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u~nEnn;\TTRLSE OH DE SJÖ-EXPE DlTJO ~; En , smr BLJFYI'l' 

VERl\STÄLLDE FHli'l CARLSKHO~A STATION 1R 1850. 

1 :o ö r l o g s r a r l y g : 

Iiorvellen Najaden: Chef: Kaptenen oeh Hiddaren J. l.illie

hööl<; hcm li om efter år l 849 börjad exped ition till Södra 

Amerilia och Weslinclien, för liandt·lns sl,ycldande, och exl.'rcis 

med Ull{;a Ortleerare; afmönslrade den 12 Sep tember. 

H01·vellen Lagerbjelli.e: Chef: f(aptenen och Hiddnren C. 

LöwenborG; efter hemkomsten från, år 18~9, företagen ex

pedition åt. Medelhafvet, för handelns sliyddancl e, oeh exPrcis 

me!l unga Ofnccrare, af~::ick Rorvetten till Stodholrn, att 

!örenas med dervarande esl<ader, samt, efter afgången deri

fr5n, fördaga l;r yssning åt Norrbo lt en; hitl;om i Aur:usti, och 

afmönstracle den 28 i samma m5nad. 

Ång - J(o1'Vellen Ge(le: Chef: Kommendö1·-f\aptenen och 

Bitidaren Friherre E. 1\uuth ; inmön strade den S Juni. se

dan Konr,l. i\laj :t. i Nåder behar,at utnämna Herr f{onter-Ami

ral!·n och Kommrndören m. m. Frih erre C. A. Gyllengranat 

att, såsom höcslc 13ef;ilhafvare öfvc1· Ång-Korvelterne Ge ne 

och Tho1·, af'v,å med dessa fartyg till Trawem(inde, för alt 

der, å Il. ~l. Konungens höp,a vC1p,nar, emollar:a och till 

Stoeli!Jolm ö_fv erf'öra 1-J. ({. Il. Kro nprinsessan samt hennes 

höea förClldrar, nfgicl\ denna eskad Pr till Trawemiinde, der 

Korvetten J<~namas samt Ånr, farty::;et Nord stj ernan, som förut 

dit an lwmmit, för , tär!; te densamma. Ef'lcr det ofvannämnde 

eslwd Pr fr5n Trawemlinde afr,f1tt, och till Stocld!Oim an lClndt, 

öfvertog ll r rr f(oot er-Amiralen och Komm end ören m. m. 

Gyllengranat befLilet öl'ver alla dcrstäd rs li ggonde fartyg, 

ncmlir,Pn, ut om för('fläiilllde 2:ne X ne-J< orv ell er, Korvetlen 

H 



138 

Lq{l'rhjcllic, Nor> Ii a !{on' l'! tern c Nonlsljernan, Eliida o l' h ör

Ile il s<lmt 2:nc bataljoner Kanonjollar. Änc-1\orvetteu Ge!le 

nlgirli dereller från Stocliholm, jemte Änc-Korvctten Thor 

och J(onelten Lar,erhjcll,e, och heml;om etter slutad expedi

tion den 28 .lnni, samt afmiinstrad e den 3 drrpl\löljde 

Juli. 

A12g-Rorvellen Thor: Chef: f{aptcnen och Biddaren 

[)iederichs; inmönstracle den 6 ~l;j; afeid; daecn derpå till 

TrawemOnde, för att till Sverige iifvcrlöra Il. 1(. 11. [(ron

prinsen, samt almön,trade den 2!1 i nän1nde m5nad; f1ter 

inmönstrad den 8 Juni, och åtföljde Ång-Korv<:tt.rn Ce!lr till 

Trawemlinde. [Jeml;om dt>n 28 Juni jrmte Äng-Korvetten 

Gdle, och afmönstrade den 2 Jnli. 

Den 24 J1ili inmönstrades Ålle-Korvrttrn unclPr befäl nf 

1\aptenen och! Biddaren O. Ameen; al'gicl• till Alsen, för att 

ailemnn depescher till Chd('!l fl Norsila [(ol'l'dlen Nordslj<'r

nao, H. K. IL Prins Oscar, samt dereftrr ställa sie under 

lL 1{. H:s beffil. Efter att, en lie t , order, hafva algätt till 
r 

Giithebore, åtcrliOill Åne-l~OI'Vetten hit, och afmönstrade den 

20 Augusti . 

/(orvette1l Jarramas: Chef: Kaptenen och Hiddaren C. 

Elinemark; inmönstrade den l Juni, afmönslrade den 2 

September; ut ru slad till expedition med [( riKs-Akadetuiens !{a

d etter; förenades i Trawcmundc med den eskader, som dit 

al'gått, för att till Sverige iifl'c~ rföra Il. [(. H. Kronprinsessan 

och hennes hiiea föräldrar, men sliiljdes derslädes från eslia

del'll och fortsatte derefter exercis-expeditionen samt fttcr

lwm i slutet af Augusti rnå111ad. 

Jern-l(orvetten Svalan: Chef: f{aptenen och Hiddaren 

C. Engellwrt; inmönstrade den 15 Juni, armönstrade den 4 

Juli; har varit begagnad till exerris- e,_xpedi tio n å redden och 

i sl1iir r, ården med Matroser och .Jungrn;in. 
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Briggen Snappopp: Chef: Kaptenen och lUddaren Schmi

terlöw; inmönstrade den I Juni, afmönstrade den 13 Aug. ; 

har varit beeagnacl till exercis för Slieppsgossar. 

Korvetten Lagerbjel/ie: Chef: l{a pt enen och 11iddaren 

Printzensliöld , och 

Horve/len Jarramas: Chef: Raptenen och Hiddaren C. 

O. Ameen; inmönstrade elen 7 September; till expedition åt 

l\'Jechlrnburgsila buglen; återliommo och armönstrade den 

12 Oidoher. 

Siwnerten Acli(: Cl:ef: Kapten-Löjtnant F. Haverman; 

inmönstrade den 9 Juli; utcicl1 alt uppsölin Norsl;a f{orvetten 

Nordstjernnn , för att till Chefen dedl, !1. [(. H. Prins Oscar, 

a!lemrw medharvande depesche1·; efter hvill•en expedition 

skonerten armönstrade elen 17 i nyssnämnde månad. 

Hano12-Slwnerten Wrede: Chef: Kapten-Löjtnant F'. G. 

llu Hietz; afmönstrade drn 2 November. Har öfver vintren 

1849 och 1850 samt intill Olitober månad sistnämnde år 

varit stationerad i Ystad pft liarantäns-bevalming, men har, 

sedan Kanon-Siwnerten Victor von Stedingk till Ystad an

kommit, för att vid bevakningen aflösa [{anon-Siwnrrten 

Wrecle, hit återliOmmit och upplar,t. 

J(anon-Slwnerten von Essm: Chef: Kapten-Löjtnant C. 

Ehrenpold. Sedan Chefen, till följe ar erhållna order, med 

större delen af befälet och besätlningen, från Arpö lwran

t:ins-plats hit fllervr1nclt, och den 25 Januari afmönstrat, Ilar 

fartyget vid nämnde karantäns-plats varit förlagdt, med l 

Under-OI'fieer och l.i man till bevalining och vård, intill elen 

7 Maj, då beva!mings-styrlian tillölites med l Ol'ficer och 6 

Båtsmän ; li varefter förre Chefen, jemte l Under-Offlcer och 

ytterligare 12 m<Jn, å fartyget inmönstrade den 4 Augusti 

till karanläns-beral,nine vid Arpö. 

l(anon-Slfo1lerten Hsbjörnson : Chef: [(apten-Löjtnant L. 

C. Hedenstjerna ; afmönstrade elen 6 November. Har varit 
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öfver yinlren 184!>~1850, och intill November mfu1nd si st

JI~mnde år stationerad på karantäns-bevakning i 1-lclsing

boq;, men sedan l(anon-sl,onerten llölienOykt dit anländt och 

örvertagit bevahuingen, ål erl;om den hit och upplude. 

Hanon-Slwne1'/en Eht·ensl;öld: Chef: Kapten-Löjtnnnten 

och P.iddar~n P. Am6en ; har öfver vintren 1 S4!>- l SaO och 

intill <len 22 Oldober nyssnamnde flr varit stationrrad i 

~lalmö på l;aJ·anliins-bevalmin(!. Sedun Knpten-Löjtnanten och 

nitidaren Amccn undfått order att i ~Jalmö tills vidare qvar

studna , beortlrades Premier-Löjtnanten Friherre Laeerhcim 

att till ~!almö afresa, för alt derifrån hitföra 1\anon-Siioner

tcn, å hvilkcn han inmönstrade 1len 23 01\lober. Efter hern

komsten afmönstradcs Kanon-skonerten deu 11 Novcmhe1· 

och upplades. 

Siwnerten Actif: Chef: Premic~r-Löjtnant A. von Ilei

denstam; inmönstrade• den 3 Ol;toher; al'gieli till Slilii, föt· 

att aOösa Siwnerten Experiment på l;arantans-bcvakuine der

städes. 

J(anon-Slwnerten IJölrenflylrt: Chef: Premicr-Löjtmnt .J. 

L. Windahl; inmönstrade den 4 Olitober; afeicl; till llclsine

bore, för att vid 1\arantftns-bevalinineen dcrstlides allösa Ra

non-Slwnerten Esbjörnson. 

[{rmon-S!ronerten Victor von Stedinglr: Chef: 1\apten

Liijtnant A. Tilosius; inmönstrade den 11 01\lohcr; aft:irll 

till Ystad, rör att allösa vid l<arantiins-beval;nineen dcrsli1des 

föl'laede l(anon-Sl;oncrten Wrede. 

2:o Postfartyg: 

Post-Ångfartyget Svensim Lejonet: Ch ef: Kaptcn-Liijtn. 

G. lndebctou; inmönstrade den S April, afmönstrade den 28 

OlilobcJ·. Efter lillterl<~r: i Norrl;öpinc, hillw m fnrtyp,et den 

5 ~J a j , men <~fr; i c l; ll r n 7 samma m~nad till Ystar! , för att 
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' l · Il 11 ll'lllllloe stad och underld.llla · post-l,ommunl ia!Joll en cm c a -

Slralsund. Äterl;om hit i Olilobcr. 

Postja/ilen Postiljon: Chef: Premi er-Löjtnant ZetiJelius. 

Efter att hal'\'a under vintren 1849-1 850 förr <Htat post

l'iirine emellan Ystad och Slralsund, upplad es fartn;ct i Ystad 

den 20 April sistniimnde år. I anseende till niidie repara

tions ll!Hl ercitende, har Postjaliten , under befftl af l(onr,l. 

Flace-I<onstapel Lar,crman, son) inmönstrade den 27 Juli 

och afm<inslradc den 3 Aur:usti, från Yst<Jd hitl;ommit. 

IJen 12 November inlllönstrade Selwnd-Löjlnant T. LI

ner som Chef f1 Postjal;ten, som afgick till Ystad, för alt un

derhålla post-lwmmunilwtioocn emellan samma stad oeh 

Slralsund. 

3:o L a s t d r a g a r e (a r t y g : 

Ångfartyget Balder: inmönstrade den 2!) April und e l' 

hcfäl af Pr ,.. micr-Liijtnant J. L. Winda!Ji; hnr i 2:ne turer 

hittransporterat Sm fliarHis och Tjusts l3 ii tsmuns- r< ompanil:r 

fr5n Calmar ocl1 Westervil;, samt derefter hemfört Östeq;ötli

lands Kompani till Mem ; tifven som under September lll ånatl 

hemfört 6:e Bl eliines Kompani till Pul;a vili och från Bergq va ra 

hiltrausportcrat 2:a Södra ~ !öre 1\ompani. Afmönstrade dt•n 

26 Juni. Åter inmönstrad den 3 .Juli uudcr Kapten-Löjtn an t 

Olivecronas befäl, och utp,ålt på 4 profturer till försöl1s an

ställande med sex- och tvåblatlig propeller, samt dessutom 

användts till smärre färd er i sliärg5rden för olika ändamål 

och till sjömillilinear på lwsten från Ilet singb org till Calmar. 

llemlwrn i slutet af Augusti och almönstrad e den 3 Sept. 

Drreftt•r har· Ångfartyeet, under hef;il af Premicr-Löjtn. 

ll erliepe, som inmönstrade den 6 Oldaber och armönstrade 

den l Nov ember, verl<sUillt bogserioc af ätsldlliga Örlo es

fartyc, samt beg agnats till nod ersölmine efter och upp!Js lw inr: 

af 13rit;3Cl1 Harm oni ens förlorati c anl;are och l< ettin e. 
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Last-Briggen Harmonien: Chef: Kapten- Löjtnanten O t; h 

1\iddareo Hosengren; inmönstrade deu 20 Juni, afmön

strade den 6 November; har· gjort 2:ne resor, för att trans

portera ekevirile hit till stationen från östgötila sl;ärgård. 

Last-Galeasen Pojlwn: Chef: Kapten-Löjtnant Stuart; 

inmönstrade den 16 Maj, afmönstrade den 19 Oktoher · har· 
' 

gjort 2:ne resor till Landi> och en resa till Ystad och Landö 

efter ekevirke, samt argätt till Påskallavill med 50 centner 

krut, och till Stockholm med eke- och tågvirke, hvarefter 

från sistnämnde ställe bitförts åtskillige för denna station 

levererade effekter. 

Last-Galeasen Flickan: Chef: Premier-Löjtnant V. ((le

man ; inmönstrade den 25 September, armönstrade den 11 

November ; har gjort en resa till Götheborg, för att dit

transportera ekevirke. 

Pöl'handliu!Jlll' uwm Hongl. Örlogsmamw
Siillslwpet. 

SHmAl'iUHAGgN Brmkl"l'ELSE 0~1 I\ONGL. ÖRLOGSMANNA

SÄLLSKAPETS ÖllEN OCH ARBETEN UNDER ÅHEN 1821 
TILL OCH MED 1850 *). 

Den tidpunU, hv3rmed denna berättelse börjar, synes, en
li~l h vaJ proto!wllerlle utvisa , hafva varit mindre förJelalllir, 

!ör l(ollel. Sili lsl,apds vcr [,s<J mhet. l\lånp,a dess ledamöter 

voro d;i från Flottans hulvudstation frftn varande, så att sam

mautriid ena måste blil'va !i\tali[{H, lil;asom resultateme ar p,e

mcnsawt arbete. Likviii intr;itf;~de derunder 5tslii!lip,t, som 

verlwt al'uörande pf1 l(ont:;l. Su llsli<![Wls framtid. 

Sje lfva ln st ilutionvn, bildad oeh hul'vur!saldip,en upprii!!

hilll.:n gt·ttotn ett sl, ildes niti slia bt• miidandeti, hade ända dit

tills ni>d uats l;:·tmpa emot !lnl'aldi&a v'isendtlip,a svi\rigltPlet·, 

ibLtnd !t 1 iii; a man \eld.' s;\ som den n.insta il\ r rili.na sa litladPil 

al' Pil Pi'l~:r !Fitol'vd Litttpacl lolwl. Ofta p~1lwmmande, alltid 

med förlust<c~r od1 obeha~ förcttad", Il: tlnirq:; ar voro följder 

d v ra l. 

[{unr,!. Sidlsl;apet hugn;1des således med en gnnslia be

tydande förrnån, rHi det genom !\ongl. ~laj:ls nåd erhöll 

"till orubbad t hev,a r,nande" den bot! in g, h va ri det nu sa m

manträder. Dr u 15 November -- de n daz, Konp,l. Sällska-

*) l Ticlskrifkns ;]r ·1830 ulgifna •1:a År;;iing är införclt utdrag af ett 

Tal, håll et i Ko ngt. Örlogsmanna-Saliskapet el. Hi Nov. -1821, inne

fattande en sk ildring af Siillskapets öden och arlleteu fr~n dess 

gi'UJJd!Jgijnin g lill .sis tni.lnmde ik 



144 

pet årlisen firar till minnet af dess r;nwdlii:Jf:ninu och första 

sammanträde år 1771 - var ocli den dar;, d~i, 50 år sed

nare, [{on g l. Sällslinpet första gungen församlades under, så 

till sägande, eget tal<. 

Till följe af derefter intriidande mera zynnsamma för

hållanden, börjades fn1yo l(ongl. Sililsliapets arbeten med Id

vande intresse. Bland desamma må hiir företrätlesvis niimnas: 

Förslag till InstruAtionsbok for Flottans mans/rap. 

A{handliny om behofvet a{ 2:ne Fyrar å Utlilipporna (fil-

följdes af ritninear och liOstnatls-förslae). 

Förslag till nytt Signalbref 

Förslag till Sjö-Aflönings- Reglemenle. 

Förslag till Sjö-Artilleri-Exercis- Reglemente. 

Alla dessa afhandlinuar öfvcrlemnades för vitlare åtp,ärd 

till vederbörande ~lyndigheter. 

En afhandline om Longituds-bestiimmelseJ', p, en q m oh

serverade plwser vid mUnans occultationer, Llf!f eenom [(onp,l. 

Siillsliapets försoq;, och pä dess hekostnod, i trycli utgifven. 

;\r 1826 !Jude Kong!. Sällsliapet den lyclian att ånyo 

emollaga bevis på Konp,l. ~laj:ts nåd, då ett fortfarande årligt 

anslag af 200 fR&. B:lw blcf af stuts-medel till Kont:!. 53.11-

sl;apets disposition anorduadt. 

Vedermälen af Konp,l. nåd, dem r\ongL Sällsliapet vfit;at 

toll;a såsom härledde från det välbehag, livarmed dess be

mödanden blifvit å !Jör;sta ort omf<Jltade, hafva åtsliilliga gån

ger förnyats; s5som år 1839, når dåvarande Il. IL Il. Stor

Amir~len täcli!cs bli!'va Kong!. S~lllsl<apets Förste Heders-Leda

mot, samt är IS45, då U. M. [(onun[(Cll nildi!)st förldarade 

sig såsom Kanel. Siillsliapets Höge Besliyddare och, samtidit;t 

dermed , H. K. Il. Hertigen af Östergiilldand antog under

dåniG l;allelse till Förste Hed ers-Ledamot. 

.. 
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Hvorjc, for mer flll stunden crundlagd, institution mf1ste, 

för att svara mot ändom51et, UIHirq;å föriindrin2~11·, fram

fiallade af den stilndiet framåt sliridande tiden. Den får al

drin lemna ur sig te de e runder, h varpå h vilar möjlighete_n 

alt ernå dess oförändPrliga syfte, och hvillia bestamrna såltc·t 

för den allmänna e ller ensiiiida förmilgans Legagnande här

till. - l(onel. Örlor,smanna-Sällsliapet, stirtadt sedan mer än 

4 sel;el tillbaka, lwncle ej lungre finna sig tillfredsstälut af 

de bestämmelser, h vilka frf1n början utgjort rättesnöret föl' 

dess ätr;iirder. Den tidpunkt hade intriift'<~t, då de gam la 

stadgarue icl.e mera voro tillfyllestt;örande; nya, med tidens 

fordringar mera öfverensstC11nmande, funnos af behofvet på

kallade, men - erfarenl,eten, som stundligen visar att hvarje 

mennislwverl< är ofulll<omligt, manade att gå försietig t till 

viica, helst hvarje förändrin[;, om än i dess helhet förmiinlie, 

vanligen medför större ellel' mindre ol<igenheter. Det var 

för att undvilia dessa, som Kont:!. SC1IIsl•apet, under loppet 

af mer än ett decennium, utarbetade och praktiskt pröfvade 

en mängd nya förslag, tilldess, år 1840, Kon[;l. Siillsliapct 

antog de stadgar, l1vilha iinnu hufvudsahlir;t>ll bestämma Jess 

verlisam hrt. 

De nya Stadaarnes l'öreshift, att de vP!cnskaper, l1villia 

hufvudsaJ,Jiuen egna sic åt l(onr:I. Siillsliapels bearbetnill!{, 

sliOia indelas i 6 Idasser, med en Förrdrar;ande för h varje 

klass' hal' gjort det möjligt alt särdeles nocerant följa des
sas utvec!diu:;- . 

Uncle!' de 2:ne sista decennierne hafva [{onp,l. Silllsliaprts 

arbeten fortgått med ringa af brott. l31and afhandlinr,ar, öf-

verlemnade f1t vederbörande Myndigheter, mii niimnas: 

Afhandling om behofvet af' en sarsliild J(adett-lwrps för 

Flottan. (Af Ledamoten Ehrens!am). 

Förslag till förändrad Båtsmans- beklddnad. 

Förslag till nytt Reglemente for Sjö-Arlilleri- e:J:ercison . 
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Nytt Jlurslag till lnstrulaiunsbol> for Flottans ntalu>lwp. 

Förslag till Reglemente för ett Undervisnings - oer/r for 
aspiranter till Flottan. 

Förslag till nytt Ljus-Reglemente. 

Förslag till allmänna lwmmando-ord å Flottan, i vanliga 

fall, såsom exercis o. d. 

Ulan d af handlingar, h viifia dels helt och hållet å l{ongl. 

Siillsl;apets bekostnad, dels r;enom dess underslöd blifvit i 

lry cli ul~ifne, må anföras: 

Undersöfmir;g om de medel, som intill närvarande tid va

rit använde till preservation af Brittiska Flottan mot dry-rot. 

( Öfversa t t n in g). 

Försöl> till en ovaldiy framställning af Skä1·gl1rds- och 

seglande F/ollors nodvändighet for Svedges försvar oc!t 

merlianlila {örlw{ran. (Al LeJamoten Eh renstam). 

Om Fyrar, Bäliar och Sjumärfwn, å verldens !rända lru

ster. (Öfversättning). 

' (Tillägg till detta verk uteifves fortfarande uti TiJsl>rift 1 

Sjöviisendet, i den man förändrinea1· i uppeil'ne förh511anden 

blifva bl'lwnte, eller nya sådane byeenader veterligen full

horJade.) 

Tecfrningar i Sjölrrigsväsendel. 

Tidsf>1'i(t 

utcil'vande. 

Sjöväsendet, livarar 14:e åq;ånr:en [ir under 

Under utcirvanJe är äfveu för närvarande en Hatalog, upp

ta1:ande l{oncl. Siillskapets alla Böcker, ~lanusl; ripter, [(nrt

oc:h Planehe-v erl;, iifv ensom dess lieande samling af miliH1ra 

Bland sv >sels ;ittniiJgarne under l(onr:l. S'lilslwpets sam

mantrad en torde vara li1mpligt att siirskildt fästa uppmiirll

samheten pi\ de innrl1i\ ll sl'ika dislw ssioner, hviika, leda nd e 

till målet lör 1\ouel. SCdblwpets uafllltliua slräl'vau : nem! . 
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tj enstens utbildniue , blirvit förde öfver Sjöta ldil> , \a util;al

astronomi, Taldina, Navicat ion, olika Signal erings - systemer, i 

hvill<a · dessutom en mängd lörsöl\ blil'vit ejorda, samt s;ir

deles iilver Sjö-Artilleriet. Protol;ollerne - dessa tysta 

vittnen - förtälja om mödor, hvill;as tillvaro mållända al

drie varit anad af andra an Kong!. Siillslwpets eene medlem

mar. De eömma mången sannina, rniluaen djupUiuht id e, 

livars närmare bl'f!I'Uildande siwlie, fät• unge män af vapuet, 

lillnna vara till väseudtlig nytta. 

Bland de af Kougl. Siillsliape ts bemödanden, hvillw rönt 

siirdeles l'rameäne, !;an arven rflii!l as Bibliothelwts föröliande 

med värderil;a llöcl;er, Pianche-verk och ~Janusl;ripter; hvari

eenom Kon[:!. Sällsl;apet ftt så viii sie sjell som i\t Flottans 

samllige kor·pser, för hvill\a sumlinearne stå till beenenande 

öppna, förslwlfat tillförlitliga l;ällol' fö1· forskningat• i alla, 

SjöiHigstjensten lillliöranrh·, iimneu. UuJer deu period, denna 

beri.ittelse omfattar, har lliblio!heket blil'vit förölwdt med : 

11la nusliripter 

13öcl;er 

[(arior. 

utkomne tillölwinear. 

21 st. 

150 volymer och 4f.i h;ift en. 

9 stora liart.verl;, med efterhand 

Derjemle ett betydliet antal Engelsl<a, Franska och Sven

sila militära Journaler och hMtevis uttwmne Tidslu·irter. 

({ongl. Sällstiapets samlinea1· [ii'O dessutom tillöl1te med 

modeller, porträtter och medaljer öfver ryktbare Sjömän, 

samt måluiogar och gravyrer fram st;i lland e liirol'ilia och min

nesvärJa t.illdraeelser under sjölirigPn. 

1\ongl. Öl'logsmanna- Sällsl<apPt, ln·ars f!tige lleslq·ddare 

ar H. \1. 1\onullgen, utgörs af nedanuämnde medlemmar: 

Förste Heders-Ledamul : 

H. !\. Il . lh;rlit;ell al ÖslergölhlanJ Ool:ar Fredrik. 
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Heders-Ledamöter: 

H. Exc. Friherre LagerbjeiiiP. 

H. Exc. Grefve G. Löwenhielm. 

Friherre O. G. Nordensilöld, f. d. Amiral. 

J. P. Lefren, General-Löjtnant. 

N. J. Fischerström, f. d. Vice-Amiral. 

J. Il. KrC'uger, Vice-Amiral. 

Friherre C. A. Gyllenr;ranat, Konter-Amiral. 

Friherre C. R. Nordensl;jöld, Konter-Amirnl. 

Crefve !3. von Platen, Stats-Håd. 

Arbetande Ledamöter : 

C. J. nlomstedt, f. d. Kommendör. ([(orresp. Le(lamot). 

Grefve C. Cronstedt, f. d. Konter-Amiral. (Korresp. Led:un.) 

F. A. LiJströmei', f. d. Öfverste-Löjtn. (Korresp. Ledam.) 

C. D. Osterman, Kommeodör. 

J. M. Melander, Kommendör. (n. v. Prreses). 

C. Lagerberg, Kommendör. 

Friherre J. llierta, Kommendör. 

C. H. Ulner, Kommendör-f{apten. 

C. E. Wallenstrand, Öfverste-Löjtnant, Mek. 

A. Osterman, ~lajor, f. d. Prem .-Löjtn. (Konesp. Ledam.) 

S. 1\1. von Krusenstierna, Konter-Amiral. 

Friherre G. E. Hnnth, Kommendör-1\apten. 

C. Lundqvist, Kapten vid Konstrulitions-llOI'psen. 

C. A. Vircin, Kommendör-Kapten. 

C. S. Annerstedt, Kommendör-Kapten. 

S. W. GynlhE'I", t. f. Landshöfdine. (Korresp. Ledamot). 

C. F. töwenborg, Kapten. 

C. \VI. Ehnemarl1, 1\apten. 

E. A. Printzensl!öld, Kapten. 

C. B. Lilliehöök, Kapten-Löjtnant. 

R. W. l:!recllbörg, Kommendör- Kapten. 

A. E. von Sydow, Öfvcr-Dircl;tör. 
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J. T. nyström, Kapten vid l\Ielwnislia korpsen. (Konzl. 

Siillsl;apets nuvarande Sel;reterare). 

C. J. Hnbendiek, Öfver-Kommissarie. 

J. B. 1\leman, Kapten-Löjtnant. 

Grefve P. G. Sparre, Öfverste, Seli.-Chef för Kgl. Mnrin-Reg:t. 

C. E. Engelhart, !(apten. 

G. Indebetou, Kaptt·n-Löjtnant. 

A. W. Laven, 1\apten-Löjtnant. 

A. G. Ljunp,stedt, Premier-Löjtn. vid Konstrulit.-Iwrpsen. 

P. E. Ahlgren, Kapten. 

J. Hingheim, 1\apten-Löjtnant vid !{onstrul;tions-lwrpsen. 

M. Kock, Major. (!{orresp. Ledamot). 

F. EngPlhart, Kapten. 

Zahrtman, Kommendör i Kong!. Danska 1\'larinen, f. d. Ma-

rin-Minister. (Korresp. Ledamot). 

C. Kleman, Premier-Löjtnant. 

E. W. Sasse, Löjtnant vid Mel;aniska lwrpsen. 

J. Lillieböök, Kapten. 

A. A. C. Meister, Kommendör-Kapten. 

O. W. Cimrnerdahl, Sjömilitie-Kommissarie. 

A. F. Palander, KC1pten. 

C. V. von Heidenstam, Löjtnant vid Marin-Regementet. 
B. J. Adelborg, Premier-Löjtnant. 

T. Konow, Kapten vid Norsl1a Sjöstaten. (Korresp. Ledam.) 

O. W. Erich sen, Stats- Råd, Chef för Norslu1 Marin-Departe-
mentet. (f{orresp. Ledamot). 

C. H. Valeur, Kapten-Löjtnant vid Norsl1a Sjöstaten. (Korr. 
Ledamot). 

Il. fi. Dahlerup, Vice-Amiral i Kejserliga Österril;islw Flottan. 
(Korresp. Ledamot). 

C. J. A. Slwgman, Premier-Löjtnant. 

C. A. Pettersson, Premier-Löjtnant. 

A. R. von Feilitzcn, Premier-Löjtnant. 



ANTECKNINGAll OM DE FÖRSÖ.K 7 SO~I FÖRLIDNE SOMMAR 

GJORDES I 1'\0lUUGE JVHJD DE DERST;\DES BYGGDE · :NYA 

KANONJOLLARNE. 

De nya, af Konstrulilör Sommerfeldt lwnstruerade och 

byggde l\anonjolldrne äro särdeles vackra och vftl arbetade. 

De iiro lwnstrnerade efter samrna grunder som de äldre, 

men större till alla dimensionet'; deras längd öfver stM är 

= lj3 Norska fol , slörsta bredd m. lim. Il fot 6 tum, 

djnpgåetHie 3 fot l tum. 

De föra en 6 4 tums bombkanon på sliiplåda och fast, 

mot stMven lutande kursör samt 2:ne 3-'it:ge fallwnPlter 

eiiPT' niclwr, som äro Lerälwade att tlyttas på de lyra fasta 

nickeplancnH', så alt alltid båda lmnna användas på en gång. 

J hombdurlwn, för-om stormast-liogret, rymmas 72 st. 

bomber i 2:ne InGer, och dessutom är al; ter-ut, på sidan 

om lwrsörPn , rum för 16 oapterade bomber, ämnade att 

begagnas som så li<tllalle "lwlla kulor", samt rum för skrån. 

Krntduri;Pn är för-ut, och transporteras ammunition 

framtill lwnon pil sl,otthemtnre-vagn, som går under däcket, 

borelvarts om dmliarne. Närmast stormast-koeret midsl1epps 

är särskillit inbygdt rum för bombernas fyllninfi. 

Fartyget har 2:ne fasta maslliogrr al' trii, så höea, att 

då masteme, som ledas på en bult i lwerets öfre illlda, 

fii\las horizontelt, tjena de till tällås. 

Det är försedt med rundhults-ldylwr utan bastinge

ringar, 

1\anonlådan ·var lilia med drn pi\ Norslia ICnwnslnparne 

bruldiea, men uta n brok. För att aducera stöten mot al1ter-

151 

s per, el n vid kanons tillbordsi\ltnine, iii' pr1 inre sidan af spe

geln, snedt för hvardera af l;anons sidoplanlwr, anbraed en 

träribba af asl;, h vars öfre ända är fastbultad vid allterspe

ge lns yttre knä och utgör med sin öfverliingd pallare för 

fasteöring, pf1 samma gåne som nedre frisl21r1Hie ändan nt

p,ör en !j eder, mot h vilken kanonlådan vid lillbordsiiltnineen 

stoppas. 

Under lwrsören är rum för vattenliCtri, hvill;a stnfvas 

dels genom öppningen för-ifrån och dels genom en i midlen 

af lillrsören anbragd luclia . 

Hodret ledes uti en ldylw i sjP!fva nliterst~fven eller 

ändan af stjerten, och qvarhålles med en sprint på öfvcr

kant. Det är beralwadt på, nU äfven i sjiigäna liunr.a lätt 

artagas och påsättas . Till styr-åror begagnas van liga lwnon

slups-ftror. 

Fartyeet har betydligt språng, med mycliet utfallande 

hognr, och samma talding som Kanonsluparne, med 2:ne 

loggert-segel. Det rymmer proviant för 21 daear och vatten 

för 4. Ilesättningen uteöres af: 

Chef. 

Under-Oflicer och Uppbördsman. 

signalist. 

26 man. 

29 Summa. 

För att fullständieare jemföra dessa nya Jollar med de 

äldre Sl1ärgårds-fartygen, så utrustades för 14 daears exer

cis 2:ne Kanonslupar och 2:ne l\anonjollar af äldre konstrull

tian samt 2:ne Kanonjollar af nya lwnstrulition, och den 9 

September på eftermiddaGen, sedan besättniogarDe de före

gående 2:ne dagarue Llifvit öfvade med årornas hnndlerine, 

företoes första jemförelse-för·söket med rodd. Vädret var 

!dart och stillt , och vattnet utan minsta sjög5ng eller dy

ni ng . På gifven siGnal började rodden på en gång med de 
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!t Jollarne mr d 13 pnl' n ror, och en af Sluparne mrd l il 

par åror, alla med försiMven förr. Arsl[uHlcl från ute~nr,s

punlilro till mf1ld, en förtöjd roddbåt, var 3,1iUO Norska 

alnar, l<rinu hvillwt viindes utan uppciJåll och fort sattes 

samma v.r1g tillhalia till ut{;ångs-punliten. Samma rodd för

nyades fliHlll en gång, då Kanonjollurne rodde m~d stjrr!.l·n 

före. Vid håda dessa försök kom en af de nya Jollarne 

först, efte1· att hafva tilil' l'{:[la lagt hela distansen, med siMven 

före på 32 minuter = lt,1r lwop och med sljPrten före på 

33,s minuter = ~. 15 lu10p. 

DerrJijst liom Kanonslupen och sist, temligen långt efter, 

de båda äldre Jollarne. 

Då det niå linnnn antagas, att det erfordras mera tid 

att inöfva rodd med större åror än med mindre, helst när 

2:ne man bPböfvas föl' bvarje af de större, så vill jag tro, 

att deraf lwn föridaras orsal1en, hvarföre J\anonslupen med 

sin dubbelt större besättning icl1c lwm först. De iildre Jol

larncs nuderliir;senhet var påtaglifi. 

Den 10, viiderleken lilia som föregående dag, förnyades 

samma roddförsöli, med den olil1het, att rodden yerliställdes 

under exercis med kanoner. Slupen rodde med 12 par åror, 

de nya Jollarne med 6 par, och de gamla Jollarne med 5 

par. Jollar·ne med stjerten före. Flän·itl blef Kanonslupen 

först, derefter de nya Jollarne, och sist dc p,amla, lnilli et 

allt vnr utt viinia, då serviserna touo niiru lilia många rod

dare från årorna på alla fartygen, och således det fartyg, 

som hnde miusta besfttlningen, måste förlora mest i rodd

lu'a r t. 

Kanon-exHeisen på de nya Jollarnc cicli i alla afseenelen 

enl((~lt och lätt, och serveras kanon lilw fort med dessa relly

lerande lådor som med de fasta på Svensiw [\anonjollarnr, 

emedan vislillingen, utan olåBE'Dhet !-an vcrlisliillas unrler det 

liano n c5r till bords. 
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Den 11, samma viiderlel• som föregående dagarne, gjor

des evolutioner, och derunder exercerades med lwnoner och 

sl1jöts med löst l1rut. De nya Jollaroe manövrerades lätt, 

och, lilia som för rgående dacen, serve ratl es lwnoneo med lätt

het af sin servis, 5 man, bvaraf l ma11, utan svåriuhet, sliö tte 

svans!) ftare - spa l; en, hvilliet särsliildt må observn r· s ~ " u, , sasom 

ett b<"v is för l\'orsl<a lwnonlfitlans Pill'r svnuslyfta 1·ens bättre 

konstruldian, enär på Svenslia Sluparne 2:ne man räl bc

höfvas för svans lyftare -spal1ens handtcra nde. Ammunition 

framfördes pi\ sin vaen från dmlien till en lucl;a pii skottet 

vid l;nrsörcns alilra iinda, der den !JemtaJes och framfördes 

till liauon-myuniBfieO af lmilhemtaren. 

Som erfarenheten visat det. vara sv5rt att, särdeles j 

hrådslln, vid till:1ggnine ar brygr;a e ller fartyg, lyfta och liigga 

in ilror na, utan att oordnine uppliOmmer, oclr åror afhrvtas 
(\ . . ' 

sa p,Jordrs försök med att låta årorna p.å, likasom på en 

Sli ep ps-bul'iiass, i dertill inrättade stroppa r, som voro trädde 

genom et L hål i lomm en och sammansplitsade, och IIVillia 

liäogde öfver årlilyliDrna. Detta visade sie i alla nfseenden 

enl1elt och ändamålsenligt, och verkställdes lätt utan före

gående öfning. 

För f\anonsluparnes sliiri'e åror bör denna enlila inrätt

ning vid ruånca tillfällen vara af gansl1a stor nytta. 

På eftcnniddnecn, med laber bramsP~cls-l;ultje oeh smul! 

SJO, an stJIIdes profsecline, först fördevind och för half vind 

Ullder hvillw omsUindigheter alla fartycen liunde anses jemn~ 

goda ' drr eft('l' bidevind för stFbords halsar' då de båda 

[{anon slnparnc voro öfverläesne, genom att mr.d ungefärligen 

samma far t drih·a minst. Emellan de 0 ,,. 0 1 1 J 1 
, u c 1 e am a o -

la.~ne var ringa sldlna d. Det to rde emcller·ticl r[Jttvislieeo 

hora anmiirlias , att seglen på de nya Jollarne stodu illa på 

d"enna b.oe, dels till följd deraf alt de voro för djnpa och 

sakdes I<;ke lillnd e orclentliccn skötas, och dels enH'dan stor-

12 
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ll issadt i lovart om masten för att undvilw dess seeJet var 
nedllrning och ornhalsning. 

Masternas resning och nedfällnine på Je nya Jollarne 

gicli särdeles fort och li:llt, lil;aså rodrets artagning och på

sättning. Deremot salwades nåeon inrättning, IJVarmed luc
liorna lmnde försäl;ras i sjögång , samt någon presenning, 
hvarrned lianon-rummet lmnde täclias, för att hindra vattnet 

spola in i fartyeet. Till luckornas försälirande torde de i 
däcket anbragte jernsWngerne l för U1ltens najande , lmnna 

beeagnas. 

Den 12 på förmiddaeen , då vädret åter var lika stillt, 

anställdes ånyo roddförsök , h varvid Sluparne ber,aenade 1 O 

pal' åror, de nya Jollarne 7 par, och de earnia 5 ~ par, alla 
fartyeen under fortsatt l;anon-exercis. Denna andra gången, 
som samma prol-rodd vel'l;ställdes, hade Kanonsinpen ännu 
större öfverlägsenhet än första eånr,eu l och blefvo de eamla 
Jollarne likaledes långt efter. Efter längre öfning vill jag 

, antaea, att Sluparnes öfverlägsenhet simlie blifva ännu större. 

Derefter r,jordes sviinr,nings-försöli, för att utröna den 

hastiehet, hvarmed de olika fartygen lwnde på stället för

ändra fronten. 

Härvid visade sia , alt de aldre minsta Jollarne svängde 

lättast och fortast, dernäst de nya Jollarne, och sist 1\anon
sluparne. Tiden för en [{anonslup att på stället svänea ett 

helt slae rund, 32 streck, var 2 minuter, bvilket må för alla 

tillfällen lwnna anses vara en full tillräcldiehet. 

Den 13 på förmidJasen undersöktes stnfningeu pf1 de 

nya Jollarne, h varvid fanns att utrymmd i allmfwhet var 

tillräcklir.:t. . 

De stora mastlwr,ren, som gå _genom däcl< till fartmets 

botten, syntes mig ldumpiea och taea mydct rnm. Dertill 
hafva de den olii g<'nhetcn alt öka målets storlek för fiend en 
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med en trämassa , hvari en perkussions-bomb möjligen kan 
explodera. De borde lwnna ersättas af lämpliga jerngafflar. 
Äfven syntes det mig vara en förbätll'ing, om lösa bastinge

ringar inrättades liftasom på Sluparne, hvari besättnin~:ens 

kojer och säclwr lmnde stufvas. Snn;ghet, trefnad och ut
rymme befordrades håra f, att lwjerne iclle hehöfde stufvas 

under däck, och tjenade den fyllda bastingeringen till ett 
eodt skydd mot handgevärs-kulor, oberälmadt det moralisl<a 

inflytandet på roddarne, som deraf tingo hufvudena betäclite. 

Fyllnings-rummet torde vara öfverflödigt och !;unna för , 
annat iindamäl beeagnas, då det på ett så litet fartyg sanno
Iilit vore vådligare att under alf'iir verl;ställa bombemas ladd
ning, än att på förhand hafva nödist antal bomber laddade, 
t. ex. undra Jaeet, 3G stycken, hvill;et ligeer nära I fot un
der vatten-ytan och i de flesta fall torde blifva tillräcldiet 

att besagnas på en eäne. 

På eftermiddagen verlis!älldes slwrpslijutnine under sakta 
avancerine på Ii nie mot målet, som utgjordes af en utförd 
slwtt-tafla, vid hvilket tillfälle jag var· ombord på en af de 
nya Jollarne för att närmare följa dervarande bomblwnons 
rörelser. Den var maldig, och pjesen, en lie t b vad redan 
blifvit anmärltt, lätt serverad. Kmtladdnineen var 8 'f6 Norsk 
- 9% 'f6 Svensk Yiet, och rel1ylen höest 5 fot. 

Alla G farl~'gen höllo ternlisen väl linien, ehuru de äldre 
Jollarne, såsom minst och I<Htast, behöfde mesta ansträngnin
gen för att lwmma fram. Efter sl;jutoingen visade sig att 
krutgasen hade utpressöt becket ur· nåten emellan plankorna 
i stjcrtd3cliet, och att nf1ten något öppnat sir::. En oliigenhet, 
som möjligen minsl;as, då fartygel blir äldre, och däcl;ct 
hoptorl1adt och omdrifvet. 

Flere gånger hade iutriitfat, att dels, nnder evolutioner, 
den e~Ja Jollens sljert kommit mPd sin iinda mot nåeon af 

de öfrJea fartygen, och dels, vid Iiiiäggning i land, törnat m.ot 
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tri1bron, sil att den för r'odrct inrättade ldyl1an deraf sl,adats. 

Denna klyl1a torde derföre böra placeras, som på de Svenstia 

J(auonjollarne, i ett hål i stjerteos massiva del, ett stycke 

från andan , der den är mindre utsatt för· att sl1adas. 

Den 18, med vinden S.V., laber bram seeels- linltje och 

obetydlig sjö, nnsUdldes hogserings-försöl1 med Propeller

Ängfartyget Gyll er om SO bästars kruft. 

De på en gång bogserade fart ygen voro de förut om

nClll111d e 6 stycken l1arioub åtarne, jemte en större sc:ecls lup, 

lång i vattcnlinicn 46 fot, bred 22 fot, och djupr:ående 5 

fot. seg elsl upen förtöjdes rätt akter om Ånefartyp,et, med 

en Kanonslup och 2 Joll<1r på hvard era sidan, uf hvillw Ka

nonsluparne främst, fa stejorde i sl äporna fr5n ändao af en, 

tvärs öfver Åncfartyr,cts d:icli, tätt ulit cr om stormasten, 

laud bj ell1 e. 

rrån norlen nfuiuco vi Id. 8 t. S' f. m. och aniC1nde 

till Fredriksvrorn kl. 5 t. 401 e. m., och hade sål edes till

, ryggalagt 9 ~ mil på !) timmn1· och 32 minuter= 4,r !mops 

fart. 

Gyll ers medelfart utan bocsering uppears till S lmop, 

då dess ma chio r r göra 60s lag i minuten. Und er för enarnode 

bogse rin g ejo rtl e de i medelslag 55 slae. Stittct fö r far ty

gens fö rtöjninG, vid bor,scr ince n, måtte ha fva varit iindamåls

euligt, emedan d esse, så vi\! som Ångfartyr,et sj el f, hand

teratles lätt. 

Den 19, i laber sydlig bris, med någo n dyning efter 

br·amsegels-lwltje, gjordes jemförelse-försö k med fartygens 

lw~dterligh e t sjögång , dels med boesering och dels med 

rodd. 

bagbords bogser tåg från Gyller fastgjordes en Kanon

slup och i styrbords en ny och en r,amma l [(anonjoll efter· 

hvarnndra, och sivnies nt i öppna sjön, först ri!tt mot sjii-

157 

giint::cn, derefter mrd sjön på stj'l'bords- sidan, och sist med 

sjön pl\ bagbords-sidan. 

Vid alla dessa bog serinr,s-försök visa de sig-, att dt•r.l 

r,amla Jollen rörde sig mera för dyningen iin de båda öl'rica 

fartygen, hvi!l•a, så vid t man lmnde obse rv era, brrr,ade sit{ 

lilia vi.il. Derefter lwstades bogs ertågen loss, och fartyt;cn 

rodde med förstiHvurne före, och full rod d, rätt emot dynin

carne. Wir vid gjorde den nya Jollen betydligt s tarl1are fart 

iin de and ra båda fartygen, hvill1a deremot j emnt höllo lll'ar

andra . Att den nya Jol len gj OI'de starlwste farlen, berodde 

sannolikt dels af dPss boltenfonn och dels af dess viii pro

portionerade åror. rä ta gligen led f(anon slupen i sin rodd 

mest af sjög5 np,cn , trolie en en följd af den ölwde sv~ ri c

heten att hundtrt·a dc H\nca tunca årorna. 

!Jtan tvifvc l vore dd en förde l fiir f{anonsl nparn e , om 

det liit sig göra at t utbyta deras tnn:::a [u·or mot mera han d

ter·liga. Det tord e böra anmflrl<as, att f{a nonslupen under 

intet ti!lfä!le had e sina lianoncr nedhalte i li ölen, hviiket väl 

had e uägot ruins l,~t våldsamheten af dess röre lser. 

Derefter rod des samma lillrs med fnll ro dd , !(anonjol

larn P. uwd stjl'rtcn före , och Kano nslupen med porl arnc 

öppna och linnon till bords, som till anfall. !liirvid up plwm 

samma resultat som förut, att den ny;J Jolle n gjorde belytl

li ut s!orliare fart, n n de båda andra furlyt::en. Dyn in grn, 

ehuru rin r:a , bröt betydligt mot. alla fartyc cn . Slupen Ock 

S!JV alp in geno m porten, men bcrcade sip, do c!• otvifvelal\ligt 

h:isl, dereft er den nya Jollen, och sis t den gam la. På häda 

.lollarue slor, vattne t in i fart yget öfver alite rspege lu . 

.l:tg- vill antag-a, att Kanonsl upen unde r denna rodd Ilade 

med nl\co n fö rdc i kun nat begagna sin !;anon, sf1 Yidt neml. 

icke fart ygets röl' (' lser r:jort rilitningen alltför osii l1er; lilwsfi 

att den nya Jol len möjligen, fa st med större svål'ir;het, kunde 

se rve ra si n l,anon, men att den r,amla Jo llen deremot under' 
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dessa omständigheter icke på något villwr kunde begagna 

sill artilleri. 

Följande dagen simlie fartygen afrustas, hvarföre för

söken härmed kunde anses slutade. 

För att af de sålunda gjorda försöllen Hittare lnmna 

bedöma den nya Kanonjollens egensl;aper, torde dessa de

talj vis hö1·a jemföras med de andra fartygens. 

Sålunda har den nya Kanonjollen, je m förd med den äl

dre, bufvudsakligen följaode fördelar: 

Att föra en 60-'it:g bombkanon, h vi lken kan serveras med 

samma lätthet och hastighet som 24-'lt:ge kanonen på den äl

dre l{anonjollen, men hvars projektil påräknas göra större 

effelit, samt 2:ne falkonetter eller niclwr, hvilka alltid kunna 

begagnas på samma gång. 

Att hafva ett relativt bättre utrymme ombord för perso-

nal och utredning. 

Att under alla förhållanden ro betydligt bättre. 

Att segla bättre. 

Att i dyning och sjogaug kunna längre servera sin kanon, 

och på det hela berga sig bättre. 

Att af sin större besältning lwuna vid landstigning eller 

äntring pårälma större effekt. 

Den äldre l{anonjollen, jemförd med den nya, hat· der-

emot följande företräden : 

Alt kosta mindre. 

Att behöfva mindre besättning. 

Att erbjuda fienden mindre mål att träffa. 

Jernförd med Bombkanon-slupen, ·hat· den nya Jollen 

följande företräden : 

Att kosta mindre. 

A:tt behöfva mindre besättning. 
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Att erbjuda fienden mintlre mål alt trlifl'a. 

Att ro bättre mot sjögång och dyning, en egenskap, som 

sannolikt mindre berot· af fartygets cert, än af bottnens kon

strulllion, och årornas handterlighet. 

Håremot har Bombkanon-slupen, jemförd med den nya 

Jollen, följande företräden : 

Att föra 2:ne 60-'it:ge bombkanoner, hvaraf den ena lik

vål blott l;an anses som en reserv-pjes. 

Att lmnna använda sina båda lwnoner till bornblwstning. 

Alt rymma proviant för fyra dagar längre, samt Ieruna 

bättre utqmme för beflilet. 

Att sep,la bättre. 
Att i sjör,ång l1unna längre servera sina lwnoner, och på 

det hela herga sig bättre. 

Att af sin större besättning llllnna vid landsticning ellet· 

äntring pårålllla större elfel1t. Af dessa jcmförelser synes, 

att den nya Jollen är ett mellanting emellan Kanonslupen 

och den aldre J{anonjollen, och att hvarje af dessa tre slags 

fartys hn r egensliaper, som saknas ar de öfrige. 

Då cmellertiJ fartygens lwstnaJ är betydligt olilw, torde 

jeml'örelsen dem emellan rättast böra göras med afseende 

härpå, så att då, enligt mia i Norrige med delade uppgifter, 

en Norsil Kanonslup lwstar cil'lw 19,352 if!&. Danlw, 

en Knnonjoll af nya certen ..•. Il ,237 d:o 

och en Kanonjoll af gamla certen 8,413 d:o, 

riltta jemförelsen blir emellan 

l O st. Kanonsin par, 
17 st. Kanonjollar af nya certen, 

23 st. D:o af gamla d:o. 

Af föregående flirsök synes, att det må kunna gifvas 

tillfällen, då Kanonslupar lmnua användas, och deremot icl1e 

de nya Jollarne, livaribland vid bomblwstning. Vid dessa 

lillfitllen äro naturligtvis 10 st. Kanonslupar bättre än hvillwt 



, 

1UO 

ant~l Jollar som li~lst. Vid de tillfelilen deremot, dä båda 
certerne lwnna begagnas, ~i ro 17 Jollar med 17 st. 60-'tZ':ge 
bombkanoner mot Ilenden bil t tre ftn l O st. Slupar med l o 
st. 60-tt:ge lwnon er mot Ilenden o. s. v. Att bedöma den 
ena certens för etriide framför den anclm beror således på 
föreställningen om den lokal och de tillfiillcn, der de lwmma 
att beeagnas. Mit; förelwmmer det, som de nya Jollarne 
icke lillnna ersatta fullt Bombkanon-sluparne, men att de 
deremot otvifveialiligt äro att för edraga framför· den äldre 
certen Jollar, och att således vid [(anonjollarnes nybyggnad 
det vore allt sl;äl att följa No rsiw lwn strulilion en , med den 
förändring liliV fl l, så vida det 1ftter sig göra föt· fartygPts.hii
righet och utrymme, hvill; et jng icke betvillar, att de he
styclias med en 7-tums bombl;anon på rel;ylerande lfida. En 
7-tums och en 6 ,i-tums bombkanon serveras dervid lat: lika 
fort, men effeliten af en 7-lums bomb är bc·tydligt stör re 
än af eu 64-tums, b vartill lwmm er, att 7-tums Lomblwno
ner äro bos oss de nu a!lmf111t hruldir;e, och det måste vara 
en stor fördel att få .lika utredninear·. 

Att deremot förandra redan flirdigbn;dc och till inven
tarier och utrednin ga r kom plette äldre Kanonjollar, skulle 
efter miu öfverty:;e lse uppgå tiil en lwstnad, större än den 
påräknade vinsten . 

A. G. R. v. Feilitzen. 

Il v a 1·j c h et n d a. 

Gr·ahams-grundet. Lord Frederick [{erT, Befalhafvare på 
Eneelsila Örlogs-J\nr:fartyget ''Scourge", som Llifvit afsiind att 
undersöl;a Grahams-gruad et, har de rom aft;ifvit rnpport, dat. 
Malta den 12 April 185 1, brarar följande är e tt kort utdrag: 

Efter att harva tagit säker departur, medelst l;qss
pejling u f Cap Bianco, Rose ils-tornet och Girgenti, inseglade 
jag ll amsay- hankcns latitud och lon [! itud, och under krj'ss
nin[; derstädes lodad es ungefär l 00 gånger; Iod ningarne va
rierade erlll'l l<Jn 26 och 40 famnar, hvaraf större delen lil1väl 
öfv ersteg 30 famnar. EJ'tcr flere frul;tlösa l'örsöli att finna 
den i sjölwrteu utsat ta 20-famnars-fläclien, sattes lwrs till 
Pantelnria i äncl;lmfl l at t unde rsölia 8 -famnars - lliicl;en , som 
ligger norr om dt! nna ö. Scdan detta bl ifvit verl• stiildt, sat
tes lwrs för Grahams-gruntlet, i förhoppninr, att, i anseende 
till det lugna viidret, l;unn a göra en fullständ ig und ersö lmiug 
deraf. GrurHia;;te vattnet på "Adventure"-lläclwn befonns 
vara S l~ famnar , men bottneo myeliet ojemn på de ll2sta 
s tällen. Vid niirmandet till Grah ams-erun de t börjad e jap, 
Iodnin e , och erhöll först bott en på 107 famnar; och efter 
andra lodslwtt, varierande ifrån l 00 till 75 famnar, med 
lavasand på lod et , slöt jag till att vi vo1'o i dess erannslwp. 
Jag fällde derföre en båt-dragg, med en Loj, på sistuf1mnde 
dju p, och kringgick den, tilldess vi helt hastigt ifrån 90 fam
nar kommo till 12 famnars djup. Jag stndnade ögonblickligt 
och nedfirade bäten fö r att loda, dii inom n5t:ra minuter 7 
famua r erhöllos, och straxt efter 3 famnar, med slagg och 
lavasand . Efter alt bafva fönältat matningen, hvaröfver jap, 
uppgjort karta, utdelade jag en boj på några famnars afs tåucl 
från grundaste stcdlet, med en stånc, på hvilkeu är en llar,g, 
och n n der den ett hrf1cle, på hvilliel är m~ lad t "16 fee t" i 
~ å stor skala , nU eld kan lf1sas pf1 l v å En g. mils als tån d --
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lJuggen syns på ett arständ ar 5 mil. Jag har trott de vara 

ar vigt' att tillvaron af delta rarliga grund mi d t i stora far

leden blir snart bel~antgjord . Jag har flera gånger styrt r;Ht 

öfver Nerita-banl;ens ställe, såsom det angirves uti sjölwrten, 

utan att Imnna få något lodslwtt. Grahams-grundet ligger 

på Lat. N. 37° Il' 5", Long. O. 12° 44 1 35". Grundet på 

Adventure-banken på Lat. N. 37° 11' 30", Long. O. 12° G' O". 

(Uuited Ser v. Gaz.) 

Uppfinning. IIomond Kerdaniel, "Lieutenant de vaisseau" 

F'ransl;a Flottan, har redan fiir 13 år sedan uppfunnit en 

mekanisk inrättning, afsedd att ersätta den vanliga stäng

vindare-ginan med broiiPfl samt sluthullet. Flera f(ommit

teer hafva sedan dess, tid efter annan, haft uppdrae alt un

dersöl•a och pröfva uppfinningen, samt deröfver afsifvit olika, 

stundom alldeles molsalta omdömen. Herr Kerdaniel hal' 

likväl fortsatt sina bemödanden med den ihiirdiehet, som en 

innerlig öfvertyeelse om sal.ens användbarhet lyckligtvis stun

dom insifver. Mao erfar nu, alt svårieheteroa hlirvit be-

' segrade, så att hans sluthult ål' reglementariskt anbefaldt till 

besagnaode å Franska kriesfartygen. 

Den senaste f\ommitteen, tillsatt af Amiral Perseval, ha1· 

om uppfinningen areifvit följan<le utlåtaode : 

l:o Den medgifver att lått och sl>yndsamt stryl;a stån

een, utan aU dess tackling behöfver lossas. 2:o Den van

liga stängvindare-broken är förmånliet ersatt. 3:o Då det 

nya sluthultels stödjepunkt är närmare mastens centrum, 

måste skador å kindbackar och salningar blifva mera sälls1·nta. 

Vi hoppas, att våra (Franl;rikes) större handels-fartyg 

snart skola lilleena sie denna ny!liga uppfinning, så mycket 

JUPl' som Herr l(erdauiel ej 5s!undar ann<~n vinst deraf än 

den , att kunna eagna det yrke, hvaråt han egnat sig. 

(La Marine.) 

SAM~UNDRAG AF ÅTsKILLIGA 1\0NGL. BnEF J FönORDNIN

GARJ GENERAL-ORDER M. M. J UTGÅNGNE FRÅN SJÖ}' ÖH

SVARS-DEPARTEMENTET UNDER LOPPET AF 1\'IAJ 
MÅNAD 1851. 

1851 Maj d. 2. K. B. 1{. M. har beviljat Bataljons-Läkaren 

vid Stocld10lms station O. A. Svalin 4 månaders utrikes 

permission. 

S. d. l{. 13 . 1\. M. har befallt, att undersökningar slwla 

verkstflilas i och för utrönandel om lämpligheten af en 

Fyr-anläegning å Gottsim Saodön. 

s. d. K. B. IL M:s Resolution på de af Amiralitets-Krigs

mans-Kassans öfver-revision för åren 18~0, 1841 och 42 

föreslagne förändrinear uti Kassans Heglemeote. 

S. d. K. 13. aneåeode rese-ersättning och tral1tamente till 

den extra Läl;are, som bestrider Bataljons-Läkaren Doktor 

Mörl1s tjeost under hans tjenstlediehet. 

S. d. !{. 13. IL M. har förhöjt Amiralitets-l\rigsmans-l\as

sans föredragande Ledamots och Ombudsmaos arfvoden 

med 50 procent samt ökat arfvodet för sekreteraren der

stådes med I 00 !fl&., h vilken sammanlagda förhöjning slwll 
utgå af Gratials-fonden. 

S. d. K. B. K. M:s Resolution för Amiralitets-Krigsmans

Kassans understöd till eolwr och barn erte1· allidoe tjen

stemän vid Flottan. 

S. d. K. B. IL M. bar beviljat Löjtnanten vid Flottans Me

chaniska korps C. Thorssell 3 års utrikes permission. 

s. d. K. 13. K. M. har förordnat Kommendör G. s. von 

Gegerfeldt att förrätta General-möostring innevarandr år 

med ~latros-korpsen vid Götbeborus station. 
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s. d. G. O. !(. M. har beviljat Selmnd-Löjtn:lllten vid l(on
strul!tions-liOrpsen F. Söderqvist 3 års tjenstlediehet för 
att bestrida llyegmästare-besUiilningen å Carlsl>rona Kof
fardi-Var f. 

pen 6. G. O. K. M. har beviljat Selmnd-Löj!nant C. D. 
Scrvais 3 års tjenstledigbet alt å hand els-fartyg icll1a ut
rilws sjöfart. 

s. d. G. O. IL M. bar beviljat Premier-Löjtnant V. [(Jeman 
3 å1·s tjenstl edighet att föra Svenskt hand els-fartyg. 

Den 12. G. O. Premier-Löjtnant H. Sabelfelt beordras att, 
efter afsl;edacl e Premier-Löjtnant O. ·Wallenberg, vara Cbef 
för l:a Norrlands 2;a Dålsmans-Kompagni. 

S. d. G. O. IL M. bar befallt, att 1\apten-Löjtuant A. P. 
Olivecrona s l; all bestrida Chefs- befattningen i Sjölwrte
l{ontoret under !{ommelldör -l{apten Almlöfs visitat ions
resa i Nona Lots-Distril;tet. 

Den 16. G. O. IL i\1. har beviljat Sel;und- Löjtnant A. 
, Wachtmeister 6 månaders tj enstledir,het från den l Juni 

för all resa till Tj's!dand. 

S. d. G. O. 1\. lVJ. har befallt, alt Kaptenen och Bidtlaren 
C. J. von Diederichs sli all, intilldess Kommendör-Kapten A. 
Hiil'elt anliOrnmer till station, förestå Varfs-Chefs-Embetet 
i Götheborg. 

s. d. G. O. 1{. !\l. har bifallit Kapten-Löjtnanten och HiJd. 
L. LI. Ställmumat·s anhålla n om entledieande från 1\om
mendants-bcf'attningen å Carlsh.ilmns Kastell. 

s. d. G. O. 1\. M. har befallt, att Kapten -Löjtnant L. Cal'l
strom sl1all, efter l{apten-Löjtnanten och nidcia ren L. H. 

Sthlhammar, vara Kounnend~nt å Carlsllamns Kastell. 

Den 22. G. O. K. M. ha1· beviljat Selmod-Löjtnant O. Stac-
lielherg 3 års tj ens tl ediehet alt å handels-fartyg id!1a ut
nl;l:s sjöfart. 
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Den 26. G. O. Premier-Löjtnantel'l1e O. Santesson och A. 
Å~ren beordras, den förre att, efter Kapten-Löjtnant Carl
ström, vara Chef för 5:e Bleliings Båtsmans-Korupagni, 
samt den sednare, efter Premier-Löjtnant O. Santesson, 
vara Chef för 6:e ll leliings llåtsmans-l(omp:J~oi. 

Den 27. G. O. IL M. har beviljat Premier-Löjtnant J. 
Adelbara .i månadrrs tjenstl edighet att sliöta heJsan. 

S. d. G. O. IL !\L har befal lt, att Vnrfs-Chefcn, Kapten J. 
Lilliehööl; och Tyemästaren, Premier-Löjtnant n. von rei
titzen vid Stoci;IJolms station, samt Tyr,ruästarcn, l\3pten
Löjtnnnten o~;h Hiclda ren C. B. Lilliehöök vid Carlsl;rona 
Station, sliO ia öfvervara den profsl;jutninz vid Ål;ers Stycke
brul!, som den 30 och 31 dennes anställes med 4 st. 
l•ammarladdninss-bomblwnoner i jern-Ja v eller. 

Den 28. G. O. K. M. har befallt, att det till nybyegnad 
anbefallda Ängfartyg et på 140 hästars kraft sliall bftra nam
net nvalliyrianll. 

Den 30. G. O. 1{. M. hur utnämnt Kommendör-Kapten Vir
gin till Chef å Fregatten Eugenie vid dess förestående 
expedition. 

S. d . G. O. IL M. har beviljat sekund-Löjtnant C. Teneer 
3 års tjenstledighet för att å handels-fartyg idka utrilies 
sjöfart. 



General- Order. 
(Carlslirona station.) 

Premier-Löjtnant A. v. Heidenstam bar blifvit beordrad 

tjenstgöra som Adjutant hos Kommendanten fr. o. m. den 

I dennes. (Den 3 Maj .) 

I stället för PremiPI'-Löjtnaut S. Lagerberg hornmen

deras Sel•nnd-Löjtnant C. A. Fischerström å Korvetten Jarra

mas , och i st. f. Selmnd- Löjtnant C. A. Fischerström kom

menderas Selwnd- Löjl nant Eneqvist på Kasser n- Fregatten. 

(Den 10 ~laj.) 

Den 22 dennes emottager Kapten Ahlgren Equipage

Mastare-hdattningen och Chefsiwpet för 4:e Matros-J\ompa

niet, hvillia tjPnste-befattningar af honom bestridas t. v. un

dei' Kapten Prinlzenskölds sjölwmmendering. 

Last-Briggen Harmonien och Last-Galeasen Flickan ut

rustas till expedition. 

Kongl. Sundhets-Collegium bar förordnat efternämnde 

Läkare att tjenstgöra, nemligen : På Fregatten Josephine: 

som Uppbörds-Lälwre : Slipendiaten i K. M:s Flotta, Med. 

Dok!. A. M. Thunberg; som bilrädande dito: Med. Kand. 

J. E. Lundqvist. På Horvetten Lagerbjelke: som Uppbörds

Läkare: Slipendiaten i K. M:s Flotta, Med. Kand. M. Fiirst. 

På Horvetten Jarramas: som Uppbörds-Läl•are--: ~led. Dolit. 

F. A. Karlen. 
(Den IIi Maj.) 

Hennes Storbritlanisba Maj:ts General-Konsul i Stock

holm, Herr r. H. J. N. Pringel, har, efter uppdrag af med

lemmarne öfver "The senior united service clubb" i London, 

tilll•ännaeifvit bos Chefen för Sjöförsvars-Departementet, att 
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fritt tilltr~ide till nftmnde klubb såsom [leders- Ledamöter 

lemoas åt de Amiraler och Regements-Officerare af 1\. M:s 

Flotta och dertill hörande korpser, h vilka tilläfventyrs skulle 

besölw London under den tid, den stora expositionen der
städes komme!' att fortfara. (Den 17 Maj.) 

Premier-Löjtnant Windahl kommenderas som Chef på 

Last-Galeasen Flickan. Galeasen 1 som provianterat· för 3 

månader, erhåller sin besältning den 27 dennes, h vilken 

. samma dag inmönstrat·. (Den 21 Maj.) 

Å Last-13l'iggen Barrnonien lwmmenderas som Chef 1\ap

ten-Löjtnant J. nosengren och Sekund-Löjtnant Dalllström 

som Officer. (Den 24 Maj.) 

(Stockholms Stalion.) 

På den under rustning varande Kanonslnps-bataljon, för 

hvilken Kommendör-Kaptenen och Ridd. C. F. Coijet under 

den 12 April blifvit förordnad som Chef, lwrnmenderas: 

Adjutant Selwnd- Löjtn. Fri h. Leijonhu{vud; J :a Division, 

Chef: Kapten-Löjtnant Warberg; Fartygs-Chefer: Premh!r

Löjtnant Ulrich, Seliund-Löjtnanteroe Grefve Horn, Hreuger, 

Virgin och Oronstrand; 2:a Division, Chef: Premier-Löjtn. 

von Feilitzen; Fartygs-Chefer : Premier-Löjtnanterne Skog

man och Lagercrantz, Selmud-Löjtnanterne Lindmark, H. H. 
Anlwrkrona och von Sydow. 

Å Ångfartnd von Sydow 

Löjtnant Sundin; å Briggen 

Löjtnant llaverman. 

110mmenderas: Chef: Premier

af Wirsen : Chef: Premier-

(Den 10 Maj.) 



. 

Föriindringm· mom Rongl. AlctJ:ts Flotta. 

Be(onlringar : 

Dtn 13 Maj . Till Seliund-Löjtoanter: utexumin. Kadett
Korporal ern e A. C. L. Zic lfelt och P. T. Nordwal l, med tour
berälwing från d. 3 i samm a månad. Den 20 Maj : utexam. 
Kad etten G. C. E. La gerc rantz, med to ur-beri\kninc fr fin d. 
17 s. m. 

Förordnanden : 

IL i\1. har un de r den 13 Maj i Nåder förordnat : Till 
Berl\lhafvare vid f(onc l. Flottans Station i Gö th ehorn : Kom 
mendören och Hiddaren G. L. von Grgerfeldt, samt till 
Varfs-Ch ef vid berörde station: Komm endör-Kaptenen och 
RiJdart>n A. Hå felt. 

IL Förv. af Sjö-Arend. har den 20 Maj förordnat: Till 
Kammarförvand t Kammar-Kontoret: Kaoslisten A. Hö cl; ert. 

Afslwd : 

Pr emier-Löj tnant A. O. Wa ll enbe rg, afsl1ed ur Iu-igstjen
sten den 2 Maj. 

Den 2 Maj. Kanslis ten hos Kommendanten, Lands-se
lireteraren Th. [\all . 

Dödsfall: 

Läraren vid Sl1eppsgosse - Sl;olan , Kaste ll s - Predilwnten 
G. L. Sylvan, den 13 Maj. 




