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CARLSKRONA BRAND DEN 17 JUNI 1790. 

(Forts. fr. föreg. härte.) 
Don största och bilsta lielen af stailen Jades i asl;a. En

tla.,t. de bebyggda delarne af Möllebaclwn, Vestra Udden, Björk
holmen, södra sidan af Amiralitetsgalan och Vallgatan blefvo 
räddade. Pil Drottninggatan q varstod ensa n) t Posthuset; på 
Handtverkal'll- och Witlnsgatan blott några få enstaka hus. 
Vid nonnehn:atan, Prinsgatan, Borgmäslaregatan, m. fl. bier 
knappt något hus qvarstående. Nästan alla handelshusen med 
tillhörande rika pacl.bodar uppgingo i röli. Med största möda 
rfldda<les ett stenhus, som Kronan nylieen inköpt af Advokat
Fiskalen Stqbing, för att användas till sjukhus. Likaledes räd
dades Commerce- Hå det l( rooks hus vid Landbrogatan, Grefve 
Wachtmeisters hus vid Boremästareeatan, jomte H. Exc. Grefve 
Wraneels och Kontre-Amiralen af Chapmans hus, hvilka sed
nare blefvo alldeles oskadade. Amiralitetskyrlian led ej heller 
af elden. 

Bland de omtiinksamma försigtighetsmått, som stadens 
husegare vidtagit för att skyndsamt ersätta lidna brandsliador, 
\'ar en år 1760 stiftad Brand- och 
lwpitalfond, som växt till 25,000 

Deraf hade 

F ö rsftk ringskassa. Dennes 
Rdr Sp., syntes vara för 
för diltills afurände hus ändamålet tillrftcldig. 

utbotalts 5000 Hdt·. [\npitalet var, med undantag af 2 till 
3000 Rdr, utlånt på fastigheter emot cantion. Men panterna 
voro nu uppbrände och cautionistorne utblottade, urstånd
saile att betala. Fonden hade dessutom varit otillråcklirr, 
enär i kassan voro försalo·ado 145 hus, med ett försäkrinGs
värde af 108,723 Hdr Sp. Kassan litmde således icke upp
fylla sina förbindelser, men erbjöd 20 procent af försäkrings
beloppet, hvarrned de Ieearne för k larado sie vilja fttnöjas. Ami-
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raten Grofvo Wrangel, i ogonsl1np af kassastyreisens ordfö

rande, gjorde härom underdånig anmitlan hos Kon3l. Maj:t, 

som medgaf att för [( ronans i kassnn förs<ilirade hus, onahanda 

bolopp finge gälla såsom full Iiqvid. 

Don allmänna välgörenheten sl1ynJaJo att bispringa de 

olycklige innevånarna. Under Landshöfdingens priisidium ut

sågas 30 deputerade af alla stator och nä ringsgrena t·, för om

besörjande af uppbörden och utdelningen af insamlade gåf

vomedel, jemte nödige åtgrtrder till stadens rödjande, åter

uppbyggande, m. m. Af denna stora deputation nedsattes ett 

särskildt utskott eller s. Ii . "Uidelningsli0mmission1
\ bestående 

af Landshöfdingen Fri h. Ha ab, Super-Intendenten Falmehjelm, 

Fält-Prosten Åberg, Öfverste-Löjtnanterne Holfberg och Stjern

granat, AuJitören Stra:1dherg, Rådmannon Carlberg, Handels

mannen S. Hunnow, Guldsmeden Fauerherg och Hattmakaren 

·weis, valde af alla tre församlingarno, för att emoUana, för

valta och utdela alla till do brandsliadado sl1änkta matvaror, 

Genom kungörelser i tidningarull uppmanades rilwts inne

byggare att räclia do n·ödlidando en hjolpsam hand, i följd 

hvaraf icl1o obetydlirra summor inflöto. 

Uti en sådan i Inl'ilies Tidningar intagen uppmaning af 

den 18 Juli 1790, undertecknad ''Carlslrrona nödställda Inne

vilnare11, uppgifves att de, som 'lidit förluster, voro ndels do 

mest förljonte officerare, civile embets- och tjenstemån samt 

deras enl101' och barn, dels hanillande och handtverllat·e, samt 

minsta delen af det s. 'k. sämre folket. lll'ad de förra an

går, Imnde de så mycket mindre trtla denna förlust, som ge

nom trägen och långvarig tjenslgöring, stationerade på en 

dyr varuort, inua kapitalet' möjliuon lmnde hopsamlas genom 

·en noga a-fmått penninr:elön, IJVarigenom således slörre delen 

af dem aldrig varit i någon förmögen epoque; och beträffande 

ile scdnare, eller hanlilandes och handtverksmäns Törluster, 

bestodo de uti ansenliga förlaget·, hvill!a genom en beröm

metig orotanka voro på creclit samlade, att dertiled i närva

rande slållnina kunna understödja Hikets Sjö- och Landtmast. 
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Vioocr •,lll!N'l h:i r till de :mångfaldiea och vackra ny,brggtJ\Iller., 

som sednat~e år.en blifvit med ansenlig kos{nad uppfö.rdo tiJI 

loge.menter, så för egen del, som för den från alla ka·nteL' 

af ril1et tillstötande folkmassan, hviU10n till flot·tans Idargörande 

p,rfolid.ras samt till dess bemannande år nödvändig, och fö,r 

Jtvillia husogarne merflndels stotio i slmld, tillsamman_lagdt 

med det ödet, att, i anseende till oldens hastirra kringspri .. 

.d ande, om å rkelig del a.f lösegoudom lit' lågorna lwnde räddas 

oQch stöne ,delr.n af del räddade återigen antingen up,pbruJ;J

IiJ,it på r,ato.rno i brist på si; yndsam tran·sport, eller af lj~tfvar 

~)lifvit hrnr:clt ur vagen, m. m., torde hvar och en uppmärk

satl) t:öra s.ig ett mera u.tvitlg~dt beeropp om den allmänna 

slial;lan och vår totala ruin." 

F'lera af stadens i.nnevånare, som undgått faran eller 

.mind1re lidit deraf, bidrogo med gansJw .ansenliga pennioge

g5fvot·. Siirsldldl Jörljenat· niimnas aH Majoren Grofve Georrr 

Fredr. Hans Carl Wachtmeister, don g.refliga ättens dåvar,an(lo 

Senior, "hvars palats slår merflnJels oskadadl'\ till Tys'iia kyr

·l•ans iståndsåttande sl1ånlite En Tunna ·Guld. Co,mn;w,rce-Hå

det !(rooli, som förlorat ett packhus af my,cl1et värde, g\l.f (Qii•O 

dess mindr,e till utdelning af deputationen 600 Hdr ,S,peo.ie, 

-Befäl och besHtninr: å den på redden liggande Ölogsfre,g\l.~hm 

Svarta Örn (Capil. Christopherson) äfvonsom befäl och man 

slwp v,id den i Cat·lsl;rorHJ förlagda gamisen af Vest.götha 1Ca

valleri, gjorde genast sammansliOtt af peningar, att ut.del;~s 

rlill hustrur och barn fit un ckrof(]cerare och eemenslwp, som 

voro liOmmenderade på örlogsflottan. Efter 3:ne måoade.r 

förlopp uppgingo de f rå.n ,ensliilda personer influtne ,gåfv,o ... 

medeJ till 15,66'2 Rdt· 12 sl1. Sp. och hade till medlet af Maj 

179 I s·tigit till 38,'Z98 Hdr Sp. Dessutom hade från flera 

~andsorter Iwstnadsfritt blifvit på stället aflemnade matvaror 

af flera slag, spanmål, mjöl, m. m, jemte en myckenhet tim

mer och andra bYJwnadsmaterialier. 

.Uti ett brer, daterallt Carlsilrona den 5 Juli 1790, skrif

ves: "Till följe .af studens olyck<l är allt här -uti myckoo rö-
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rolse. ~lan rödjer lie afbr:inda tomter, man lägger grundtill 

nya bygenadot·, man reset· interimshus. Önslian viirdt om 

bredare eator kunde uppdraeas *') och str.nhus bmgas i st. f. 

do af träd, så hr1innbare! Tillförsel af lifsmedel är ansenlig, 

och då Gud viiisignat hela Götha llilie med en så allmän och 

eod eröda, så mildrar allt detta den iind:1 nog svåra utsigten 

för Yintem." 

llurn!edos, under den allmrtnna nöden, högslfl styres

mannen på st:illet flfven länide på sig sjelf, må här om

förmälas. Tvil dagar efter branden, eller redan den 20 Juni, 

ingick Landshöfdingen Frih. Baab till [{ongL ~laj:t med un

derdånirr anhållan att få det af Kronan inköpta Stq·binrrslia 

huset åt sirr upplåtet ollet' ock nytt residens uppbmgdt, så 

att han innan vintern nallias måtte der kunna inflytta, "helst 

allmfmna sälierhelen och hela det mig i nåder anförtrodda 

läns välfärd härpå beror." Kong!. Maj:t anbefa!lde Amiralen 

Grefve Wrangel :;tt i samrftd med Amiralen af Chapman och 

General-lVlajoren Toll öfver denna ansölian inkomma med 

ut15tande. l dt<lla yttras bland annat : "Det lwn och blir iclie 

förtigas, det alldeles inr;en våda synes å färde vara hvarken 

för allmänna sålierheten eller 13leliinge lftns välf:ird, om och 

Landshöfdingesätet icke ens vore uti Carlskrona, ftnnn min

dre kunna så betydliga omständigheter bero ar en mer ellc1' 

mindre heqvämlig etablissemont för honom och dess famille. 

Den nuvarand e ställningen tycliOs fordra att man nödhje!per 

sig silsom möjlit:heleo medgifver : den hyra Eders Maj:t och 

Kronan boståt· för Landshtifdingen och embetsmännen, synes 

''ar<~ ansenlig nog al.t d01·föt' i den oafbrända delen finna 

lterberge föt· allt det som rälloligen fordras i och för Embe

tels ulöfning, och det synes ol:iglip,t att nu sträcl1a sit! långre. 

Utan att afval1ta nådig resolution på berörde undertlå

niea hemst ft ll an, ingick Landshördingen ånyo Jon 23 Juni 

·•) Gato rnas bredd och stJdens indelning är :innu i det allra närm as te 

lika som föro branden, .lvbn har påstått alL galorna vid ~lad ens 

ilLerupphyggande gjordes bredare ; men del la är ett misstag. 
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med anhållan att staten mftllo till landshöfdingeresidens in

köpa Commorce-1\åtlet Kroelis vid stora Landbrogatan bol5gna 

stenhus, "som kostat minst 17,000 1\dr, men nu, i anseende 

till orrarens genom el svådan irft!;ado bel{t{!enh et., säljes för ·l 0;000 

Sp., och l1an anstfintl med liöposliillieens et·löGr,arHie erhållas,, 

Don Kong!. Hr.p,erineen resolverade ltärpft: "Ad acta.'1 

Landshördingens underdåniga rappot·ter om eldsv~tdan 

{tro särdeles lmapphändign, utom i det som röror ltonom 

sjelf. Uti en af dem (ar den 19 Juni) omförmftlos huruledes 

"vid eldens slåeliande icl1e mindre jaa sjelf än mina underh ar

vande embetsmftn sölit att fullr:öra vår slij'ldiehet", till<iggande : 

"Om det icl1e vore att qviifva allmänhetens röster och dölja 

verkliga Wrhållandet, skullll jag vid delta tillf<illo iclie nämna 

min käre svärfader, llerr Contre-Amiralen och Commenflören 

Lilljehorn, som sjelf var på mftnp,faldiga ställen tillstädes, lade 

hand vid arbetet od1 räddade mångas egendom, samt genom 

sin rådighet och oförslil'ftchta mod, mod biträde af Flaeastj'r

man Pihlström hämmade eldens framfart vid det för E. fL M. 

rälming inliöpta Advolw ffislial Stqbings stonhus som re

dan var på rrafveln antändt och husen på ömse sidor upp

brände, men iclie desto mindre iir i behåll, livarigenom de 

öfriga husen pil Vitlusgatan och hela den norra delen af sta

den samt den s. Ii . l(alfhap,on jemte det E. K. ~l. och [{ro

nans hus som Il. Excc. Grefve Wranael bobor blefvo con

serverade., 

Den Kons!. 1\eee rinaen visade sig iclio erli:iosam för detta 

Landshöfdingens oc 11 hans "käro svärfaders" nit, alldenstnncl 

Kong!. l\laj:t allåt en eanslia allvarlig slnapa, med antydan 

<'lit icke i officiella rapporler inblanda s5clant, som icl!e till sa

ken hörer. Contre-Amiralen Lilljehorn afsliicliades under bo

vukninrr till en landlegendorn *"). 

Bland ofGciella rapporter om eldsvårlan saknas den af 

Amiralen Grefye \Vrangel afgifne, iifvensom Genoral-~l~joren 

*) Som bckont llr, var Lilijehorn misstänkt fö r förr;iocri i slaget vid 

Öland 178\l, i föl jd bvaraf han hölls arresterad i Carlskrono. 
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'l' o H s underdåniea berättelse af den 2 ·l Juni, hvillia moJ k u• 

rir -från Carlslu·ona lwmmo den Koner. Hegerinnen till handa 

den 25 Juni. Uti Hegerineens Protolwll för samma dae ar 

antecknad!: att General Tolls berättelser "mera omst;indlil,en 

liandiade om denna eldsvåda, dess orsal<, forteåne och f~lj
der, och hvaruti bemälde General-Major förmåler sig flnfva, 

i• anseende till stadens återuppbyrr~ande ej mindre än till be

frii'mjande af deras underhåll, som genom denna vådeld för

lorat sin egendom, anmodat Landshöfdingen alt allmflnl'lelige·n 

kungöra, det alla lifsmedel och byggningsfunnen, som tiH 

Carlskrona lwnde från landsorten införas, bordo t. v. ~ullfritt 

inkomma. Begeringen ville dessa rapporte r till l(onel Maj:t 

öfversånda *). 

Uti underdånig skrifvelse den 27 Juni, anm;ilcr Gene·ral 

Toll, ''att Konungens Befallningshufvande blifvit anmodad för

ordna det under ransallningen orn den hår upplwmna förö

dande vådeld, såsom en särsliild fråga ' må följas och under

sökas, hvar n5got lirut funnit s", tilliiggando: "D'en sliada E. 

K. M. och I{ronan lidit, ej mindre än de flesta stadens in 11e

vånare, synes fordra att fastån de i denna delen brottsliae 

båda emot la~ens föreslirifl, emot monsklighet och sunJt fö~
nuft, till hufvudsaldig del redan blifvit straffilde igenom för

Just af hvad de både med rätta egt och olagligen åtl;ommil 

docl> lil1väl böra undergå en näpst, som hämnar förbqtel~ 
sen och för framliden afskräclwr för slik neslig och vådelirr 

öfl'erträdelse," 

Med anledning bäraf beslöt Vndersliidsdepnlalionen i 

Carlsl1ron~, att de personer, som hlefvo förvunna att i sina 

)ms haft ~rut förvarad!, ej skulle komma i åtnjutande af und

sättning. 

~) Eft.er all anledning hafva dessa rapporter förkommit uneler krige~, 

enär de hvarken linoas på 1\iks- eller Krigs-archivct. Möjligt är 

att de hlifvit undansnillade, såsom innehållande åtskilli<>t som fö 1• 

" o' 
01aogen var mindre beh<Jgligt. 
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Oet år ej kålHit till hvilket resultat Undersökninearne i 

detta afseonde ledd•J; men anledning år att förmoda det sa

ken alldeles nedlj'stades, enär alltför många voro tioruti com

prometterade. 

Under denn<~ nödens tid ha do den !(ongl. Kommilen att 

l1åmpa med stora bckyrnmel'. ·Konuneon fordrade myclwti. 

men Regeringen lemnade inga ponnin!jar till utr,iftornas be

stridande. Kriget slukade alla statens tillgångar. Upphand

lingar för flottans behof måsttJ sliO på 3, 4 och 5 månaders 

kredit, som var ytterst svår alt erhålla, och aflöningar liunde 

oj utbetalas. Uti en underdånig sluifvolse af don 22 Juli ytt

rar General Toll: "Totala hrist.en på penningar har fö·ranlå

tit att alla trup(ler i Carlskrona med denna dag börja undfå 

proviant in natura, hvilket dock graverar staten med 26 l 
procent mera än om allöning litlllnnt bestridas med penninPar. 

u l 

dessa fela ändocl1 för dricka och tobal1, och befälet är alldeles 

utan. för de h~r i landet varande trupper har nu på 18:e 

dygnet ingentinr, lillnnat lcnlflns tlem än brödet, och många 

ha således i flera dagar dervid jomte vatten måst lefva och 

göra tjenst. - Den Allsmäglige vet att jag gjort allt hvad i 

min förmåga stått till o!yclwns afvfmdande i me'll sedan alla 

löften blifvit oupr•fJlldo och betalningar till dem som v edor- . 

vågat egodelar och credit att uppehålla verl;el, så ru· ej hel

lor något förtroende mora alt finna. - - - Eders Maj:t 

bar ingen ombetsman i bqtlsammat·o belägenhet än den till 

hvilken jag år lemnatl i utgånearno lära visa sie med försliräc

kelse1 kanhända hastigare ;in hjolp numera kan väntas." 

Uti en annan skrifvelse af den 15 Augusti anförer Ge

neral Toll: "Det flr min sliyldighot unde rdånit:st anmäla, alt 

om ännu en armement skall påtftnkas, så lian ingen dag för

summas att g ä i författning om boredelsema dertill i mon 

crediten år förlorad och liassan tom, och då den förra hin

JJer återslålias och det sednare blir afhnlpet, så f1r ingen phy

sisk möjlighet öfrig alt vinna ett åsy[ladt ändamill. Jag voro 

ovardia E. ~l:s Nådir:a förlroondo, om jag fördöljtio sannin{!on, 
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eller smickrade med ett bedrii{lligl hopp all salwrna lwnnu 
gå emot eller öfver möjligheterna." 

Lyckligtvis hade det ärorika slacet vid Svenslrsund lcdl 
till en länge önskad fred, som afslöts i WeT"elä den 14 Au
gusti. Jemnt en månad derefter anlirade Hilwts Örlor;sflotta, 
under Contre-Amiralen Nordensl!iilds befäl, på Carli;luona 
redd, De om bord varande landtrupper deuarkerade efter 
hand, inqvartorades i närmaste byar samt uppbröto med möj
ligaste skyndsamhet till hemorterna. 

Fredsbudet viicl;te inom hela landet den mest jublande 
glädjfl, och öfverallt i riket blef freden hö{lliclligen lirad. Äf
ven det så olycl!li{la Carlsl1rona samh;Uie deltog uti dessa all
männa glädjefester. Derom sllrifves under den 23 Sept. '1790. 

~llär är den fullkomligaste glftdje rftdande så öfver den 
ärofulla fred, hvill1en senom den IIösstes välsignelse och vår 
j alla tider store och förträfflige Konungs vishet och hjelte
mod, Svea land vunnit, som arven deröfver att den Allsmtig
tise vårdat och bevarat Il. IL M:t vår milde, oförsliråclite, 
segrande och oförlilmeligo ~lonarch under llrit:els fasor, sä 
att något vådeligt iclie ffttt vidkomma Dess Ilögo person eller 
dyra lif, då Han lilivål så ofta både till sjös och lands i spelsen 
för sine härar vist dem Vå{;en till aran, Sjelf stritlt, försvarat 
Hikets heder, tillvunnit Svensiw lirigsma~t.cn sin uqpmla ära 
och sjort Dess vapen föt· fienden förfärliga." 

"Ämt'on så höga, vigtiga och p,liidjefulla, hafva försöt
mat det bedröfvelica öde, som genom don gntfveliga eldsvå
dan nyligen öfvercått denna staden och måste uppvåcl•a hvar 
redetig Svensk undersåte, ti ll att meti o,J;rymtad vördnad slil<lso 
prisa och lofsjunr:a 1-lerran vår Gud, som Konunt: och Hilie 
så bevarat och hulpit hafver .'' 

~Att offentligen och med förenad andakt fullgi.it·a en så 
helig pligt, hade IL M:ts Befalloincshafvande härstädes, Lands
ltöfdingen och Riddaren Frih. Raab nästl. Söndag den 19 i 
denna månad, då allmänna taclisiigelsefesttm för den husnc
lga freden här firades, sammankallat på Landsbansliet Magi-
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st.raten, Vördiga Pt·cslersliapot, Sjö- och Landt-Tullstatorne 
samt Lon. Boq;erskapets 48 ;\ldste, hvillia alla tillilia med K. 
Befallningshafvande och Landshilfdinge-Emhet.el nppginao un
der sammanringningen uti ordentlig procession j stadens Stor
liyrl•a och hemhuro Borranom lol'o(f'er. Herr Amiralitets-Su
perintention Fallnehjelm hol'rfunjade detta med ett vacliort och 
uppbygeeliut tal från predil;stolen. En var.kor vocal- och in
slt·umentalmusik uppl'ördes och Te Deum afsjönes t~nder pu
lic- och trumpeteljud." - -- - -

"stadens förra vålmasa iir förvandlad till röl1 och aslia 
hvarigenom lloreorsl1apets llll vidlådande vanmagi satt gräns 
rör dess böjelse att fira tacl1sågelsefesten på ett mera lysande 
sått :in som sketlt; mon detta Borgersliap tä!Iar dock med alla 
andra redeliga svensile män i oslirym!.ad kärlel1 1 vördnad och 
lilleirvonhot för vår älsl1ade Konung och ll'erre, som Gud oss 
visslll'ligen i nftdor girvit hafver. 11 

c.§. 

NÅGllA ORD OM FLOTTANs SPISORDNINtrAR. 
(Föredrllgne i Örlogsmarma-Sällskapet ~r D:r S. Mörck.) 

Ibland f1konomisl;a och reglementarislia bestiunmolser äro 
en del af heslwffenhet att j väsendtlig mån invcrl1a på det 
ljenstgörande manskapets allmänna Villbefinnande och tjensl
barhet. Såsom sadana förtjona i synnerhel att ih5GliOlllllliiS 
dB, hvill1a under nästförflutna år blihit fast:;tflllde eller för
ändrad e rörande spisordningar till lands och sj ii s. De äro 
ej mif.ldre än fem, och utgöras af: Nådit:a Stadean l'iir natu
raportions tilldelande åt somenskapen af flottans korpser; 
Spisordning för friska, Spisordning för sjul1a, och Heglemente, 
hvarefter sjukprovision utlemnas till flottans fartyg under sjö
expeditioner, samt slutligen Spisordning å flottans sjukhus vid 
Ca riskrona station. Alla dessa reglementen och spisonlnin· 
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gar bära vittne om styrelsens och alla \'cderbörandes orolanka 
och berömliga nit att om gemensiwpen laga den bästa möj
liga omvårdnad. Obestridligen medföra de hvar och en myc
ket godt, men hafva docl; gifvit anlcdninr, till följande an-· 

mårkninear. 

4. stadgan för naturaportion rit gemenskapen. 

Kongl. Maj:t, som genom Provianterings-Direl•tioner sökt 
boreda tillsyn, all !lollans manskap komme i åtnjutande af 
Msta möjliga underhåll, som med tillämpning af gällande 
utspisningsstat lnmde detsamma förskaffas, har visserligen uti 
bemälde stadga endast lidtagit sådana jemlminga1· i äldre spis
ordningsstaten, som blifvit en följd af det nya mått- och vigt
systemet. Me11 Kongl. Maj;t har derjemte meddelat vissa sär
skilda föreskrifter, hvilka just äro de, som gifva siadgall sitt 
rätta \'årde och i1etydelse såsom en högst väleörande inrätt
ning till folkels fördel och båsta. llärtill hör i främsta rummet 
räknas, att allt vid stationen tjenstgörande mansl;ap, tillhörande 
flottans korpser, äger rättighet utbelwmma och sl;yldiehetemottar:a 
l!aluraportion, och all för manskapet eemensamma matinrätt
ninear, der de kunna, åfvcn böra åstadkommas. Malinrättning 
.skall således finnas för h varje korps, de r utspisninG l1an slw. 
,All provianten anskalfas eenom auldioner inför en Provian
lerings· Direktion, sammansatt af Kommentlnnten på stationen,. 
en civil Ijonsteman och en officer från den l;orps, som vid 
matinråttnineen skall besJ!isas. Utbyte af vissa provianlartil;
Jar emot andra af lika närande egenskapor får, derest por
tionspriset derigenom icke öfverskides, af Slalions-l.lefålhafva
ren med leverantören öfverenslwmmas. Det l1an icl1e nolws_, 
P.U (lessa bestämmelser äro i höe grad ändamålsenliGa. Do 
J!\lfva också redan på det otvetydieaste sätt, hvad angår Slwpps
.gossekompaniorne och Marin-Regementet, visat sitt vål[;örando 
inflytande på aossarnes kroppsliga förkofran och mansliapct.s 
,allmänna välbefinnande. Detsamma har man haft allt skäl 
,~tt förvänta äfven beträffande det öfrirra ·manskapet, som cf-
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tor dessa nya grunder' erhålla sin bcspisnina. Men. det hA

finnes dock iclw vara fallet med dem, som användas· till ar
bete å skeppsvarfvet. För detta foll1 synes bespisninge·n icke 
U'tfall'a li'llfretlsslilllande. Orsaken hfu·till ;i r doclt icl;e alt söka 
i proviaNfem beskalfenhet eller' tillagning, utan ~ Licl'en, di1 
derr u~delas·. Spisordningen upptager 3 :no mål om dagen1 
men emedan follwt hålles i arbete från moreonen fram på! 
eflermitldaaen, har man på sått och vis sammanblandat frtt"" 
lws-t och aftOin'ard till ett enda mål, allför t'idiet och ovantictr. 
för an kunna njutas till belåtenhet, i synnerset då folket kl. 
4- 6 om morgonen i_nstäliP.r sia på varfv.et. ~'lång.en finner 
sia deraf iiJ.amående, och somliga afstå fl'ivillict deril'rår.r hellre 
å·H ntt bryta mot nainrens känsla af målinad och hunger .. 
Det ål' nemlisen nalurliBt, att ineen kan känna hunger så 
tidi·::;t på morgonen, l·iliasom iclw ntra kunna finna sig väl vid 
att på morgonen så till sägandes i förslwtt förtånr, livad da-· 
gens framtida behof filläfventyrs lwmmer att påfordra. Men 
delta mansl1ap är utom denna eliigenhet åfven u nderkas·lad 
den, att först sent på eftermiddaeen komma i åtnjutande af 
ruidtlagsmåltid. De flesta mennisl;or äro beroende af sina 
lefnadsvanor, och i alla landsorter år den seden allmän, att 
njuta 3:ne mål, och middag, då middaa ar. Att nödaas för
lära sin föda på ovanlig tid medför helt säkert oläcenlieter, 
och jag skulle vilja finna en deri, att folliel, livars IHlspisning 
enligt matinrällninearnes mening skall vara vfll ordnad och 
reglerad, just eenom måltidstimmames olämpliBflet taeer sig 
anledning till extra förplägningar, hvill;a blifva lil;a många. 
tillfällen till omåttlieliet och utsväfningar. Jag tror mia de~.., 

före icl;e salma sl1äl till den mening, au om don nya stadgar\ 
skall kunna verka i hela sitt välgörande syfte, måste mar, 
ställa så, att folket kommer i verlili~t åtnjutande af de 3:ne . 
målen om dacen och på de lider, som bättre öfverensst&mm<\ 
med dess allmänna vanor och brul1. -
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2. Spisordning för frisToa pd flottans far·tyg. 
Donna spisordning innehåller i Jet nrtrmaste samma natura

portion som i lanu; dock år portionen till sjös drygare än till 

J:mds, och Lestår till middagsmfdet alla dagar af ärter med sa lt 

kött eller fläsk, utom då färslit kött lian anskaffas, i hvilket'fall 

erhålles liötlsoppa med färslit liiilt ocli gröns:Jiior. Af smör 

utdelas på man till frukost 7 ort, men i land endast 4 ort; 

liliasom om artonen 6 ort emot 4. Af färslit liölt tilldelas å 
sjön ett skålpund, men i land endast ~ 5 ort; af ärter till 

middagen å sjön 8, men i land 6 lwbil,tum; ar salt fläsk å 

sjön 50, men i land ~O ort. Det kan således iclle bestridas, 

att portior.en å sjön år mer ån väl tillräcklig; liliväl erhå ller 

l1varje man till sjös till frukost, utom smör och bröd, 2 ku

bil>tum bränvin. Denna dagliga brflllvinsbespisning motsvarar 

icke det dermed afsedda ändamål, att nemligen bereda folket 

en li fvando och värmande fört;iring, då sådan kan behöfvas. 

Dessutom år dess dietiska njutande stridande emot de åsieter, 
som i borgerligt och sanitärt afseonde alltmera eöra sig gäl

lande emot bruk af spritdqclwr i allmänhet. Foll;et l;an vis

serligen till sjös om morgonen harva behof af en vilrmande 

anrål.tning, men man torde ännu iclie harva lycl>ats utfinna 

bästa såttet att åstadlwmma en sf1dan. Spisordningen synes 
l 

så ofta såttant lwn ske, vilja utbyta briinvinot mot öl , blan-

dad! med varmt vatten, och vid sina tillfällen försalt med in

gefära. l\len ntom det alt ölets allmånnaro brul1 möter stora 

hinder till följe af svårip,heten all förvara detsamma i till

råcldip,a qvanliteter, l1an man omöjligen ohelingadt medgifva 

nyttan af dess brul;, kallt på morgonen, och ännu mindre 

varmt eller blandadt med varmt vatten. Om ölet enligt spis

ordningens föreskrift blandas med varmt vatten; uppkommer 

en drycl•, sotu är motbjudande och nästan omöjlig alt förtära. 

Om sanningen hårar l;an hvar och en ärvertyga sie-, som vill 

~öra försök; den har också redan blifvit vitsordad ar alla tio 

fartygschefer, som sista 5ren haft sjöexpedilioner. Alla hafva 

gjort samma erfarenhet, eller att ölet, blanduJt med vannt 
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vatten, icke lwnnat fortfarande utdelas. Jag slutar hilraf, att 

öl, lil1a med bräm·in, ir.liO bör och id•e lämpligen kan utan 

ti ll extra förplilc-ning<~I' anv~ndas, och att man ännu har att 

eöra flera försök, innnn man lyclias finna den i vårt ldimat 

och under v5ra förhållanden på våra fartyg mest passande 
frulwstbespisning. 

Emot nalur~portionen till sjös l1an för öfrict eöras en 
anmärlwing, som flr vida viisendtligaro. !C l\J:t föridarar i 

ofvanomförm<ilda stadga Sin Nådiga vilja och afsizt var<!, alt 

mansilapet slwll lwmma i 5 !njutande ur det bflsta möjliga un

derhåll . Portionen iii' visserlip,en, enlic-t hvad föt·ut är an

tydt, fullt tillrflcldig, men ingalunda s& god som möjligt. Det 

är nemligen klart att, sålfmgo nuvarando nnrrasinerinessystem 

eger bestånd, någon fullt god proviant iclie kan åt manska

pet till sjös åstadkommas. Om den map,asinerade provianten, 

hvaraf alltid den äldsta sliall utspisas först, lfunde vara till 

utspisnine den bäst.t möjlirra, läror ({ongl. Maj:t' iclw haft af 

nöden, att, till realiserandat af Sin hiiga och mennislwvänliga 

vilja till mansiwpets bästa och håtnad med afseende på föda 

och bespisninc, förordna om de särsl1ilda Provianterings-Di

rektioner, med de föreskrifter, som dermed stå i sammanhang. 

Det år pft tidt~n, alt man varseblifver ändamålsvidrigheten ocb 

orimlicheten af det rramla provianteringssättet, som numera 

endast C"åller flol.lans furt)(J . Sedan liOllllllllllikationsanstal!er

ne vunnit sin nuvarande utvecldine och fullliomning, l.an nå

gon våda visst ir.J,e vara alL befara af maeasinernes inskränk

ninG till de allm:innasle behof. Att fortfura såsom hittills, att i 
förråd hftlla helydlit.:a partier· spannemnl, mjöl, eryn, bröd, 

brflnvin; smör, fhisk och i,ötr, flr en uppenbat· misslmsbåll

ning genom varomas sl:indigt pågå ende försämring och sjelf

förslöring, oberäknad! iil'vo nlyrlit;h eton för de allmänna sund

hetsförhållandena till sjös, der manslin pets hfll sa svflrlieen lw n 

betry[jgas, så l5nae provianten icke är den Lasta möjli ga. 

Jag förnyar mitt medcifv3rHio, alt provi an ten kan vara god 

ti ll myckenhet, ~!arr, snmmansuttninrr, lillaening och utspisni ng. 
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Jag erkänner_ till och meJ, att den kan vara god !iii sin besliaiJ'enhet 
såsom reglementariskt ntspisninp,sgild. Mtlrl den är .ocl~ bli.r dock 
aldrig den L>ästa möjlir;a, emedan ur det gamla förråtlat alltiJ de.t 
ä.lt!lsta sli.all tagas filrst, och sålnJes den vara, som vid .utr,åe.Aclet 
ur macasi.net miij.ligen kan vara försvarlit::, liliväl al·ltid slår så 
niira som möjligt att inom lwrtaste lid hlifva odHglig o.ch för
derflit::. F·olkets J.Jälsa k.ommer på della sålt att nlild,e.rkastas 
oafbr.uLna och alla år förnyade föt•sök, h~rulfinge delil ·kan 
npp.rät.thållas oaliladt födoämnen, om hyillia man .ej kan sfiea, 
att do äro do bästa miijlica utan do s;imsta miijlit:a. 

llvarje vrm af flottan och dess framtid måste liänna doll 
tinigaste glädj.o och tillfredställelse, att Kongl. ~b~;t föl'llilar;rt 
sig v,i.lja, .enligt o.rda•lagon i meranämnde stadga, rbereda till
s~· n de.röf.ver, att mansiwpet må komma i åtnjntando af det 
hftsta möjliga underhåll. Derwa Nftdiua förklaring öppna•· ut
sigt till alla önslivårda förbättringar, hvartill i siu mån den 
hlifva1~de nya ångqvarnon och ån{~baeeriet på ett verksamt 
sä~t skola bidraga, emedan do möjliggöra en båttre och med 
mera besparing fören,,d brötlher.etlnin~, ån hvatl hittills kun
nat slw; men en vigtig fördel föl' folltet och dnss bespisning 
å,r ;innu .att påtänlw, hvillwn sliulle beredas, om det salta 
köttlörrl\tlet komme att utgöras endast af helslaglade kreatUI', 
Man ha·r föreslaeit, att .vid styclininnen .af !ditt skulle användas 
såg, ·till Ul!dvilmntle af de möjliga vådorne af bensplint och 
s·li:"trfvor i kött, som söntlerhugp,es och krossas. Man har ocliså 
fatt sig •bcl•ant, att slactare med en viss lwnstfärdighet förstå 
att mod y.xhammaren i de senfulla .liöltstyckena inholia kros
sade hen, så aU deraf uppkommer en hesigtninesgild produlit. 
Jag har desslilies sjelf hört uppgifvas, att å ett sliepp med 
700 mans besältning efter ett enda mål blilvit uppsamlade 
öfvc.[' 3 centner ben eller omliring hälften af hela besfiltnin
gens köttporti0ner. Alla dessa olägenheter böra undanrödjas, 
mon del låter sig iclw göra förr, rm Kronan sjelf ombesör
j@!' ~le helslagta<le kreaturens styclming och nedläggning i 

sa.llliäden. 
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3. Spisordning för sjuka pa {lottans fartyg. 

De sjukas bBspisnin~ har alllid varit förenad med svå
righeter, men dessa lillnna numem genom de i reglemente 
medgifna konserverade födoämnen anses näslan hrlt och hållet 
undanröjda. I den ii'ldro spisordnincen afsågs att äfven för 
sjuka anvån{la salt kött, på det sätt, att det först utlakades 
och sedan begagnades till sopplwlming för konvalescenter. så
dan soppa har nog aldrig varit . förstillt; åtminstone lär den 
föga kunnat användas i sjukvården. Sjolfva sjnlq)ortionen har 
också hittills varit af en ol;implig beslialfenhet. Den har be
stått af gröt till fl'llkost, gröt till middag och gröt till arton. 
Middagen simlie väl också kunna benf11nnas '\'älling, bestående 
af gryn och vatten, smör, svislwn och salt. Men de afsedda 
ingredienserrte äro i alla fall omiljliga att tillaga så, alt derar 
blir en njutbar anrättning för en sjuk. 

Den nya spisordningen är så inrättad, att den både in
neh511ar en viss faslstiilltl portion, och medgifver åt läkaren 
att ifrån sjuliprovi>ionsförrådet, allt efter den sjulies tillstånd 
och behof, anskaffa de mest passande födoämnen. Den rast
ställda portionen ulaöres af fint skorpe'bröd med smör, gryn
soppa med sviskon och sockor, samt korn- ellet· barregröt 
med smör elle1· socker. Denna portion tortie ofta föref~lla 

enlwl och enl'ormirr, men den kan efter behag och godtfin
nantle fUrbåltras orh omv:ixlas flBIIOIU an vändande af sjuk
provisionen, såtlan den finnes bestämd i 

4. Jleglementet, kvarefter sjukprovisions-persedlar till 
flottans fartyq ullenmas under sjöexpeditioner. 

Denna sjulipl·ovision har sin väsendtligaste för.bätt.tling uti 
tilllwms'ttJn af: socloer, buljongl;alwr, lwmprime<ra~e torta 
grönsake•·, samt preparerad! kött och mjöll!. Dessuto;m fin
nes lilleäng på sviskon, .. harregryn, portvin, ättilia och sött 
skorpebröd, som numera bakas ar sammanblandad! h vete- ocb 
sietudt råemjöl i likhet med s. 1;. l<ajulskorpor, i stället att 
det fön medeifna bröLJet bestod af grofva, svarta rågskorpor, 
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hvilka i sjukbehandlingen icko hado nåaot fiirelråde framfiir 

do vanliaa skeppsslwrporna eller s. k. knallarne. Det läror 

svårlieen kunna nekas, att denna sjukprovision år så vald 
' alt den svarar emot :indamålol, eller de sjul;es förseende med 

don bästa möjliga föda och fö1·friskning. 

5. Spisordning för flottans sjukhus i Cad.~·lirona. 

Denna spisordning, tillämpad sedan sistlidne års början, 

har i alla hånseenden befunnits ändamålsonlie. Den lemnar 

läkaron alla önskvärda utvägar att ansl;affa den föda, som 

häst passar för de sjukes Iiiistånd: mjölk, öl, vin, buljonrr, 

bilfstel;, å{lff, soppa af flere slag. Den för iifrigt fastslålida 

portionen, som är enlwl i utdelnin& och redovisnin&, inne

håller bröd med smör, färsk köttsoppa med kött och bröd, 

samt gröt med smör eller rnjöll1. Portionen tilldelas i enl1el, 

dubbel eller tredubbel qvantit.et af det faststålida enhetsmåt.:. 

tet, och benämnes clerefter half-, hel-, eller liOnvalescent

portion. Soppan beredes på så sätt, att ett mätt om 10 ku

hilitum lwl1as på 25 ort färskt l1ölt med dertill hörande gryn, 

friska crönsaker, salt och ingefära. Detta utgö1' enhetsmf1ttet 

af soppa och l;ött. llröllet bal\as af sietadt rågmjöl i s. k. 

~jui.!Jröd, hvaraf ett, två eller tre utdelas allt efter portionens 

storlel1. Aftongröt utdelas äfvenledes i · enhetsmått om t O 

liubililum. 
Ehuru denna spisordninG flr e&nad alt tillfredsställa alla 

rimlica fordring<~r, ~tår docli fmnu n5eot litet att förbättra i 

tillämpnineen. Den skulle vara den bästa möjliga, om alla 

pr01•iantartililarne erhöllos i öfveremstämmelse med stadgan 

om naturaportion eller medelst aul1tioner och upphandlingar. 

sjukhuset får visserlir;en de flesta och vigtigasto fömödenhe

torna på dol!a sätt, men ännu skola smör och eryn tagas fran 

mat;asinet, och under tiden tror jag, att dessa artiklar icke 

äro de bc\sta m!ijliea. 

HVARJEHANDA. 

Ny1t Frans/w Kolonier·. Dil det berältas att Frankrika 
ut~nstat en expedition för att taga i besittning någon hamn 

vid 1\öda hafvet, samt i dllUa ändamål sändt on beskickning 

till Abyssinien under anförande af Kommendör-Kapten Bus

sell, så eri:1ras man om ett par icke gamla etablissementeL· 

50lll franska styrelsen anlagt i afliigsnare trakter af jorden, 

nemlieen på Nya 1\aledonien och i Kambodja. Det föna är 

ännu en liten obet.ydlig stad, kallad Port do France, hvars 

earnison haft fltsldlliea strider med de vilda infödingarna, an

förda af nåera forrymda europAer och nordumeril;anare, men 

sedan 3 af tl essa blifvit taena och arl;ebuserade, hafva de 

upprorislw, bland infödinr;arne dragit sig tillbaka och lemnat 

den lilla lwlonien i fred. Der roar man sig nu på bästa sått, 

och ha r inrättat en theater, som äfven besökes ar infödda. 

styrelsen sysselsätter sig förnämlieast meJ att utstaka och för

s<ilja jordlotter, samt uppmana!' lwlonister att sia sig ned på 

denna af ett milJ! lilimat och frustilar jordmån gynnade ö, . ) 

Af mycl;et större belyLlenhet ål' besittnineen i Kambodja, 

dor staden Saigon inneharves af fransmflnnen. Denna stads 

bel~g e nhet besl;rifves såsom den förträffli~asto hamn man kan 

tänl;a sig vid floden Don-l'\ai, mot hvillwn Neva år obetydlig, 

omgifven af el! vidsträcl<t slä!lland, vattnalit af otaliga bäckar, 

kanale l' och flod a nu ar, der stundom de slörsta fartyg kunna 

passera. Sladen Sai&on ligger 24. svenska mil från flodens 

utlopp, som är en engelsk mil bred, 8 famnar djup och än

da invid strf111derna 4. famnar. Det <il' utq'mme för de 

största slwpp alt seffla upp till Saieon or~h ankra der, hvilket 

f1r af icke ringa betydenhet, då man bosinnar nlt den ligger 

pf1 vfq:;r.n emelinn Singapor och Kanton och hal' rlt)n största 
n 
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tillgång till Kinesernos oumbirligasto importartikel, ris. 

Den 23 sistlidne Februari öppnades hamnen för handelsfartyg 

och redan de två första Ilagame anlwmmo 200 sådana, dels 

europeiska dels junl1er, lör att lasla ris, sedan månr:a af dem 

ett par månader v:intat på tillträde. 1-Jvarje fartyg betalar 2 

piaster pr ton såsom hamnumgäldt::r, hvilkot ensamt betäcker 

Iwloniens underhållskostnad. 

orvanför staden fil' floden på mångfaldiga grerwr set:el

bar, och från det rilw landet nedlwmmo mera än 2000 hå

tar med ris, bomull och socl1er till Saigon. Som starlen l i g

på 1 i 0 nordlig latitud, är der något hett för europeer, och 

man besväras särdeles af musliiter. 

Cochinkineserne liafva en stark fflstning 4 a 5 mil syd

vest från Saigon, hvillwn är försedd med stenmurar·, jord

vallar, dubbla grafvar, paJisader af spetsade bani'burör och 

spanska ryttare. 

PJ·eussislra expeditionen till Japan. Fregatten Thelis och 

skonerten Franonlob anlwmmo till Hi o .Jane i ro den 18 Maj, 

der änglwrvetten Areona löronades med es!1adorn den 2t 

samma månad. Dessa fartyg sliulle derifrf1n begifl•a sir, di

rekte till Singapor, då do den !S Juni lenmade Brasilien. Un

der deras vistande derst<ides hatle lwmmissionon föt• veten

skaper och handel, som befann sir, på frPgatten Thelis, fullföljt 

sina undersökningar med outtröttligt nit. -

Af eneelslia fiollans löntar,ande officerare äro för nå rva

rande (don 1 \\!aj 1860) H 18 i alitiv tjenst och 2466 på 

såkallad half sold. Af de ljenstgörande f1ro 5 viceamiraler, t 6 

kontreamiraler, i ·13 liOmmendörlwptenor, 203 kaptener och 

78 ·1 löjtnanter. Bland de återslående fll' l amiral öfver flot

tan, 2 ·1 amiraler, 't2 viceamiraler, 35 kontroamiraler, 35 kom

mendörkaptener, 2 H l1aptenor, 288 löjtnanter, 303 flaggmån 

på reservstat, 98 afslwdado (relired) flaggmän, 221 afslwdade 

komnHlndörkaptener och 59 dito på reser-vstat, 217 kaptoner 
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på re~ervslat och •l 09 dito afslwdade, 359 löjtnanter på re

servstat och 487 dito afskedade. De s. k. "Mates'', hvilka 

hafva lika rang med underlöjtnanler·, äro här icke upptagne, 

och dessa voro åt· 1853 till antal 331, af hvilka 7 då voro 

på half sold. Dertill komma "Masters\ Masl1inofficerare, och 

"Secondmastors", af hvilka de 2 första i rullan upptagas före 

"Males." 

FÖRÄNDRADE OCH NYTfLLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 
Hyssltuul. 

KALLBODEHGRUND (56). Fyr, förändrad till hvilt skon. 

Om dagen visas kula endast på stortoppen. 

DAGEI\OHT (62). Fyr, förändradraJ, till omgåenJe, med 

blink h var 1 'n. 
FILSAND (62). Fyr, förändrad, till en stillastående fyr. 

SVAHFVEHOirr (62). Fyr, förändrad, till enslillastående fyt·. 

HUNÖ (63)_ Fyr, förändrad och är stillastående hvit, 

på Checkberget (S. O. höjden på ön). Tornet är sexkantigt 

or.h beldädt med gula bräder. Höjd 200 fot; synvidd 16 mil. 

570 48' 811 N. 23° 15' 32 11 o. 
LYSEI\OHT (60. Fyr; förändrad till stillslåcnde. 

JJelgleu. 

OSTENDE (99). Hamnfyren på O. piren har· hvitt sken. 

ll~nglarul, 

V AliNE SIIOAL (H ä) . fyrsltepp, med röd fyr·, vid S. V. 

ändan af grundet. 
Irland, 

KISH (158). Fyrskepp, har 3:ne fyrar. Höjd för· dem 

på focl•- och mesanmast 20 fot och den på stormasten 36 fot . 

LlLACKWATER ( 159 ). F)•rskepp, har endast pil stormaston 

en stillastående fyr. Höjd 53 fot ; synvidd 9 mil. 

AH KLO W ( 1 ö9). Fyrslwpp, har omgf~ende fyr, med blink 

hV'ar l m. Hö ju 39 fot ; synvidd 1 O mil. 
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CROOKHAVEN (t 62). Fyr, visar ll\'itt sl;en emot Long 
lslands baj och inre delen nf hamnen, men röd! emot Alder
man Rocks och Streek Read. Höjd 82 fot; synvitld ,13 mil 
för h vita och 1 O mil för röda skenet. 

S(Utuieu. 

PANCHA (204). Fyr, stillastående på denna ö. flöjd 7\J 
fot; synvidd 9 mil. 43° 34' 4 0'' N. 7° 4' 15" \'. 

BARCELONA (2 H). Fyr, omgående, med röda blinl;ar 
kvar 4-m, på yttersta pynten af O. hamndamrnen. Höjd 43 
fot; synvidd 9 mil. 4-to 22' 10'' N. 2° il' 11'' o. 

TORRETA (21 .1). Fyr, omnående, med blini\ hvar 2m, 
en half mil V. fråri byn Calella. Höjd 166 fot; synvidd 
18 mil. 4.i 0 36' 40" N. 2° 39' 38" o. 

Italien. 

BARI (230). Fyr, rörlig, röd, på pir~lUfvudet. Höjd 2'2 
fot; synvidd 5 mil. H 0 6' 29" N. 16~. 53' O. 

Gt.•ekland. 

ZEA (237). Fyr, omgående, med blini< hvar 2111, på N. 
pynten af denna ö. 

Tur h i et. 

CHABLAR SAGHI (238). Fyr, stillastående. llöjd 85 Iot ; 
synvidd 8 mil. 43° 32' N. 28° 35' O. 

.Tunis. 

DOG ROCI{S (247). Fyr, stillaståen,Je, i ett 70 fot höet, 
rundt hvitt torn. Höjd 129 fot ; synvidd 17 mil. 37° 21' N. 
10° 4' 39" o. 

Norti•Anlerikauslut i<'örenatle §tatcrnu. 

SHIP SHOAL (3f2). Fyr, omgående, med blink hvar 308
• 

Höjd 110 fot; synvidd 17 mil. 28° 55' 6 11 N. 901l 551 56" V. 

Vestinllien. 

LOBOS (318). Fyr, stillastående, ett 150 fot högt, 
rödt och hvitt, horisontolt randad t torn. Höjd H 6 fot ; syn
vidd 16 mil. 220 22' 50'' N. 77 11 iH1 ' 50' 1 V. 
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DIEGO VELASQUEZ (34 8). FF, omgå11n do, mqd blini• 
livar 1m, på N. delen af Cayo Paredan Grande. llöjd 15<J 
fot ; synviJd 15 mil. 220 29' 30 11 N. 78 11 8' V. 

liil .. asil i en. 

MONTEVIDEO (328). Fyr, stilla,tnendo, pr1 East point 
(0. sidan af IJlaldonado baj). llöjd ·152 fot; synvidd 20 mil. 
3~ 0 5S1 S. 5'1° 56' V. 

LOI30S (:32'<), Fyr, har upphiirt all lysa. 

Chi H. 

HUAPILACUY (32\J). Fyr, omgående, med blinli hvar 1m, 
på N. lwsten af ön Chiloe. llöjd ·197 fot ; synvidd ·12 mil. 
4.1 () 46 1 3011 s. 73° 58' v. 

SAmiANDRAG AF ÅTsKILLIGA f\oro;cL. BREF 1 FönORDNJN

GAR, GENERAL-ORDER III. l\1., UTGXNGNE 1%\N SJÖFÖR

SVARS-DEPARn;li'JENTET. 

(1\ongl. Bre l). 

Den 3 Sept. Selmnd-Löjtnanlen vid Flottan Y. N. Chrislior
son har Ol'hålllt 3 års tjenstlediehet för all incå i K. Stor
Briltannisli Ö!'lonstjonst. 

Den 25. Yoglineen Olto Pottersen har erhål lit tillåtelse alt i 
och föt' Sjöofficers-exnmens framtida undeq~åendo vinna 
inträde vid Flottans, eartskrona stations undervi sningsverk. 

IJen 27. Att hittills gflllando stadeanden derom all manska
pet vid krigsmagten till sjös sliall, för att lilllllla ineå i eif
termål dertill bafva vederböranno bef[tls samtyclw, n1å upp
höra att vidare tilliimpas; doc!\ alt när någon ar detla 
manskap ämnar träda i älilonsliap, honom slwll åligga alt 

sådant bos befälet anmäla. 

(General-Order). 

Den 6 Juli . Att Kapten-Löjtnanten och Hiddaren V. Boy e'l' ":t 
hållit ljen~tlodir;hot till 111rnladcn s slut. 
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Den ~O. Att Under-Löjtnanten i Flottans 1\lekaniska korps O. 
Hult skall såsom extra Machinist-Officer embarkera ä Ånu~ 
korvetten Thor. 

Den 12. Att Korvettema Lagerhjoilie och Najaden skola rör
ses med proviant och utredning samt inmönstras den 15 
nästkommande September; besfll.tningsstyrkan å hvardera 
Korvetten 138 man. 

S. d. Att Kaptenen i Flottans Mekaniska korps C. Wenner
ström erhållit tillstånd att 2 månader vistas utrikes. 

s. d. Att Kapten-Löjtnanten 1 id Flottap och 1\idJ. FrihmTo 
o. Slackelberg skall såsom Adjutant åtfölja stalsrådet m. III . 

J. l\'1. Björnstjorna på dess anbefallda resa till Norrige. 
Den i 4. Att Premier-Löjtnanten T. Ulner erhållit 3 måna

ders tjenstledighet att vistas inom och utom rilwt. 
S. d. Att Kanonångsluparne Molala och Carlsund skola 

förses mod liOI, proviant och utredning samt inmönstras den 
23 Juli. 

S. d. Att Kaptenen och Ridd. R. von Feilitzen skall ärver
vara målslijulningarne från 1\anonåncsluparne Motala och 
Carlsund. 

Den 23. Alt Kaptenen och 1\idd. C. J. Hierta erhållit 1 må
nads tjenstledighet att resa utrikes. 

Den 6 Augusti. sekund-Löjtnanten Friherre W. Koslwll har 
erhållit 1 års förlängninG å sin inneharvande tjenstledighr.l. 

Don 7. sekund-Löjtnant A. E. Palander har erhållit 2 års 
tjenstlediehet att idlw handelssjöfart. 

Den t l. Premier-Löjtnanten Friherre Oxenstierna har er
hållit 6 månaders tjenstledighet rör att, vid Upsala Akade
mi, idka studier. 

Den 14. 1\apten-Löjtnanten och Riddaren Friherre C. Skog
man s~all från och med den 1 Oktober tjensteöra i Sjö
kartekontoret. 

Den 24-. Åtskillir,e munderincspersedlar, rör earnisonens å ön 
S:t Bartheteroy behof, må dit öfverföras mod Korvetten Na
jaden under dess nu förestäende expedition. 
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Don t Sept. Kapten-Löjtnanten och r.idd. D. G. ilawarman har 
erhållit tjenstledighet under 1 år och 8 månader fur att 
bes l r i Ja lärarebefattningen vid Navigations-skolan i Kalmar. 

Den 5. F. d. setc-Löjtnanten vid Flottan, Grefve W. MoJtlie 
ilvitreldt har erhållit rättighet att bära Flottans Sekund
Lö j t n a n t s-u n i r o r m. 

S. d. Linieskeppet Skandinavien skall uttagas ur dockan den 
8 Nov., H. M. Enke-Druttning Desiderias höga födelsedag. 

S. d. Kanonångsluparne Motala och Carlsund skola afrustas 
och uppläggas. 

Oen 8. PremitH-Löjtnant C. C. Engström har erhållit 3 må
naders tjenstledip,het. 

Den 15. Premier-Löjtnanten J. E. Gadelius har erhållit 8 
månaders tjenstledighet för att bestrida Navigations-Lärare
befaUningen i Götheborg. 

Den 2 f. F. d. 1\ommendör-1\aptenen och 1\iddaren N. Åh
mansson har erhållit tillständ att bä1·a Flottans nuvarande 
l\ ommendör- [(aptens -uniform. 

Den f Oktober. ärversten i Flottans ~leka1dslia korps 1\. s. O. 

Grefve A. E. von Bosen har erhflllit 3 månaders förläng
ning å förut beviljad purmission att vistas utrikes. 

S. d . Löjtnanten i Fiollans i\lel1aniska korps C. H. Ahlbaum 
Ilar erhållit 5 m5naders permission att idka in- och ut
l'ilws sjöfart. 

Den 4. Sekund-Löjtr;anten vid Flottan E. G J. Nordenfalli 
har erhållit 6 månaders tjenstledighel för att begagna un
derv~sningen vid Gymnastisl;a Central-lnstitutel. 

Dfln 5. '· Under donna dag har [{. M. i Nåder fastställt 1\egle
monte för Dess Flotias ArtillerihåtsmansliOrps aU hädan
efter tjena till eftorlofnad. 

S. d. Distinktions-Korpralerna vid Flottans Marin-Hegemento 
mä såsom distinktionstecken bära silfvertofs å porte-epeen 

i likhet med hvad för arm eon ,;tadgadt är. 
Den 12. Ånglwrvel ten Orädd och Ångfartyget Valllyrian skola 

afrnstas och upplfqmas. 
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S. d. 1\apten-Löjtnanton vid Flottan C. J. Molander hal' er
hållit 6 månade r s Ijonstiedig het att vistns inom rilwt. 

Den Hi. Premier-Liij!nant.en vid flottan A. C. Schömnoyr 

som blifvit utnämnd ti ll Hiddare ar 1\ejserl. Franslin lleders

Leeions-Orden har erhållit !iilåtelse alt densamma emottaxa 

och bära. 

Den 17. Premier-Löjtnant J. Cronslrand sl>all ljenstgöra i 

Kongl. Sjöl<artelwntoret f. o. m. den 1 instundande Nov. 

Den 23. Löjtnanten vid flottans Marin-Regemente J. W. 

I\indgron ha1· erh511it 6 månaders tjenstlodighet alt vistas 

utrilies. 

Den 25. 1\ust-Chercn i \Yeslervilis Tullkammardistrikt 1C. A. 

Lillja som ·1814 fjenstejordo å Linieslwppet Dristighelen 

hat· blirvit tilldelad Carl den XIV Johans-medaljen. 

FÖRÄNDRINGAR I~O~I KONGL. MAJ:TS FLOTTA 

Befordringar. 

De~1 16 Old. Till l(apten-Löjt.nant: PnH11ier-Liijtnanten 

Grcfve C. Cronstedt; till Premier-Löjtnant: sekund-Löjtnan

ten O. Öhrström. 
Den 20 Nov. Ti ll Kommendör-Kapton: Kaptenen G. A. 

Indebetou ; till 1\apten : 1\apton-Löjt.nanten J . C. Danckwardt; 

till Kapten-Löjtnant: Premier-Löjtnanten J. E.' Gadelius; till 

Premiei'-Löjtnanfor: Selwnd-Löjtnantorne R. G. von Heden

berg och F. A. Palander. Vid Flottans Mekanislia lwrps, till 

Kapten: Löjtnanten G. F. Waldenström; till Löjtnant: Un

der- Löjtnanten C. F. Tlteorell. 

A(slwd. 

Den G Olit. 1\amreraren hus 1\. Förval!ninr;on ar Sjö

ärendona, Hidd. ar r<. Wasa-Ort.lcn J F. !Ullberg, mod pension. 

Don ·16 Olit. Kommendör-Kaptenen i Flottans Heson·

s;t31t,. 1\idtl. ar 1(. Svlil'ds-Orden, C. E. Engellwrt, med pension. 

Den '2 Nov. Pl'emier-Löjtnanton, Hidd. af · [(ejserl. Fran

ska Hcders-Loeions-Orden , .Grorvo G. IVachtmeister. 




