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ANTECKNINGAR RÖRA"NDE FRAI'ISKA FLOTTANs ARTILT.ERI

MATERIEL VID SEBASTOPOLS BELÄGRING. 

(Fortsättning från sid. 253.) 

o ProjektiliUgång. 

Åtgången af projektiler har approximatift antagits vara: 
50-pund. lilllor 2,400. 
30-pnnd. dito 201,000. 
30-pund. bomber 16,000. 
7-tums !lit o 34,000. 

Summa 253,400. 

Med ledning ~f orvanstående tabeller kunna följande be
räkningar t;öras : 

l:o . För iltt afskjuta 217,000 st. 30-pund. projellliler 

användes 358 kanoner, således skjöts med hvarje l1anoo i 
medeltal 600 skott. 

2:o. Om d d antages att de 217,000 st. 30-pund. pro

jektilerna hlifvit slijutne endast från de 302 kanonerne, som 

blifvit olj~nstharn, så skulle hva1· och en af dem i medeltal 

icke hafva sl1jutit mer äq, 720 s!wtt. Emedan på högra fly

geln en del ka11ooer iclie shöto, och andra s:;öto med En

gelska 32-p,und. kulor, så kunna ofvanståeoue medeltal icke 

anses vara fullt tillförlilliga. Sllirre noggranolid vinnes om 

medium endast taees för vensira tlygeln, hvarest från 291 

st. 30-puod. kanoner skjutils 196,000 slwtt, nemligen 181,000 

med masiva kulor och l S,OOO med bomber, eller i medel

tal 673 skott per kanon, hvarar ett högst ringa antal blifvit 

skjutoe med A kuleladduine men de öfriga dels med l och 

dels ~ kuleladdnine, samt höboll anbringad mellan krut och 

projekql. · 

l 
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li.anonerna• uthållighet för ollh;a laddningar oeh fänghålens för8töring. 
30-pund. kanoner med ~ kuleladdning. 

Tredjedds kul eladdninr. har varit så litet an,·ånd, all dess verkningar pil lwnonerna icke kunnat ohseneras. En kanon har likväl sprungit med denna laddning. 
30-pund. ](anoner med l kuleladdnitag. 

Med l l.u1Piaddning1 som för dt'l mesta an1·ändes, oftast m•·d höboll mPIIan krut och proj ·:klil, förderlvad~s hastigt fanghnlet och spricliOr upplwmrno uti kanalen. Med denna laddnine hafva ä st. 30-pund. kanoner sprungit under hela bel[tgring•:n. 

Ell erfar<>n Fran~k Ortlcer, Capitaine Virgile, som under bel:ir,riugen kommenderadt• Oottans artilleripark, anser att med en 30-puncl. kanon från f.'lt skPpps undra batteri kan utan fara för servisen siljulas l 0110 skarpa skott, då l kuleladdning och höhnll anvåntle~, och han har Pft!:'r fån}:hålens utseende bedömt alt :ltminstone 10 kanon~>r, tillverkade vid .olika p,juiHier, öfV!'rsl.ridit denua gräns. Vanli~:tvis kassera
d \!S kanonerna d~ f:inghfifels diameter bJPf 12 a Jä ntilfimetye~1 .(4 a 5 rlec. lin.) •1. v. s. eftl'r omkring 7011 skolt j enligt r.eclem•'ntet sl.ull<> kanonPrna sällas "hort de senice" nä..r dwmetern ldl'f 9 "'/m, (3,ao d~c. lin.) 

. ' 30-pund. kanoner med ~ ·"u'eladdning. 
-FrÖA 22 st. 30-pnnrl. kanoner sköts från ha1fv~ April till i5 Sp-ptemher 11H'd ~ liulelad,fning samt höholl rul'ilan lirut och proj ···ktil uL111 att m('r ån 2:ne hlefvo utranger~de till följe! af fän:~ hålP·Is fiirstori11g, och an~3gs dä att nlf•d de ilesta sbjutits 9{11:1 .a i O~JO skott. Eller den ä, 6, 7 och 8 St'plemhH, undPr hvi lka daear mPd~lt.tld ar skott pt>r kanon uppgick till 311, syntes f;il'l!!hålen i <lessa kanoner hafva litlit belj'dligt ·mindre än · uti Mm, hvartill använd"s l kult>laddning. En enda kanon hdtle ·uti fänt;h31ds inre öppninr, t'n början till spricka.; denna var från Nevers gjuteri af år 1822. 
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30-pund. Granatkanoner. 
De 30-pund. granatkanonHoa skölo i allmllnhl't rul'd 4 ~ skålp. t>ller ej ftlllt ~ liUIPia.Jillling och alltid med granat. MPdt·ltalet sl.olt per kanon var 9511. l anseentle till uthålligheten haf1·a <lessa kanoner sin plats tnf'llan 30-pnnd. kanoner mPd ~ kuleJatidning och 7 -tums bombkanont>r. Aftrycken af fåneLålens iore öppningar viilade intet spär lill spricka. 

7-tums Bombkanoner. 
BomhkanGnerna harva i meddeltal skjutit 500 skott per kanon med s l a 7 skälp. krut. En enda ar dPru blf'( kasserad för fåu~hål~ts ut vicl~uing j mPd df'nna, som hade varit i batteriet från borjan till Sista dagPil af bel:igrillgP0 1 kan anses halva skjutits 1500 sl.ott. Fånehålets diam.,ter öfvt>r• steg icke 9 m J m (3 ut>C. lin.) och dess inre öppning var COga skadad. 

Griinsen för kanonernas användande. 
Vid bP.Iågrinp,ens hörjan uthyttf's kanonerna då fånghålets diameter bld 3 a 3 ~ t!f'C, JiniPr1 men sedan höhollar började anvåndas utsträcl.lf'S denn11 eräns år11la till i d{,C. tum. UndPr sista bomharderincen skedde utbyte Cörst sedan fänghålen blefvo alltieles missformade. 

Närstå•·nde ficur fisar fängidilets 
inre altr~ck å en kanon i IS:IIe batte
riet som icke kundi> utbytas till följd ar 
bristande transportmedel. 

Den bland Franska Or!icf'rare tl'mli
gen aiJm:'lona tankPII, att sedan fflnghå
Jet uppnått en ''iss storlek det icke år 
rara att fortsätta skjutningen, eml'dan den 
stora öppningen, hvarigt>nom t'O mAngd 
gas utströmmar, tjl'nar som sl'lkerhPtS• 
ventil, bf'strid~s af den rt>dan omnämnde 
~pilaioen Vir~ilt>, s~»n ~ ajo rapport- tiU 

l 
l 
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Marinministern nämner att 2:ne Engelska 68-pund. kanoner 

för ~vill;a j kulelatldniog men ingen höboll användPs, sprun

go, oaldadt f;inp,h5 !en voro bdy Jiigt större än hvad närstå

ende fir,ur utvi sar. 

Den form {änghdlen antaga. 

Den form fänullfilen under utvidl,lningen antaga, anses 

hero af gjutgodsots bt-skaffenhet. Man anmärHe att uti l;a

noner gjntne vid Nevers, samt uti dem från S:t Gervais af 

1830, 1831, 1832 och 1833 års tillverlwing, sträckte sig den

na utvidgning mes t sidaviigen oc!1 ganska litd långs kanalen, 

då deremot uti J (• m som gjutits vi<l S:t Gervais år 1839 

fänghålen vanligen antogo formen af en kroklinig triangel 

med ganska spe t si~;a vinldar, hvill1a sträckte sig mera långs 

kanaiPn än ~idvarts. Den Pila af dessa former synes l;arak

terisera . hvad Fransmännen !;alla 11 les fontes aigres11 och den 

anrlra 11 les fonles Jouces." 

J(anoner som sprungit till följd e{ egen eld. 

Sex stycl;en 30-pnnd. kanoner sprunco under belåg

rine'f! n. 

Den första spranc i November l 854; den var gjuten 

i S:t Gervais år 1839, hade s~jutit med ~ lwleladdning, utan 

höboll, men med rinp,förladdning. 

Ail fl-limma af fanp,hå lets utseende siwile dermed hafva 

sl;jutits hö gs t 150 sliott . 

!J'!: n andra sprang den 16 April l 855 efter omkring 400 

slint~ meu 4 l;ulelatldning, dels med och dels utan llöboll. 

Den var gjuten i S:l Gervais l 839. 

Den lrPdje spranu_ tmee l"it r vid samma tid. Efter fäng

hålets form anså{!S den ej hafva skjutit mer ån 150 skolt. 

Vitl denna tid hade Fransmannen börjat beg<~ena ~-(i

bollar mellan l;rut och projektil, dock icke allmänt, men från . 

den stunden anbefallde Generalen som kommenderade J:sta 

Artillerikorpsen och Amiralen som kommenderade Flolians 

debarqueringslrupper, att höbollar skulle ständigt användas, 

bvarjenite bruket af ~ kuleladdning förbjöds. Hingförladd~ 

ning bortlades Mven och ersattes af ytterligare en höholl 

fr·amför projektilen. Uti de af flottans battPrier som sl1ö to 

på kurtarP håll än 1700 alnar, användes sedr.rmera icke mer· 

än J kuleladdning. Dessa försigtiehetsmått hade den lyclili

ga pilföljd att på den vensira {]yr,Pin, livarest de sträoet 

iakltogos, sedermera ingen kanon spranr,, ehurn m~d tle·r;, 

af dem skjutningen utslrftcktes till det j'ltersta (jUSIJU 1illiX 

dernieres Iimites d'user). Men på högra {]ygeln, livarest 

höbollar icl1e alltid användes till följd af svårighet att an

skaffa dem, spruneo ytterligare 3:ne kanoner. 

Kulors verkan dtl de träffa en kanon. 

Kanontapparne voro isynnerliet blott s tälld e !ör att ar
slås, IJVilket skPdde s5väl af de lnlior· som tnif!'Jde dem sjelf

ve, som af d•' rn, hvill;a träffade \id myuoinp,Pn. Detta har 

gifvit aniPdni ng att föreslå dPras först:i rkanrle samt. att n5 r; ot 

skydda dem genom [lndring af lavdtagPI. 

Då en l;ula trftffade mynnin[:spland, intråfTade Tanligtvis 

all: en af tapparne, drufvan eller trumfen afslot:~, eller ocl1 

att kanon spräcldcs. Ofta uppstod r' n spriclia i mynninp,en 

"'ller· i trumfen, hvilliel docl! icl1e föranh·dde Ilanonens l;as

sation; såsom exempel omnilmn<>s, ut! en l1anon uti 7:de 

batteriet, som hade godset ldufvet till en 1:-lllf::d af 5 dPc. 

tum, Iii; viii ii n nu si; ö t öfver l 000 sko tt oeh slut li (! Pil l; asse

rades till följd af ranghålets utvidering. 

Det inträffade att kanoner som vid rnynninp,en blifvit 

spräckte af en flendtlig kula, slutade med att Iii trumfen 

lös.ryckt eeo,qm ~ge.n sl;jutl,ling. 

Denna omständighet var docl1 utan fara för servisen, ty 

biten föll antiugen ned i embrassuren eller lwstad es något 

framåt. Della inträffade i 7:d P, · Il :le och 27 batlt•rierna. 

Nagon gång hände att en lillla som trätfade mynu ings

planet uppdref en valk eller l;ant inuti l;analen, hvilken då 

med mejsel borltogs, hvarefter skjutuingen fortsattes. · Di 



ddana valkar uppkommo uti m~lallkanon~r och ej kunde 
bortmPjslas, afsågades trumfen, Il)' förlikning påsalies ocb 
skjutningen fortgick. 

Ihåliga projeklilf'r (72-pund. och 30-pund.) som trätrade 
kanoner gjorde deri ingen skada. 

fältet eller kammarslj'cket p,jorde 

godset, utan all skada kanonen. 

Lavettaget. 

Kulor som trätfade långa 

endast l'n fördjupning i 

Flottans fyrarullade kanonlåda be fanns vara förtråtflig 
att användas i landbaltPrier. Capitaine Virgil~ säger derom 
i sin rapporl: C'est le meillt:ur qu'on puisse m•~ ltre dt•riere 
UD epaulemeut.n 

Rollarne gingo orta sönder under skjutning, men tl•· öf
rige delarue lt!mnade, hvad styrkan betråtfar, ingenting all 
On ska. 

Kanonattiralj. 

Brok bortladl's helt och hallt'l då Ooltans kanoner {lyt
lades i land. Taljor behöfdes ej heller ehuru uågra bibe
bllllos i hvarje balteri till tynzre arhdeus ulföraod~. En 
talja till hvar tredje kanon ansi\~s tillräcl.li~. 

Alt å kanonens kammarband och trumf hafva skåror, ut
visande metlt>llinien, bdanns vara lörd..Jal!tiet, till följd ar 
den lållhd hvarmPd kanonen skottst<llldPS hvar och när som 
helst, i haodl'lse uppsaltning eller förlikning hlifvit s~adad. 

På \'iskare ,·ar stor åtg nnc, ett ~kinn höll under vanlig 
skjutning i 2:ne dagar. En arbetare var slåntligl sy5selsalt 
med reparation al d~m, och anså~:s dd hehöfvas 2:ne reserv

vis~are IOr hvarje lianun. Ryssarne lära bafva användt myc
ket borstviskare. 

Projektiler. 

De Franska brandirörsbomberna förfelade orta sill an
daruål, i synnerhet derigenom, att de sprungo fl\r litligl, b var

till egentliga orsaken ansågs nra att brandtrören under ma- · 
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gasinering och Iransport lossnat i brandtrörshalet, så all mån
ga kund~ uttagas med blotta handen. Äfven märi-tes att 
brandtrör som förvarats i fuklit:a fönåder hade stor benä
gf.'nhet alt explodera i stället för alt IHinna; förmodlit:en 
hade saltsen lossnat från t örens vaggar l·ill följ-J af trådds 
ansväl lning ar tukt, IJVarip,enom eld~n eenast spred sig till 
hela sattspelaren. Deremot harva Frausm!lnnen \'arit ganska 
belåtna med sina p~rcussionsbomher. 

Från 3lS:te batteriet sköts med sildana homber mot de 
larly·g som upphnro bron mellan Malal;off och staden på ett 
afstånd af 2850 alnar, hvarvid ett skott af 10 skall hafva 
lr!llfal. Fem brigear och f'n prfim p5stiis halva blifvit slljut
ne i saok, sedan de i medeltal blifvit trålfade af iO bomber 

hvardl'ra. 

Balterichef•·n anmäler i sin rapport derom, att endast 
en bomb spraut; förtidigt, och att ingen bomb trätfade ulln 

alt springa. 

Ryssdrne auvånde äfven pereussionsbomher som \'oro 
ovanligt latt antändliga, och Fransm annen ,hafYä anm å r~t 

såsom eu egenhet, att de icke kunde finna "n enda af deras 
percussionsmekanismer i sina löper .. rva r. 

Ryssarne hrnkade att kasta skrä med mörsarr, hvanitl 
begagnades en halfsferisk hralfspegPI at tr åd, of va npå ln'il
ken lades först eu j ernsp •· t:PI och sedan kulorna . De be

gagnade åfv en brandbomber med fyra hal. 

Antdndningsmedel. 

I början ar bPiågringen anviindes till {lottans kanoner 

slagrör och lås; men efter karl ti.l~ s~jutning mäste, i an
seende liJI ranchfilels Utv'idgning, dPtta antändningssalt af
läggas, hvarefter friktionsrör al pen no r utrslutande användes. 
För all hin,Jra dessa alt lalla rålt ned gPnom de stora fång

bålen och !ör alt bålla dem stadigt, fåslades de m11d små 

trådpluggar. 
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Å de Kaoonl'r, som dtPr J,rig ~ ts slut åtPrkomrno til l . 
Franska Örlogsvarfven, uppmättes lianalen med Etoil~ mobile, 
och såväl yllre som inre artrycl1 to ~ os nf f:inehålet. Tabel
ler"'), utdragne utur de uti Toulon förde protol;oller, to10-

nn tjenn såsom Iednine för brdömandet af inbördes förhål• 
landet mellan kanalens och fånehålets förstorine. 

Ehuru det alltal sliOtl som blifvit sl;jnlne med hvarje 
kanon icke är med sälierhrt bel;ant, kan dock antaeas, att 
endast få kanoner skjutit örv t> r J 000 lik o !t, och enlip,t all 
sannolikhet halva skottens antal för de i dessa tahellri' upp
taene kanoner varit 700 a 9110. 

På det att de som taga l;ä nnedom af dessa tabeller ick e 
mätte göra sie f' n fal sl• förestiil!nine om den hastip,hPt hvar
med kanonerna förslöras genom skjutning erinras om föl
jande till en dPI redan anmärkte omstandigheter, nemli ce n : 

l:o. Att l; :dihPf'fl uti nya Fransl;a l1anoner alltid ilr nå
got större illl d<>n reglement(•rade, alldenstund de m~dt;ifne 

tolerancern c r:ilwas uppfiL 
2:o. Att liii(!st fi\ skolt hlifvit sl<ju tne med <'n tredjedels 

kult>laddninr,, samt att d~ an,·äncf<, laddnin1;arne varit l .och t 
af kulans vigt. 

3:o. Att liöbollar anvåndts så1ål framför som bakom 
kulan. 

4:o. All under ikjutnifl !! !ianonPrl)a arsvalnades derige
nom ~lt visl,nin ee n verksHtl!d"s m~d våt visliarP. 

5:o. Alt rinrrförladdninp,;;r iclie användes annal än nn
dantaesvis, och endast i brist på höbollar. 

*) Tabe ll~r utvisande beskaffenheten ar dessa. kanoners fänghål och 
kanalernas diametrar hafva blifvit Red. meddelade, men i anseende 
tiil den mängd fän ghå ls-afbildningar, uppgilende till mera tin 200, 
bvill<a måst i xylogr:J fi bifo'gas, har Red. ej kunnat meddeiJ denna 
afdelning af anteckningarna. För den som önskar af dessa Tabel
ler taga kännedom, får Red . upplysa att de blifvit öfverlemnade 
till K. Örlogsmanna-Sällskapets arkiv. 
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01h iCke alla dessa försigtighetsmått blirvit tagne så hade 
kanonernas förstorels-e fortgått med betyd ligt · större liastig
h·et, och det är ganska troligt att Hera af dem sprungit.' 

LlFRÄDDNINGSBÅT LÄTT INRÄTTAD; 

Vid de olla förekommanJa sjöolyckorna skulle meririi
skolif mera sällan spillas, om lifrädrlningsbåtar vore. att tillgå 
för besåttninearne, och man är derföre temligen allmänt öf
verens om, all alla fartyg borde vara försedde nn·d n5eon 
sorls bålar, som äfven öfver.~J~Oia!le af brottsjöar lmnd l' flyta 
och tjena att berga folk. Sväri~:l;elen li p,ge r blott deruti, alt 
sådana båtar anses ~ostsamma att anslutffa, men då el.t här 
uppgifvet sålt kunde af hvarje skeppskapten försökas på de 
hålar han eger, för alt förvandla dem till lifräddningsbåtar, 
så synes dPnna svqrishet hiifd. , 

Hamnkaptenen i Ramesgate uppgifver i Naulical-Map,azin, 
att han hade en · segelbåt, -som' för att få nog styfhPt erfor
drade 5 centnPr jernballast. Han utlänl;te ett salt att er
sålla detta med· kork, i det IPln under båtens ·' golf och mel
lan limren ins'tnfvade 30 skålp~ korksldfvor. Oerjemte lät 
han af stark segelduk · g·öra tvenne säckar om 18 fots langd 
(balens invänd iga utrymme) så breda de kund ~ biifva af 
att hopsy segeldukens kanler och fyllde Lhssa säck<:l'r· ·med 
korkspåo, hvaraf de rymde öfV!'r 200 skalp.' · Han nedlade 
dem under tofterna· i .'ö·nise sidor och fästade dem i slagen. 
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FOr att erhålla motsvarande kork rör den återatåeode yi~tel) 
ar 200 skalp. jernballast, lät han tillverka 2 dj• li~a säckar 
med korkspån ocb surrade dem utombords till ribbor slagna 
rundtomkring båtens reling. Når ou båten rörsöktes under 
segel i frisk bris, befanns den styrvare ån då den hade jero
ballast, mt>n derjemte hade den lätt goda frihult kring sig, 
samt blifvit rönandlad till lifråddningsbåt, kvilken kunde, 
fylld med så mycket vatten som genom den Oppnade dyvi
kan ville instromma, bära l O man på ena relingen utan att 
få den neJtryckt under vattnet. sädana lwrl;cylindrar kunna 
användas på alla skeppsbåtar, och dessemellan vara Jilleånp,
liga, för att vid olyckshändelse tjena till lifbojar, all göra 
Oåtar eller dylikt. IH det ofta håndPr all lårint:sbi\tar vid 
nedfiraode under Hår sjö skadas och blifva obrukbara, så 
skulle de om de vore försedda på ofvan beskrifna sått, dels 
mindre lätt vara utsatta för att skadas, och dels åh·en så
som skadade kuuoa begagnas till råddoiog ar folk och gods. 

AMERIK.!NSK.l Ål'\GSKEPPET ADRI!TIC. 

Sedan man läst . de underbara uppgifteroa om det stora 
engelska ängskt>ppet 11 Leviathan'\ som ännu icke är fullbor
dadt, kan man icke vänta, all de ängskepp, som omtalas, 
skola förete n~gonliog mera storartad!; men då tidskriften 
Illustrated News girvit ritning och dimensioner till det slör
sta paketrartyg ar denna lilass, som hittills gjort ruor öfver 
oceanen, torde det vara skäl alt Oåruna något derom, helst 
detta åogskt>pp1 kalladt 11 tbe Adriatic", företer den oybeteo, 
att på förtoppen föra eo såkallad Colciumfyr, som dels ut-
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märkor fartygets l!!ge för andra seglare, dPis girnr så :starkt 
skl'n,' alt utkiken är istånd alt uppläcka föremål på 3 till l 
minuters afstånd under mörker, bvarjgenorn sammanstötande 
m t! d andra fart y g bör i månt:a fall kunna förekommas. Är
ven rna det anmärkas, alt detta skPpp har de slörsta oscil
lerande maskiner, som blif~it tillverkade Dt>ml. 2 cylindrar 
om l 00 engelska tums diamder och 12 lots slag, utgörande 
nominel hästkraft af 1500, men verkande med nåra dubbelt 
så stor kraft. 

Farlj'gets längd år icke sä stor, soru åtskilliga andra äng
skepps, hvilka hittills hlifvil målla till nåra ,00 fot, m!'n det 
öfverlråtfar d t.' m alla i bredd, höjd och tontal, nPml. 700 
tons större än ångfnp,alten Ni ar,ara, .·sorn försökt e teJPgraf
trädens utläggande öfver Allantiska halve!, SOO tons större 
fln pakelångfartj'gPl VandPrbilt o. s. v. Dess dimensioner 
aro : längd • • :1 <>4 i eng . fot. 

Bredd • • 50 dito. 
In våndig höjd 33 A dito. . r 
Tontalet . • 5900. 

Taklinr.•·n är j~mförelsevis liten, med rår blott på fo~k~a ,;: 
sten och l gatfelsPgel akter. '' 

Kostnaden uppgår till nåra l million dollars elle~ inemot 
t milllioo rdr rmt. Fartyget är bj'gp, dl a( ek· och andra 
hårda trädslag, samt f()rer ett stort antal båtar, pri'SSade af 
jPrnplåt eller det patent, som . förut blirv it onwämndt. Bog
ankaroP väga hvardera 3 ~ lons, motsvarande 21 skepp. eller 
84 centn1,r svensk vigt, och keltinr,arne äro 2 ~ t>ngelska 
tum tjocka. Fartyget har utrymme ' för 300 hyllpassagPrare 
och l 00 pPrson·pr · på andra klassPns platser. Besältningen 
utgöres ar 188 ·personer, neml. ·l belälharvare, t styrmän, 
1 läkare, t råkPnskapsförare, 4 qvarterm :istare, 2 timmer
mån, t skPppare, 36 ' sjömän, 1 ölvermaskinist, 3 maskinister, 
6 tormin filr eldarna,· 4 man för snlörjninr,, 2 bodkarlar 
ror maskinförråd~n, 2j ~!dare, . 36 kqllämpare, J hofmåstare 
med ·i biträdeo, 36 uppas~re, 3 ·uppasserskor, 2 bodku-



294 

lar, l kypare, l barberare, l örverkock, l kocksmat, I ba
gare; ·2 sockerbagare, 2 maskinisters-hofmäslare, 2 lamptän• 
dare och l Tattenskatfare. 

ANSLAG TILL SJÖFÖRSV ARET 

vid 1.856-1.858 tlrens Riksdag. 

Personalen. 

1 Departements-Chef 
Rdr R:mt. 

15000: 

Sjöförsvars-Depart e ment et s K o.nsli-Expedition. 
1 Expeditions-Chef • • 5500: 
I Expeditions-Sel,reterare 
1 Protokotls-Sekreterare • 
l Registrator och Kanslist 
l Kopist . . • • • 
För Kopistgöromåls bestridande 
l Vaktmästare • • • • 
Till gratifikationer åt Extra Ordinarier 

45Cf0: 

3500: 

35110: 

615: 

3S5: 

600: 

3011: 

1891JO: 

Sjöförsvars-Departementets /{ommando-F:cpedition. 
I Flottans Orficer af högre grad 21100: 

2 Adjutanter a 750. • • 1500: 
l Vaktmästare 

Förvaltningen af SjiJ-Ärendena. 
1 Chef, arfvode • • • • • • • • . •· 
Fyllnad i Vice Amirals löo, af besparingarna. 

60U: 

4100: 

1800: -

2 Militär~Ledamöter a 1200_ • , . • . . • 
1 Sekund-Chef !ör Konstruktions-.Korpseo 
l Lots-Direktör • : • • , • 
l Chef för Sjö-!{arte-Kontoret 
4 Am:ts-Kammar-Råd . .. . . 

Kansliet. 
l Sekreferare • • ~ 

I 1\Pgislrator och Aktuarie 
l Notarie 

l 1\aoslist • . • • • . • 
Pör renskrifningsgöromåls bestridande 

Kammar-J(ontoret. 
I Kamrerare : 
I Kammarlörvandt 

l Bokhållare . 
2 Kammarskril'vare a 1000 Rdr 
Till en af dem, som är Materialförvaltare 

Kassan. 
l Kassör . . . . 

.Adjutant. 

. t 

.• . . 

,, 
lö·n, arrvode l Officer, utom . . . . 

Vak(betjening. 
l Vaktmä.stare • • . • • . 
3 Kammar!l~ängar å 450 Rdr 

Konstruktions-Hontoret. 
1 Officer, som tillka tjenstgör vi<l stationeo. 

Gratifikationer åt E. o. i:jenstemån 

{ Amiral 
l Viet~ Amiral ~ 

Kontre-Aq:~iral 

Flottans Officers-Korps 

29~· 

~400: 

900: 

4500: 

3500: 

2200: 

~200: 

750: 

850: 

3500: 

2200: 
2200: 

2000: 

150: 

'3000: 

...... 
,....... 

450:-

600: 

I350: 

200: 

~50: 

35200: 

7500: 
. 7000: 

600~: 
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. Dito (att indragas) l t6:SO: 
5 KomnH•odörer ·a 45oo: 

6 Kommeodör-Kaptener å ·4000: 
]2· Dito a 3500: 

7 Kaptener . . å 30110: . . . 
13 Dito a 25oo: 

20 Kapteo-Löj!ilanter a 22oo: 

40 Dito a 2ooo: 

20 Premier-Löjto~oter a 1200: 

40 Dito a J 000: 

20 sekund-Löjtnanter a 800: 

40 Dito a 600: 

Flottans Unde'"r-Officeri-Korpl. · 

9300: 

22500: 

241100: 

42000: 

21000: 

325011: 

44000: 

800110: 

24000: 

40000: 

)6000: 

24CIOO: 

399800: 

7 Kong!. Flagp,-Stynnån a 800: 5600: 
22 Öfver.:.styrmän a 6oo: 

17 Under-styrmån . . il 55o: 
17 Dito • . a 5oo: 

8 Konp,l. Flaeg-Konstaplar • a 8oo: 

48 ör~·er-Konsta p la r a 6oo: 

36 Under-Konstaplar a. 550: 

36 _Dito a. 5oo: 

7 Kong l. Flagg~Skrppare a.· 800: 

25 örver-Skeppare . a Goo: 

28 Under-Skt'ppare a 550: 

29 Dito a 5oo: 

je m te 3:ne tunnor spanmål hvardera In 

Marin-Regementet 
(heriden) 

. 

natura 

1 Öfverste 

l - Major (tlito) 

(dito) 

.... 
l Major 

43200: 

931>0: 

8500: 

6400: 

28800: 

19800: 

18000: 

5600: 

15000; 

15400: 

14500: 

160150: 

5500: 

4000: 

3500: 

*) Egentligen upptogo St~nderne för 4 Vice Amiral och 3 Kontre
Amiraler de ganila ' lön'erna, med särskilt lillöknings;in~tag för 4 
Vice och 4 Konl.re-Amir.al, .hvart.>mot .vid <le 2 Kontre-Amir31ernes 
afgfing, i stället skulle tillsättas 2 Kommendör-Kaptener, l .J( t:a 
och l af 2:dra klass. öCverskottet skall statsverket besparas. . 

8 Kaptener. ., , • • 

8 Förste Löjtnanter 

4 Andre Dito 

.. 

1 O Under-Löjtnanter • • • • 

2 Adj.utaoter • 

8 Fanjunkare , 1 • • 

S Furirer • 

8 Dito 

l R~gementstrumslagare • 

8 Hautboistt>r • • • • • 

17600.: 

a i 2oo: !1600: 

a • ooo: 4ooo: 
a 800: • SOOO: 

a 100: arfvode 200: 

a soo: • 64oo: 

a 50o: • • 4ooo: 
a 4oo: • • a2oo: 

• • • • 400: 

a J5o: . 1200: 

Under-Ofl]cerarne :; tunnor spanmål hvardera in natura. 
792 IUan 8oJdatPr i 46 dagar a 3J Öre per 

man om dagen • • • • • 11293: 92. 
592 man dito i 319 dagar dito • 58542: 88. 6~836: so. 
derar portionsvardet a 25 öre per man utgör lS6320 Rdr. 
8 Distinktions-Korporaler a 72 Rdr tillökning 576: 
32 Korporaler a 36: • • • • t 152: 
16 Bornhlåsare a l 8: . 288: 
16 Trumsl:.gare 3. l S: . 288: -l-

Vårfningspassevolaos för 800 man å 6: 7 5. år J., 5400: 
Uuderllåll ar servisen • • . • 150: 

145291.1: so. 
Matros-l( orpsen. 

200 a 5{) öre dagligen • • • • • • 
200 Jungmän å a9 öre dagligen • • 
derar portioosvårdl'l a 25 öre gör 36500: 

& ;Kom{•ani-Chefer å 300: • • • • • • 
8 KorporaJ~r • • å 45: • • 
Till aOöningslörhrlttring åt JOO Förste klass Ma-

troser • • • 

36500: 

2Si70: 

1200: 

360: 

7756! 23. 

. J 74286: -. f.!lS. 
Iianonier-Korp•en. ,, · 

10.0 .Kanoniere.r :a 50 öre dagligen. • • • · • 18250: 
109 Under-Kauonierer å 39 11 • • • • • U235: 
derunder portio.nsvårdel a 25 öre utgör l 82:SO: · 
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20 Öfvf.r-Kanonierer, !illö~oing j\ ~5 öre 

2 KOf!JP~;9i-Chefer å 300: .. 

S Korporaler ~ 45: • 

~ YakldråOff ~ . 37 (jre 

' 1 

· Skeppsgosse-Korps.en. 
280 Ske~psr,ossar a _27 öre dagligen • 

deraf p01~tiOIJSVåffiPt ll 2:} Öre 3Öf 25550! 

2 1\ornpani-Chel'er a 303: _. . ' • 

2 1\omr.ani-Offic~rare å. J 50: 
1 Undt>r-OrflcPr (Uppbördsman). 

2 Kompani-OrHi'~r-Oificerare a 50: • 

S Korporal t' r å. " ~ ~re . • . 

2 ·Lärarif i ·'Siwlan a - 1000: 

l Duplika·nt; arfvode 

·· · · . Konstruktions~J(orplen. 

Öfvers't'e och Selwnd-Chef . 

l Kapteo l ~: . 

2 Kapten-"Löjtn.anter .a 3000: 

2 .· · · Dito a 2200: 

4 Premier-Löjtnanter a 120'0:·-

4, Sekuoif-iLöjto,1nler a l 000: . ; . 

3 Undl'r·..i'!{o:ristrl:llltörfo'rå. . 800: 

l Informations-Offlcer,· a-rfvode • • 

1825: 
600; 

360: 

]35: ' 5. 

35605: 5. 

27594: 

600: 

300: 

100: 

100: 

116: so. 
2000: 

450: 

31260: so. 
'' 

4500: 

3500: 

6000: 

UOO: 

4800: 

4000: 

2•400: 

450: 

2 Of6c~'r'åre som ej lrafva Officerslön när de 

kommeoderas till · tjenstgöring a 300: $). 600: 
------

30650: 

--
*) iltflrutillnarii torde möjligen ligga ett misstag, då förut 3 Officerare 
,-arit uppförde t•ll 15LJ Rdr ' tjenstgöringS"-penningar, hvardera, men om 
nu endast · ~ ; Ofiicerarfl,. med kons~ruktörslöner 1 800 Rdr derjemte 
erhålla 300· Rdr arfvo.de, skulle .de, under tjenstgöring, fä, U:ero än de.; · 

ras ä. dr e kamrat~r, med 1000 ·R dr lön, 

Machinist-Officerare. 
Ma<;hinist-Officer 

l pito 

Dito 

pit o 

Melwnislw llorpsen. 

Departements-Chef 

1 1\apten . 

1 Löjtnant. • • 

Arfvode för tillfalliet biträde 

Civil-Staten. 
l Öfver-J(o.mn)issarie 
l Sel,reterare h,os Befälhafvan.cl.e Amiralen 

Dito hos Warfs-Cbefen 

l Dito ocb Auditör vid Stockholms s:tation 

1 Auditör vid f{rip,s-!Hltleo i Carls-l1rooa • 

1 Advol<al-Fisl•al 
1 RPe<i·strator .vid· Befalhafvande Amirale•llS Kansli 

Vice Auditör och [{anslist • 

2 Kal~slisl•· r i CMisli-1'003 a 800: 

1 Vice A-uditör och Kansli.st i Stockholm • • 

1 Kanslist vid Stocldwlms station 

l Dito vid Göthebores Depöt 

1 Vabel i Carlsl1rooa 

l Dito i Stocldwlm 

l Kam·r.t·rare i Carlshona 

l D.ilo ,j Stocl<holm 

l Sjö-Miliiix -Kommissarie. 

1 Varfs-Ko mmissarie 

1 Kassör i C;lrl-slirona 

l Dito i Stocld10lm 

3 KammJI.rJörvandter i Carlskrooa a 2000: 

2·99 

3000: 

2500: 
2000: 
1500: 

9000: 

3500: 

2000: 

1200: 

800: 

7500: 

41500: 

2·500: ..,-

2500: 

2500: 

2000: 

2tHIO: ,..... 
1500: 

] 000; 

1 (}00: 

l 000: 

800: 

800: 

50.0: 

500: 

3000: 

3000: 

3000: 

3000: 

2500: 

2000: 

6000: 

2 
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I Kammarförvandt i Stockholm • 

I Redogörare vid Götheborgs Depllt 

3 Förvaltare i Carlsl;rona a 2ooo: 

3 Dito i stockhalm a 2ooo: 
I Ilevisor Dito 
2 Dito Carlsl;roua a I5oo: 
~ Regements-Sinifvare i Stocliholm 

2 Dito i Carlsilrona a 1500: 
l Bokhållare i Stocl;holrn 

2 Dito i Carlslira n a a 1200: 

3 Inspektorer (i Sjnkhuset, i daglig Utgiftsbod, 

i Beld:idnadsförrådet) dito 

l Proviantmastare i Carlsl;rona . 

5 l\ammarsl;rifvare i Slackholm a 800: 

14 Dito i Carlsl;rona dito 

Till skrifvarehjelp, att utgå som arlvode åt Il 

tillsvidare i tjenst qvarblifvande, men på in

dragning ställde Kamrnarsl;rifvare 

Vaktbetjening. 
I Vaktmästare i Stocld•olm 

2 Dito Carl;l;rona a 400: • 

I Dito Göth e h~lrg 

1 ({amrnardräng i Stocliliolm 

4 Dito Carlsliroua a 300: 

Arlvode till den Kammarskrifvare i Stocbholm 

som för estår dagliga Uteiltsboden 

Till fyllande af den brist som upp110mmer dcraf 

att åtskillige på indraening ställde Tj enslemån 

. tills vidare uppbära sina nuvarande löner 

2000: 

2500: 

6000: 

6000: 

1500: 

3000: 

1500: 

300tJ: 

1200: 

2<200: 

3600: 

11100: 

4000: 

11200: 

2000: 

400: 

800: 

400: 

300: 

1200: 

150: -

4775: 
------

M edicinal-Staten. 
Fält-Liikare i Carlslirona, lön 3000: 

l 

arfvode 500: 

l Regements-Läkare i Stockholm, lön •• 

arfvode. 
2000: 

300: 

105125: 

3500 -

2300: -

2 Regements-Läkare i Carlsl;rona, lön , 

3 Förste Bataljons-Låliare i Ca riskrona a lön l 200: 

arfvode 300: 

301 

4GOO: -

4500: 
2 Dito 

Dito 
Stocliholm a 1200: 2400: 

I Götheborg lön och 
arfvode 

3 Andre Bataljons-Lakare i Carlsl;rona a lön 800: 

arfvocl e 300: 

JO stipendiater, deraf 5 a 400: 

5 a 3oo: 

IUerecie-Staten. 

I Amiralitets-Pastor 

Regements-Pastor i Stockholrn 

2 !{omp"storer i Carlsilrona a 1000 

2 Bata!Jous-Predikanter i Stocl;holm a 900 

Dito 

2 1\loekare a 200: 

l Dito i Göth eborg. 

l K)·rkovalitare • 

Flottans Reserv-stat. 

Fördubblad! anslag 

Till inqvarterings-pennin g ~r 

Arfvoden åt 9 Jnd~lnings-Båtsmans-Kompani-

Ch efer m. m .• 

1500: -

3300: 

2000: 

J 500: 

25600: 

1500; 

1200: 

2000: 

1800: 

750: 

400: 

45: 

l 00: 

'2795: 

50000: 

45UUO: 

2700: -

Sulllma Anslar: till nll öninrr, inberäknad Medi cinai-Staten, 

men afräknad natura-portion en fur eemensl;ap en, som utgår 

ar Titeln: Diverse anslag R:dr R:mt • • 1304642: 98. 

Nuvarande aus lae 

AOönings- förbättring 

Hand t verks-staten , 

1Uatet•iclen. 
. 573495: 25. 

Tilll;ommer: 

för Timmermans- och 

inberäknad ioqvarte-
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ring. 

Ökade inqvarteringspenningar 

Båtsm!in 

85950: 4 7. 

för Matroser· och 

1326: 63. 

38836: 47. Ökadt underh. till uppford. Bålsmän 
- -----

Alrålmas: 75 skeppsgossars un-. 

derhåll . 2600: 62. 

Reserverad 

nine. 

Timmermans- allö-

3934: 50. 

1261 Ja: 57. 

6535: 12. 

Afgår och påföres diverse anslag i natura por

tioneo till uppfordrade B~tsmån 

Oindeld spanmål, 3000 tunnor. 

Flottans nybyggnad 

Återstiir 

Båtsmäns förseende med lilljer och lilclien 

Båtsmäns belil:idnad (förslat:sanslae) . . 

Belilådnad åt Mariner, [{ononiPrcr, Matroser och 

Skeppsg ossar • 

Summa ~nslag till materid 

Dive1•se anslag. 

Exercis mPd Flottans bemannin:: • 

Cernenskap f:' us uatura undertdill 

Spanmålsupphandlinr: och bagnil;ostn :, der 

Durch-m areh-kostnader 

sjukvård . 

Diverse behof 

Rese och tralilarnentspenningar 

SIHifrnaterialier och expenser för Departement 

och Förvaltningen af Sjö-ärendena 

Dito för Flottans statiouer och Depot 

Extra utgifter 

Summa anslae till 'diverse behof 

119578: 45. 

693U7a: 70. 

Il ·1872: 50. 

581201: 20. 

37800: 

J 62000: 

13500: 

63000: 

103339: 94. 

960S41: u. 

360000: 

248583: 75. 

30000: 

18000: 

39150: 

19025: 

5000: 

6302: 13. 

27000: 

15000: 

768060: ss. 
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För Handeln. 
Lotseri- och Fyrines-Staterne • 220360: 

Summa anslap, å 5:te llnf\'udtitPin 32 .')3905: 

Extra statsanslag Un(ler åren 1858, 1859 och 1860 {ör {ör

svarsverllet till sjös. 

Till llj'I>H;gnad af rn Ångfrep,att • 

, dito af G Ånp,l<anonslupar 

,, LiniPslieppet Sl;andinaviens homplellerinp, 

till SPg~lsl1epp samt p5bOijande af ett llJtt 

!{rigsånnfartyg 

, Roddlianonbfllar 

hvarifr5n afp,år nyhyp,gnads~nslag e t 162000 

Rdr årligen eller för 3 år • 

Ät erstårod e an sJ;,g 

Till SjuldlUshyggnad i Carlsl,rona samt Galer

skjulen vid Slocilholms ;tatiou med !l ere 

byeguadsarbet en 

Till en uy Jernhro Pmell<lll Slieppsholmen och 

[(yrliOholmarue i Stocliholru 

121)3739: 

750000: 

371813: 

42000: 

2427552: 

486000: 

1941552: 

200000: 

350000: -

Summa Extra Statsauslag 2491552: -

VilliOr, af Rikets Slånder bestämde, för löneförhöjningar

Des erh5llande : 

t. I Sjöförsvars-Departementet och hos [(oncl. Förvalt

ningen af Sjö-ärendena tillgodonjutes rj lösen för utgående 

expediliouer. 2. Ljuspenningar och spanmålslillöl;oing under 

löuerne upphöra för alla, som tilltr äda lönförbilttring. 3. Af

lönint::Pn till Officerare och Under-Offleerare ulg~\r till § i lön 

och i tjenstgöringspenningar. 4. Civile Ernbets- och Tjen

stemän sliola vidfiiinuas sliiiligt afdrag å löu ebeloppe t, docl< 

ej öfvrrsti ga nde fjerdedeleo, derest vid erhålleu tjenstledig

het, sjukdornsförfall som -räcl;er öfver två månader, eller el .. 

jest förflliOmma nde broder för tjenste ns utöfuing, annan per-. 

son till tjeostens bestridand,e behöfver f&rordnas . 5. Ledig 
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tjeost tillsattes med rattighet till åtnjutaode endast ar de 
atlöningsförmåoer, som i de före 1858 gällaode stater finnas 
bestämda. 6. Ny tjenst tillsättes endast i den mån, p,enom 
de till indragning arsedde tjeusternas försvinnand e, tillgång 
till anöningen erhålles. 

FÖRÄNDRADE OCH NYTILLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN, 

Holland. 
BRIEL (94). 'll) Fyr, stillastående, i en trflst:\llninr,, på ön 

Voorne. Belyser horisonten emellan V. l. N. och O. N. 0., N. 
omkring. Åt V. visar den rödt sl;en, men, då man med o. 
~ s: kurs får · den tvars, hvill slit'D, som ger tillliflnna att 
man har Bank-farvattnet öppet och måste ändra lwrs. Om 
ryrens sken förmörkas är man för nära kanlen af h vita t11nnan. 

- 2:ne Fyrar, stillastaende, i N. 5° V. frun hvaran
dra. Den ena vid rnöljhamnen och den andra vid hamndi
ket i Briel, hvill;a öl'verens anvisa att man nppnfltt N. delen 
af Banl•-farvattnet. Compasstrecl;en aro missvi sa nd1•, 

Frankril~e. 

DIELETTE (181). 2:ne fyrar, S. O. 524 ful från livar
andra. Den ena på hamndammens sluss, med hvi!t sl1en. 
Höjd, vid högt vatten, 24 fot; synvidd 5 mil, 490 32' 7" 
N. 1° 51' 411 V. Den andra i balierundcn af hamn en, mt>d 
röd t sken. Il ö j d 85 fot; synvidd 9 mil, pil aoo båge ar 
horisonten. Fyrarne öfverens leda in i hamnen. 

TRISTAN (186). Fyr, stillastående på denna ö vid in
l<lppet till Douarnenez. Höjd, öfver högt vatten, 120 fot; 
synvidd JO mil. 48° 61 12" N. 4° 21' 16" V. 

•) De inom parentestecken ställda siffrorna angifva å hvilka pagina 
i 1856 års upplaga af "B e s k r i r n i n g ö r v e r F y r a r, B å k a r 
o c h S j ö m ä r k e n etc.", förändriogarne böra införas. 
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LAURICE (189). Fyr, stillastående, röd, O. om inlop-
pet till Concarneau. Höjd, öfver höet vatten, 45 fot; syn
vidd 9 mil, på 19o båee af horisonten. 47o 521 3 11 N. 3° 
54' 39" V. Fyrens ändamål är att leda fartm till anlwr
platsen sedan de passerat lilippan JJien-Fall, då de förut 
iakt!agit alt under ins eelingen hålla Concarneau's fyrar öfver
ens. Då fyren blir synlig styres på densamma. 

!iiipanien. 
CONEJEP.A (211 ). Fyr, omgående, med förmörkelser 

hvar tm, i ett rundt, gult torn, på Cap Blanco, N. pynten 
af ön Conejera V. om Yt•ica. Höjd 292 fot; synvidd 20 
mil, emellan S. S. V. ~ V. och N. O. t. O. ~ O., V. omkring. 
38° 591 47 11 N. l 0 16" 32" o. 

:Nord•ii.UterikansJia l<'ijrenade §tateroa, 
LLOYD NECK (293). Fyr, stillastående. Höjd 34 fot. 

40o 541 48" N. 73° 25' 45" V. 

SAPELS-ISLAND (30!i) . Fyr, närmare stranden än don 
gamla fyren. Höjd 50 fot. Vid insegling hållas fyrarne öf-
terens, tills man får O. fyren på Wolf-Island i S. V. t. S. ~ 
V., h varefter man &lyr N. V. t. V. ~ V. till an ha rplatsenJ 
midtemot hufvudfj'ren, hållandt• sig på ej mindre än 4 fam
nars djup. 

Vest-husten af J.'liorra A1neril•a• 
UMPQUA RIVER (332). Fyr, stillastående på Soutl!-Sands. 

Böjd 100 fot; syovidd 15 mil. 43° 40' 20" N. 124° II' 5" v. 
Australien. 

PORT JACI\SON (351 ). F)· r, stillastående, på inre S. 
pynten vid inloppet till hamnen. Böjd 90 fot; synvidd 14 mil. 

Underrättelse f ör sJö{ m·ande. 
Sliepp som passera genom Torres-Strait böra vara för

sedda med skjutvapen. 
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Genuas nya hamndam är und er förlänenine, IJvnrfiire 
man bör · hålla viii utom pynten ni densamma, och är en 
båk uppn·st 340 fot från nuvarande pynten, i rililning åt 
dammen. 

l Canton-noden är en lilippa, benäm nd Bate-Rock, upp
täclit, med 14 fot vid låp,t vatten, 2 kabell ti np,d er N. från y<t
tersta N. pynten af Tiger-ön. hjl. Fästningen på Tiqer-ön 
s. o. i s.; högsta pylllen ar ön s. 1 o. p. c. 

Vid Sumatra äro upptäclita: ett grund med endnst 3 
fot Vatten SOID S'll'å<Ciier .sir, V. vardt från ll:de pynten 3 i a 
4 mil och 2:ne ref .på V. liusteo; det ena i 0° 30' N. 98° 
481 O • . o.ch det andra i 0° 52' N. 98° 23' O • .. 
SAMMANDRAG AF ÅTsKILLIGA f\oNGL. BREF, FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER M. lii., UTGÅNGNE FRXN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTEMENTET. 

(1\ongt. Bref.) 
Den 4 December. Att gä!lande spisordning ombord å de till 

expedition beordrade fartyv,, hädan efter äfven sl1all tillämpas 
för maostiapet å det vid Carlslirona förlagda EXPrcissl!epp. 

Den Il. Att de vid samtlige under· ({om.-Koll. öfverinseen-
de ställde Karautänsinniltnin{pr beuntliga inventarier, som 
blirvit från 1(. Flottnos förråJ utl emnadP, böra dit åter
ställas; samt att de för Arpö [\nrantänsinriittning begaena
ue, [\ronan tillhörige byggnader, stwla återställas till Flot
tnos station i Carlslirona. 

Den 15. Att Kassören hos IL Förvaltningen af Sjö-ärendena 
J. G. 'Poller erhållit ytterlir:are ~ 5rs tjeostledighet, samt 
att l3oldd!llareo C. O. Schultzberg sliall tjensten under ti
den bestrida. 

Den 22. Att Knmereraren hos[\. Förvaltningen af Sjö-ärendeua 
J. F. Kålberg erhfilht ytterligare ett års tj ens tledigh et, samt 
att Kammarförvandten F. voo Heid ens tam sl;all tjensten 
under tiden b(•strida. 




