H. Hertigen af 

Östergötbland : Kapte11-Löjtnanten A J. A{zelius. 

A{sked: 
Den 24 'Maj. J{assören vid Flottans Staiion Carlskrona 

J. L. Östergre'n, med pension . 

Dödsfall: 
Den 2 Seplfllnber. sekund-Löjtnanten vid Konstruktions

Korpsen C. L. Uggla. 
Den 8 September. Kommendören, Ridd. ar K. Svärds

Orden, Heders-Ledamoten ar K. Örlogsmanna-Sällskapet, C. 
Lagerber·g. 

Den 9 Septembe1·. F. d. Stats-1\ådet och Kontra-Amira
len, Kommendören ar K. Svärds-Orden med Stora Korset m. m. 
Heders-Ledamoten ar K. Örlogsmanna-Sällskapet C. H. Ulner. 

Den 1 Oktober. Kaptenen vid Marin-Regementet Hidd. ar !<. Svärds-Ordon C. F. C. ··lje/m. 

z:q 




