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Norrköpings n)byp,ffnad är· fortsatt, så att spåret för mesanmasten, garneringen mellan portarne, karflar,
vaterbord, lncke-karmar, bogspröts- och ldysdynor blifvit insatte·, samt IJOr·dl:1ggninffen afbultad. Hampa, segeld u le, samt
materiel till vatten-cisterner hafva anskaffats, beslag och tågvirke till l1anonerne samt dertill hörande inventarie-persedlar till verl;ats.
Chefs-ftngfarlyeet Vall;yrian har blifl'it utslaget, och sedan b&dden tillaeats, hafva l;öl, slafvar, resnine och spant
derå blifvit uppsalte; kölsvin, l;ilvirke och en del bräder till
inredninGen tillaeade, samt halftimren å för-skeppet afbultade. En del af detta far·tyes Artilleri-materiaHer är iifven
anskaiTad.
Utslap, har fullbordats till Äng-Korvetten Orädd, samt
stapelbädd tillap,ats. Till ett nytt fyrfarl yp, har utslae blifvit
verlist:"llldt, samt hö l, stMvar, resninc och en del spant tillagade. Ett Lots-Chefs-fartn: i\r nybn:dt, så att blott en
del af inredning en samt hnlts!Jearc-arb etc återstår. Å Åugl{orvetten Gelle hafva förftndringar vid slag-cäncar och lwllårar hlifvit utförde. [(o-n~;l. Post-Ångfartyget Svensl;a Lejonet
har erhållit den reparation till inventarier och galjon , som
vid anstäld hesiglninc befunnits behöflig.
l{anon erne till Linic sli eppe n Gustaf den store och Dristigheten hafva till en del blifvit apterade, sprängskjutning
af kanoner från Slockholm verkställd, äfvensom söndersåg7
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ning af kasserade kanoner. Lås å gevär och pistoler uti
Flottans förräder, som förut icke voro förändrade till slagt;ruts-antändnine, harva erhallit sådan förbättring. Nya viskarebeklädnader äro profvade och tillverl;ade i stället för eamla
sorten. l\opparlråd till åskledare har blifvit anslwtrad, slagen och anbringad å Fregatterne Eugeuie och Josephine, hvilka hafva infällde lwppar-sl<enor i stänceme efter Snow l-larris
plan, IJVarefter ledningen från mastloppen till fartygets koppar-fiirhydning sl;er genom koppar-trossar. Landstir:ningslavetter af en förbAltrad inrättning äro förfärdit;ade och försökte. Sedan ett fördelaktigare system för rårs proportionerande blifvit utarbetad!, harva rår till Fregatterne Josephine och Norrl;öping, efter de nya rå-sticlien , tillverl;ats.
Fregatten Eugenies gf1ngspel har blifvit förändrad!, så att kettincen direkte leder deroml;ring, i likhet med det Barbolinsspel, som förut finnes å [(orvetteu Lagerbjelke och efter
hand kommer att anbringas å tlere af Flottans mindre fartyg. Jernbeslagna blocl;, efter Bothways plan, äro tillverkade, och ge,nom försöli befundne vida starkare än förut här
l1ända sådana.
Inventerine af el1virl;es-förr·ådet är verkståld, och n lom
det nya el;virke, som från Tysiiiand upphandlats, har sådant
från [(alrnare Län och Gottland blifvit apteradt.
För förlängninp,
steniiistor ar 40 och
sednare nedsatt till
så att djupet derpå

af Frrp,att- och Korvett-bäddarne hafva
64 fots längd blirvit byggde' och den
förlånening af den mindre sjöbädden,
numera är 6 fot.

En ny verl;stads-länga af sten, 168 fot lång, är uppförd i stället för den gamla lådrnatwre-verkstaden, hvilken ,
såsom både bristfällig och eldfarlig, nedrifvits. Inredningen
af det nya stenhuset har äfven till större delen f_u llbordats,
så att det numera förenar alla artilleri-verl<städerna och
tillåter fördelaktip,aste begagnande af de inrättningar, som

drifvas af dervarande ånemacllin. Anlwr- och klen-smedjorna äro ombyp,gde och förändrade j 8 nya härdar, en plåtvarmninas-ugn m. m. uppförda, samt en kopparslagare-verk~
stad derstädes inrättad. Till grundl~ggning för en ånghammar-smetlja och nya mastskjul har sten blifvit sprängd, materialiet· ansl1~tfade och grundlägenint:en till de sednare påbörjats, setlan de gamla mastbodarne hlifvit nedrifne. Ett
espincs- och arbets-skjul är nybygdt, så att blott fönsterne äterstä att fullborda. Åremaliare-slljulet, en l;all1-bod,
ett baspanne-hus med llere utdömda byp,gnader bafva nedrifvits. Nya kasernbyg[p1aden har hlifvit fullbordad och täckt
mrd galvaniserad jernpliit j tross-bottnar och stentrappor
äro under arbde. I Kong!. Marin-Regementets kasern hafva
flere golf, fönsterlufter m. m. blifl'it reparerade, och ett
exe1·cis-hus derutmed är uppfördt. En uppbörds-bod, tvenne bosl~\lls-hus hafva rPparerats utvändigt, och en del af
Krono-bageriPI invändigt. Planl1 kring Kronans tomter äro
dels rPparerade, clels nyuppförde, samt stängselmuren liring
nya doclian till 339 alnars längd försedd med täckning af
Iliicantis talilegel.
[(ommunikations-hron mellan Varfvet och Söders!jerna,
samt Flottans slu·ppshro, hafva till balkar, bordläp,gnint~, boct•ar oeh räcken erhållit betydlig reparation, livarförutan loss·och lastnings-bryggorna vid Söderstjerna äro ombyp,gde och
så förlänp,de, at t större fartyg vid dem numera kunna lossa
och lasta. Sjöbrregan vid [{ungshall, ombyggd med ny murade bro-fötter. En kommunikations-bro af gråsten, om 147
alnars liingd , uppförd mellan Stad·en och 13jörl;holmen. Till
båthamnen vid [{ ungsbron äro 3 stenkistor bygd e, fö1· att,
då hamnen bPiär:ges med tillräckligt stark is, utföras och
sänlws, hvarjPmte hurwen sten till deras belåcliande apteras .
Uppmuddring af Lyckeby å-ränna har fortgått från den 16
Juni till den 23 Oktober, så att på 1848 fots längd, 58 a
60 fots bredd och 7 fots djup erhållits, h varefter muddring
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uti Varfs-hamnen fortcf11t så länee årsliden medgifvit. 1528
qvadratfamnar af det s. k. Amiralitets-torgl'! i staden äro,
genoOl entreprenad, stensatte. Vatten-atloppsealleriet bakom
nya Dock-byegnaden är till en läned af 92 alnar uppmurad!, J :a dockans slutninesmur fullbordad och portpelare m.
m. täckte med hugern granit.
J earnia rrparations-doclwn, der Korvetten Najaden qvarstod till framemot sommaren för att nrH~erp,å reparation ,
hafva dockninear af följande fartye srtlermera under året
verkställts, nemlir,en: Last-Briggen Harmonien, Fregatt l· n Engenie, Post-Jal1ten Postiljon, Last-Galeaserne Flickan och Pojken, Jern-Rorvetten Svalan, Preussiska Ilandelsskeppet Carl
Heinrich, Post-Ångfartyget Svensl,a Lejonet samt Åne-Korvetten Gefle, som öfver vintern qvarstår·.
Uti Artilleri-sliOian hafva under året varit till exercis
tjensteörande :
Seku nd-Löjtna nter
20 17
Under-Officerare af Styrmans-staten Il
17
Dito
af Artilleri dito
27 i 25
) 6 i )6
Dito
af Slieppare dito
Matroser och .Innemän
117 i t;-S
af 18 approberats som Jnstrulitörer.
Artilleri-Båtsmän
503 i 60
delta! .'

dagar.
dito.
dito.
dito.
dito, h vardito i me-

Af Artillcri-Llåtsmanshållet, utgörande 741 man, äro 137
man för närvarande app.roberade som kommendör'er, och
2<i0 hafva fullstandip,t genomgått alla öfningar. Artilleriskolan har under 2
månader varit flyttad ombord å Kasern-Freeatten af Chapman, der 1 J O ma o varit inmönstrade
och deltagit i öfningar med sl~nrpslijutning, bombkastning,
båtars arme ran de och exercis m. m.

i

Stockholm.
Vid fyra Bombkanons-Slupars nybyggnad: lagt kölar och
kölsvin, rest ståfvar, spant och förtimring m. m., samt börjat bordlägga. En Bodd-Slup och två Jollar hafva undergått
svår reparation. Förrättat åtskilliga arbeten vid reparation
af 20 st. Kanon-Jollar. Börjat lägga grunden till ett exercishus af sten. Vid Artilleri-verkstädernes förändring och förseende med ånp,machin: har en tredje våning blifvit förbygd och maehinhuset fullbordadt enligt arbetsplan, flnupannor inmurade och maeiiineo hufvudsakligen insatt. Al'tilleri-loventarier för Slupar och Jollar kompletterade enligt
arbetsplan. Förftndring af Briggen af Wirsens vattencisterner påbörjad. Kol1-Siupen Krabban förändrad till transportfartyg. Slopat kasserade Sluparne Sikeo och Sit;urd, Siwnerten Eglee, 2:ne sal-Slupar samt några mindre fartyg. Verkställt reparation å Skeppsholms-brou, taken å Slleppsholmskyrkan och K<lllon-Siup-skjulen, tvätthuset, sjukrummet m.
m. lnredt ett rum för inventarier till en bataljon Slupar.
Heparerat Gal er- Varfs-vakten och underhållit stationens hus
och bn;gnader. Slopat 2:ne gamla sl;jul inom och 2:ne utom Varfvet. Tillverkat 3,9lf0 st. Pt>l"l;ussions-rör, 68,000 st.
Slag-rör, cjutit 780 st. Metall-Brandt-rör, apterat 714 st.
Perkussions-Bomber. Under arbete äro 15,000 st. Perlillssions-rör och 500 Llomber. Apterat 41 O st. 72-'it:ee och
50 st. GO-'it:ge Brandt-rörs-Llomher.
Förlindrat åtskillit:a
Mnsket-Junders till Slae-liruts-ant<iudninf{· För Lotsverkt>ts
räl10ine reparerat Lots-!{ uttern Snächan, samt för [{arantänsKommissionens i Stocliholm räkning försett och kompletterat iuventarin för Barkeu Bryuolf.
Götheborg.

Verlist;dlt en del arbeten till 2:ne Karton-Slupars förändring till nomb-!{anon-Siupar. Kompi(•Lterat inventarier för
4 Bomb-Kanou-Slupar och Kanon-Siwnerten Pollux, samt
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fortsatt arbetet till förändring af denn:t r<anon- Skonrrt.
Fullbordat byrrgnaden af hro-bänken vid Billingen, samt till
en del förbyggt liölhalnings-hron å samma ställe. nPpart>l'at
Stations-Chefs-h oställt'l och inlaggt till en stor del nya golf
uti matedal-förråde t, verlistäder och ätsldlliga rnm i Nona
och Södl'a [{asernernP.

CHINC!IA-ÖARNE OCH GUANO-UTSKEPP NINGEN DEIUFRÅN.

(Dr S. Billes resa om/i ring jorden d ren f 845, 4,6 och 47.)
Pt>ruanska Rf.•grring en hade till rtt [{ompani bort-arr enu erat
exporten af Guano med frftmmande sl<epp fö1· ett parti al'
120,000 Tons. f(ompanid höll arbl'la1·e på ön till u!sl• eppningen, men negPrinr,en hade samtidi t: t h:irmed förb ehållit sig
ri'lltigheten för inländ ska sl• e pp att utröra deraf sit myck et
de önskade. Främmande skepp !ingo deras dolmment er expedierade i Gallao, läto sed r rmera påteckna dem uti Pis co
och seglade derefter till Chineila, för att der inlaga deras
laster, i tur efter sista påtecknings datum. Inlastningen sker
sålunua, att skeppet halar in und er 1\lippan, på ett bestämdt
ställe, med förtöjninr, i land och ani\UIToe utförde åt sjösidan j derertPr il)lastas Guanon, pi\ det sätt att den kastas från höjden af den branta StrandPil 1 först ned Pmellan
ett dublwll pålverl1, och derifrån vidare genom lånea slungor af segelduk 1 af Pit större Vådei'SP{;els diameter 1 lovars
öfv ersta ~nda är· fast emellan pftlverl;et samt. den andra ledd
uti lastrummt'l. ar sl!Pppet. Guanon r,r<ifv es och hacl\as lös
på anvista st:ill en, till t'! t förut besli\lndt djup, och h;i r es i
korga1· elle-r siicliar ned till lastpl atse n. Vi stodo denq>p e
och sål!o nPd på stortoppen af del sl1 ep p, hvililet lår, unrh•r
50 fot und er
lastoine' och hade denna topp minst ~o
våra fött er. i\lan må do cl; ej tro, att dessa öar äro af si g

a

sjelfva så höca j då vi ännu voro und er srgl ing till anlwrplatsen, vor o menin gar ne om, h vad som uf det vi sågo va l'
eller icke var Guano, högst olil<a. Nåp, ra t o ~o den hvita kti ga
brant, i uts ee ude ej olil< vanli g pipi Pra, som stu pa de ned
e mo.l sjön, derför , au dra trodd e Guanon va ra den crå yla ,
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som betäckte större delen af öns rn;g, och åter andra att den
var de bruna partier, som sträckte sie uti lä nere eller kortare ränder långs kusten. Det visade sie dock snart, all alJa eller , om man så vill , ingen hade haft r<ilt uti sitt
påstående, enär graniten, öns m·formation, blott på ett enda
obetydliGt ställe trädde fram uti dess nakna yta, och att allt
det man för resten såe, uteslutande var Guano. Man antog att
Guano-massan, som måste senomborras för att komma till
granit-klippan' var so
100 fot djup, men då all gräfning
skedde mera paraHelt än vinliefrätt emot öns plan 1 voro
gissningarne härom osälira, och en blotlad sektion af Guanon
hela dess tjocklek fanns ingenstädes.

a

På kanten af Guaoo-faeret vid landnings-stället låg o några
hyllor, som ljenade arbrtarne till boningar och ibland hvilka, äfven der, fanns en krog. Arbetarne voro f. d. Matrose1·
af åtsldtliga nationer. Kompaniet består dem föda och dessutom erhålla de 3, ~
5 Realer, allt efter vågens län~:d,
för hvarje tjoe säckar de bära till utskeppnings-stället, liVarigenom de 1 förutsältande ett träget arbete, kunna förtjena
en dagspenning af 2 4 Piaster. Det slörsta skepp fullastas
under denna klippa på tvenne, högst trenne dagar, h varunder det är förpligligadt att lemna arbetarue ett kärl
vatten för hvarje dag det ligger under lastning. En ton
(2,000 'il) Guano anses (alla omlwstnader inberälwade) alt
lwmma till ett pris af l L. Sterling. - Ön har intet spår
ar vegetation, ic lie ett grässtrå, iel! e en gå n e en Caclus, intet,
alldeles intet, som på något vis skulle lii!lllla tillrälwas jordens produldion. Deremot h vimlar det af ffl!!elskaror, jag
kan siiga uti milliontal, simleJes på tf,·n södra sirlan, der
det ielie arbetas, mr-n älven på den norra, SJ nnerligast tätt
under klipporna som dana öns grundval, och h vilka med
deras rnänefaldiea eroltor och genombrytningar ar sjön l
skulle 1 ehuru 1i derpil icke vunno nåson stadfästelse, Sj'nas vilja inbjuda dessa djur, alt der taga sina boningar,

a

Af fåglar är det synnerligast Pelecanidm (Pelikaner) 1
Sterna inca (Tärna), Sula, J(ormoranen jernte ett Andslägte,
bvilka hafva valt ön till deras uppehålls-stillle. Särdeles af
det första slaeet finnas der ben till en förfärlig män::d , men
ocliså utom dessa fåglar finnes, på ett enda fjTlota-djur uär,
icke en lefvande varelse.
I den lilla vik på N. Östra sidan af ön , med en grund
och ren sandbotten, der landgåneen är beqvämast, voro en
del Sl!ålhunds-cranier och skeletter upp~astade, hvill;a i motsats till dc fetare lemningar efter djur lnngre in pa on 1

voro ullvältade af hafvet och snöhvitt Llel.te af den tropiska
solen.
Guanon är iclw 1 som man länge trodde 1 enda~ t en
samling af fåeelexcrementer, den ar äterstoden af allt lervande som uppehållit sig på öarne, den är hud , hår, fjftder, kött, ben, med ett ord, allt som !;an förmultna och
uppfylla bibelns ord: att blifva till jord igen. Guanon visar en ieke otydlig bildning uti laeer, af några liniers tjocklek hvardera; man bör docli icke hiiraf förleda sig till det
antat:ande, all denna bildning si; rott pPriodisf,t, ulan deraf blott
sluta sis till det regelmässi3a siltl, hvarefter slieletten hop~t
sig pä hvarandra. Närmast ytan ser man ofta ännu alldeles
_oförtärda eula och culbruna sliell'lt<'l"' vingar och dylil.t.
Något djupare nPr finnas dessa hoplorilade och allaredan mer
eller mindre förmultnade' slullieen hlir det icke ensäng
mera möjligt, all ursliilja nå3on af djurris siirsldldta dPiar 1
massan har· fallit tillsammans i stoft, och hi\ r har man Guanon sådan den eår i handeln, stundom något fet och fulili~,
men oftast torr som mylla; så att den friska vinden l'örer
den och dess sl•arpa egendomliga lukt till de längst ut på
redden lira:ande fartygen. - D~ man går öfver ön hör man
ett oafbrutet l;acklande tätt under sina fötter . ~lan !lan Pj
göra sig reda för hvad som dertill lwn vara orsalu·n ,
men ~nart sjunker man igenom med futeu på det ena öt~il-
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let erter ort andra, och man finner nu att Guanon rundt
omkring ön är genomgräfd af underjordiska gångar, hvilka
alla tjena de otaliga fåglarne till nästen. 1-Ivarhelst man gör
större utgräfningar uppstiga starka ångor af Amoniak, ocb
djupare ner finnas iclw sällan stora stycken af Amoniaksalt.
Ju mera man öfvertanker det sätt hvarpå Guanon tillkommit, destomera må man i sanning förvånas öfver den mängd
som der finnes. Huru många millioner fåglar hafva icl1e här
uppehållit sig, och år efter år förmultnat, och huru många
l 000 år hafva icke härunder förflutit, innan en sådan qvan.titet lumnat bilda sig.
Till följe af de beräkningar, hvill1a äro gjorde i Lima,
skulle dessa öar hafva en )'ta af S Engelska O mil eller
2li,7SO,SOtl D Yards, betåckte af Guano mPd en tjocklek i
medeltal af 20 Yards. Delta blir ~95,616,000 Cubik Yards
och berälmas nu hvarje Cubik Yards till ~ Eneelsila Centner, ger detta 1,982,464,000 Centner eller 9!1,123,300 Tons
Guano. På ernnd häraf siwlie dessa öar kunna leverera
50,000 Tons deraf ärlit;en uti 2,000 år.
Det Kompani, som anenderade utförseln af de första
120,000 Tons , hetalle HrgE>rinet>n derför ett förskott ar
Senare har det tillhandlat sig rätt till yt~87,000 piaster.
terligare export ar 200,000 Tons i tvenne terminer. Fragten för en last Guano till New-York var då (1847) 18
Piaster pr Ton. På redden funnos vid detta tillfälle 13
sl1epp, väntande på deras tu1· att hala in till ldippan för att
Iaila, och till ordningens vidmakthållande dem emellan var
der stationerad en Peruausk Vald-Slwncl'l.

VAGEN

örvim

PA~HIAl'i .\SE T.

Panamanåset tyclies komma att spela en vigtig roi föl'
handel och lwmmunil•ationt·r, genom sin beslfrmmelse alt
bilda en så till s<i:_;ande din"l,t förening mellan olil;a
verldsrlelar, och sf1lunda sprida deras sld lj ak! it:a produhter',
såsom mellan ena sirl~n af Allll'rika, oeh d<·r r andra ILII'ilan
Europa och Vesfra Afriha, på ena sidan med l'olyoPsieu och
Östra Asien å den andra.
Lil1väl bör man icke förmoda, alt l'frGPII krinc Cap Horn
genom denna nya fön·ninc mPIIan hafvrn sl;all hlifva nwra
öfvcq;ifven, än farten hin!! Goda-Ilopps-udden blifl'it dd,
eller tillvaron af l;ommunil,ationen öl'ver Sur~z.
Föl' Panamaniisd gällET dt·ssulom ett motsl;äl cenom
den svårighPt och de faror, som seglinp, " n i cless grannsl<ap
är underkastad, i synnerhet för stora fartyg, so m slw la återvanria till Europeisl<a eiiPr Nord-Amrril,ans l,a hamnar. Sfrledes är eld trolit:t, att en väg öfver d r tia näs l;an blifva
gynnande töt· hnsligt befordrande af pnssag•:rare, bref o~h
latta eller dyrbara handelsvaror, och mPdlöra för sådana
omätliga fördPiar, ontilad t besvär och tidspillan vid omlastninear, mrn att denna vnes nytta iek e vidare bör pari1knas.
Visserligen harva Ånefartye liilt alt n.'irma sig delta näs pfr
Atlantiska sidan, emedan molvind, ström och klippor iiro
hind er, som fwgkraften lätt lwsPrrrar eller nodvil; er; rnl'U
denna !dass farlyr, är i allm :111het icl;e i stånd a.ll intaga
stora laster, emedan deras maclriner och för l't'san IH" höfli t:l
bränsle upplagr>r så stort rum och viica så mycl,l'!, alt lii:_;a
rum åtPI'slår för fraglgods . För srt;latrde fart yt; är åter eu
resa i dessa f'al'l'allt·n, och sk<ill alltid hlifvu, ~f1 lilugsa1u ,
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farlig och svår 1 att assurans-premierna troligtvis för dem
siwlie blifva ännu högre, äo för resan omkring Cap Horn.
Det torde icke vara utan intresse alt upprälilla de olika
förslae' som äro eiorda för att åstadkomma en förbindelse
mellan Atlantiska Oceanen och Söderhafvet. Icke mindre än
5 sådana förslae äro påtänkta.

1 :o. En jernvi.ig öfver Panamanäset i staten Nya Granada, med sträclining från [Joden Clwgres till staden Panama
vid stilla hafvet. Tralilaten derom har blifvit afslutad den
J O Juni 1848 mellan nämnde stat och rörenöde Staterne;
de hehöniga medlen hafva blifvit sammanskjutila af ett bolag
i New-Yorl1, och arbetet bör fullbonlas år 1853. Inom lO
år sl.all denna bana utslräclias från Panamil till Limon bay,
som ligger österom [Joden Chagres utlopp i i\lexikanska
viken.

2:o. En väg genom Sta!en Costa Rica, som sl1all börja
vid viken Roca del Toro af Atlantisl;a hafvet , och sträcka
sig till golfa Dulu vid Söderhafvet. röretap,et har blifvit
bel'iljadt den 16 Oliloher 1849 och skulle ställas i förening
med lwloniserine. Denua väg ligger 5° vestligare än den
förstnämnda.
3:o. En kanal genom Slaten Niearaena , medelst förening af [Joden San Juan, sj ön Nicaragua och sjön Monaqua,
belagna några erader nordlicare iin förrg[Jcnde väg-. En
ll'aktat arslöts rörande detta företag' år 1849, mellan staten
Nicaragua och ett Amerikanskt bolag, men bar sedan mött
svårigheter och insliränknin:.:ar från En:.:lands sida.
4:o.

En kanal p,enom Mexikansl;a området, från floden

Huazacoalco till Tehuanlepec, belägna J 0° norelvest från sistnämnde sjöar. rörenade staternas bemödande att åstadkomma ddta arbete uti tral\ler, hvill;a tyckas bestamda att
blifva deras tillhörichct, erhöll o är 1849 bifall af Mexikansila

lleeerineen, och skulle hafva afseende på antineen lwnal eller jernvae öfver detta ställe af näset.
En jernväg midt igenom rörenade StaternP, föt•
Odla fördag
är giganlislit och skulle ford1·a såväl 25 år att fullbor(b, >om
ofantliga kapitaiPr, och arbetets storhrt förvånar i början
äfven de förslagnaste eranskare, men vid hetratilande af
fördelarne, den måntlfaldiga nyttan och möjlighe!Pn af utförandet, synes det troligt alt denna jt>rnväp, förr ellrr srdnare skall hlifva anlagd af ett folk så verl!samt, lirartfullt,
kunnigt och rikt på till~:ångar , som medlemmarue af rörenade Staternc.
5:o.

att sätta dem i förbindelse med Californien.

Lil<vål tillkomma några hindrande omständigheter utom
dem, som ländt>rnas tätlan eller sidida handels-intressrn lillnna uppställa. Sålunda :ir det land , cenom hvilliel viiBPll i
Costa Bica sliall gå, sumpigt på vissa stfdlen, förskansadt af
en nästan ogrnomtränglig vegetation, uppfylldt af skop, och
Valtensjulia dalar. Andisl<a bergsliedjan höjer sig dessntom
bär, såsom ett p,ansl;a allvarsamt hinder. !\lan lwn dock
hoppas att inga hinder skola tillintetcöra våra förl10ppnincar
om de fördelar, hvaraf alla sjöfarande nationer böra blifva
delald.iga genom ett så storarladt företag, som verldshafveus förenandf>. Men först då sliall detta mål fulllwmligen
vinnas, när man lycliats, att fullborda hvad som nu synes på
god väg att ernås, nemligen en lått passaee öfver näset
vid Suez.
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Strömmen långs denna kust, Iii per merlindels, eller nf•stan alllid S.O-vart hän, eller ulföre Golfen, med iel;e obetydlig fart och bör alltid slrömsaltni ugen ihåekommas.

UNDERRÄTTELsER FÖR SJÖFARANDE.
Redalilioneo har i sl;rifvelse från Calmar, dat. den 27
Mars, erhållit följande underrättel ser, inhämtade under en
sjöresa 1850-51.
Ancona Fyr. (Under Italien, Pug. 181. Bcskr. öfv. fyrar båliar och sjömärlien). Denna Fyr är omgående, met
.
deist' en litrn skärm , som helt !;ort borlslq•mm er fyrljuse ,
hvars omloppstid är· 15 5 pf1 nära afstånd j men på längre
distans blifver en del förmörl;elscr omfirkbara , i anseende
till skärmens litenhet och ojemna hastighet. För öfrigt iir
denna Fyr myclid dålig och synes ej länr:re än högst 8'
klart väder j det säges att den snart sliall förbättras.
Som nästan alla beslirifnincar missrelwmm endera Ancona
hamn, Cär jag tirven nämna, att densamma är cu för alla
sorters fartyg cod hamn, fasUin den ar liten j och en ypperlig tiiiOyldsort om man derutanför blir öfverfallen utaf
Borravinden · den lwn i nödfall anlöpas nattetid, blott man
'
iakttager att Fyren ej får pejlas Vestligare än S. till Y.
och lemnar densamma fulll;omligt en sl;eppslängd om B. B.
på ingående j i detta arständ håller man Fyrtornet tills mau
har det uti N.N.O. då man p,enast styrer O.S.O. (allt rättvisande) och så fort man är lwmmen väl innanför möljhufvudet
ellet· Fyrtornet, skall man strax ankra. Öfver allt i hamnen
är eod hållbotten. Fartyg, som liep,a på svaj i hamnen, föra
hela nallerna en lauterna, till rättPlse för inkommande seglat'e och dessa skall man ej med djupr:ående fartyg passera
förbi. Djupet i hnmn-mynninp,en är 7 famnar och inåt densamma så smånior:om uppgåendt·.

Pag. 182.
till finnandes.

blalamocco, Lido samt Grada fyra1· fu·o iclie

Äfven får jag omnflmna ett mindre, troligen tryckfel,
nemligen under Slwttland. Pag. l 09. Cumhray fyr: slår
anförd att vara uti Longitud V.= 4° 41 1 9 11 men är uti
Longit. V.= 4° 55'3, h vilket dock aldrig lwn missleda någon i närheten ntaf så många land.
O. G. Wahlgren.

Sjöfarande erinras deroro, att i tjoclia och mörker ej
närma sir: ö o Texel mera ån på 2 a 3 Tyska mil och l G a
IS famnars djup, för att undvilia Eyel'landstw grunden. Dessa grund, hvilka nordliet från östra delen af Texel äro betydligt torra, sträcka sig en mil från kusten, och filrorsalm
mycken obestämdh et i ebben 1 som här sätter från N.O. och
' O.N.O.
Då korten öfver Nordsjön i detta afseende ej äro nog
utförliga och in&a kort öfver Eyerlandska r:runden finnas, så
är man betäol;t på att inom kort uppmäta dem och anföra
dem på korten öfver sjör;attet.
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liva r j c !ta n da.
Emigrerande Hineser. En verklig vurm har fallit pä
Kineserna att utflytta till Californien, och den gör med hvar
dag större framsteg. Under förliden December månad afgingo sex fartyg med emigranter från Hong Kong till San
Francisco och tio till skulle afsegla vid slutet af Januari.
Likv:il ftro dessa frakter trmligen farliga, ty nu förekomma åter berättelser om att sådana passagerare mördat
fartyg1ms befftl, hvuraf fjolftrets Tidnin~:ar omnnmnde ett rysligt exempel på Franska llarlislirppet Albert.

Förenade Stalet·nas ensiiiida Äng-Flotta riil•narles, vid
det år, som slutade d. l Juli 1851, hafva bestått af 1390 Ångrartyg af ~Ila slag, mätande 417,283 tons, då Englands Ångrartyg \'oro 1, l S4 om 14<1,080 tons. Af de förstnämnde räknades 9G sjögftrnde Åogskepp, 382 vanliga Ångfartyg och 67
propellerfartyg' gåPnde på kusterne af Atlantiska och stilla
hafven, hvillia alla transporterat 9} million passagerare, samt
so fiirjor, som fört 24 millioner. 213 af alla dessa hafva
drifvits af hög-tryckmachiner, och 412 af kondenserings.
Bef[ll och besiittning å dem ut p, ör 11,770 man, och antalet
tillryggalagda sjömil rMwas till öfver 9! millioner. l'å insjöar och noder gingo dessutom 765 .Ä.ngf. om 20~,723 tons,
med 17,607 mans besältning och förande inemot 6 miltoner
passagerare. Af drssa passagerare hade dock 2! millioner·
gått på färjorna . Af flotlfartyp,en egrr staden S:t Louis, ensam 131 stycken, New-Orleans l 09, och 13ulfalo, 42. Fyra
stader med tillhopa 220,000 innevånare, rälwa 1,656,U57 resande, och bland dessa Buffalo ensam 623,413. P~ Eriesjön eingo 66 Ångbåtar ar ofvanniimude antal.

Förenta Staternas Ångbåts-Flotta har uppnått en storkli, h varom man knappast kan göra sig begrepp. Den kan
indelas i tvenne hufvud-seldioner, nemligen en för de inre
förhindelserne på floder och sjöar, samt en för de yttre öf,·er oceanen och emellan hamnarne.
Den förstnämnde utgöres af 767 Åncfarty{! om 20~ 1 722
tons dräglighet, använder 17,ti07 man till besättningar och
transporterar årligen 5,860,950 resande.
Den sednare består af 625 Ånefartn:, deraf 96 stora,
hyp,gcle för ljenstgöring å oceanerne, och lastande 212,500
tons. Den anviinder 11,770 man till besi1tlningar·, och transporlNar årligt>U 33,432,8~() resande. Den har 213 högtryclwin(l smae hin er och 67 skruf-fart.n;.
nland st~der, som hafva slörsta antalet Ånr,fartyg, m:irkas S:t Louis med 131 och Nrw-Orle<Jns mrd 109.

Ny tlng-apparat. Eo Fransmun, Arnicr, har uppfunnit
Den ;ir försölil flera gånt'll ny apparat för åogbildnineen.
ger, samt sednast å Franska statens Ängfartyg la Sa!amandre.
Fördelen af inrättningen är, att bespara, i medeltal, 34 ~ af
bränrnaterielen. Den lämpas till de vanliga änemachinerne
utan särdeles betydlig kostnad, h viilien dessutom snart nog
betäckes genom den betj'dliga minskningen i åtgåorren af
hräusle.
111issta.IJ. I sistlidne års Sept ember-häfte af denna Tidskrift anfön·s, efter Franslia Tidnineen "la ~larine", att Fr<JnsliU Sjii-f(aptenen Lubucl!, förande SliPppet Antclope, upptäcl;t några öar i stilla oceanen. Genom dels Svensila dels
ulli\ndsb Tidninear erfares nu, att ett misstarr ~r begånget
:~f den Fran slw förfaltaren , i thy alt Svenske Sfö-J(aple1len
Liibeck, förande Skeppet Antetape f'Tiln Götheborg, !:irer vara
den person , som gjort nämnde uppiiield, och hvars nåp,ot
rfldbrfliw!l~ namn, den Franslie referenten ej tvelial tiiiE>gna

s
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franlirikPs Handels-Flotta, ehuru detsamma, rätt uttryckt, tilll Svensiw Tidningar har man funnit de
hör Sveriges. oppUict1ta öarnes Lat. och Long. an[!ifne vara 28° och 29°
N. samt 180° och 1~wo o.

l/eders-medalj af l :a Idassen , i silfv er, iii' af Fransl;a
Receringen tillcrliänd SvP nsl;e Koff.-KaptPnen J. 11. llallberg,
beffllhafvare å skeppet Afrilia, med anledninp, af den rådighet och omtnnlia, han ådagalact vid riiddning af besfiltningen
å Franslw Skeppet Cc lme, som den 21 sistlidne Dece mber
förlorade i Franstia l;ana len.

S/wppsmaster af jern tillvcrlws nu i Liverpool till ett
Jt'rllfartn:, bPslälut ar ett utlandsktllandel shus.: Underrnasterne hlifva smidde cylindrar af vid pass 80 fots höjd, till
hvill;a aptrras stängerne, äfven af jern . Förbindniogen dem
emellan bli!· lillappa sl märldig. För att gifva slyrl;a åt det
hela, sltola masterne utefter hela l[lll(lden förses med smidda jeruförstiirlinintjar, l;vill;a starl1t förbindas med hvanmu .
(La Marine.)

FöHINDRADE

Från Triest berättas elen l~ Mars, att Mess ina blifvit
förl;brad för frihamn, samt att en mängd Fransila oeh Eneclslw fartyc dit anländ!.

Engelslw Esfradern i hledelha(vet utgöres af Brilannia
Tra(algar 120, Bel/erophon 78 och [(orvrlterne
JJfode.~te, Scourge, Spiteful och Tury, sedan Amiral Dundas
vid mottagande af befal et afsiindt Albion 90 lwn., Pilaelon 50
och Änc-l'rega tten Infatigable till Lisabon, samt Linieskeppet Vengeance och Äng-Fregatten Terrible till Gibraltar.

120 kan.,

Ny strafflag för Fra ns/w Ilandelsfartyg är af Franllril1es
President utfärdad. Den har tilllwmmit pil grund af den
olydnad, till och med våld sa mh et , som Fransl;a Handelssjöfolliet und er se dnar e iiren ådagalagt mot dess hrffil, och
bvarom ldaeomål inlupit, iclie endast från Sjö-[\aptent' rne
utan äfven fr ån åts liilli ga brfä lhafvare å Fra nslia Ör logs-farty{;, hvi lka ofta varit nödsak~de, då de i fr äm mand e hamnar.
trätfat Franska Handelsfartyg, att mot desses besättningar
anv;inda vå ld , för att tvinga dem lyd a sine 1\aptener, eller
(La Marine.)
straffa begångne brott mot desse.

OCH

NYTILLKOl\'INE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN.

(Forts. från sid. 92.)

Norrige.
Rywnrden. Fj•r, ntira den derstädes varande båk; synes från Lyneholmen, ut öfver fjorden, till Smöl'v ie-udd en.
Öxlwmmeren. Fyr, på sjelfva Hammaren, och synes
n5!10l vesler om Ny leden ; fyren skall, då man kommer södPr ifrån och söker inloppet, lemnas om babord.
Pirlwlmen. Fyr, vid Bacholms-sund et; fyren sl1all, då
man lwmmer söder ifrån, lemoas om styrbord.
Danmark.
Seesatzd. l ställ et föt' den hiil' förut varande båk, f mil
S. V. fr5n ön Am rum, som af storm blifvit alldeles förstörd,
iir en Nöd -b ål! uppförd, 2,000 alnar O.N.O. från den eamla
biil; ens stalie, och på högsta punkten af Seesand . Den är
40 fot höp, , och har på toppen en fj'rkan tig uppsats med en
lwq: ofvau uppå.
Peter 1J1eyers Sand. l s t~ll et för den för störda båken
flr en mindre , med lika ut seende, uppförd på den förras ställe.
Dansira Fyrslwpp hafva sina fyrar 30 fot öfvet· vattnet.
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(Bridlinglon lJay.) Till ulruårkande af
yttersta sydlit::a hörnet af delta grund är utlat:d en svartoch hvitruti~ Boj på 4 famnar vid lågt vatten, springtid. Pejliuear: Flamhro fyrtorn N.O.j}N., Brid liogtons kyrlia
N.N.V.l V; Carrwby temple N.V.

Smit/tic Slwa/.

H(illand.
Del så l•aliHde Kronbal~ iir behörigen utmärkt
med hålwr och !.an passeras med större fartyg.

Amcland.

England.
Då dessa af n5eon orsak drifFyrskepp.
Trinity House
va ifrån drras stationer, så alt deras nya lägen liunna missleda seglare, borttagas de vanliga fyrarne och signnl-knlorna,
och ersflitas af 2:ne röda fyrar, den ena på ändan af den
frf1msta dåfverl<'n, och den andra på en ~löt.ta vid naggspelet, hvarjemte, om nallen , h var i timma, visas ell röd t

.

Spanien.

/

Fyr, omgående med 30s förmörl;elser, på
vensira stranden af floden och på ett, på en landludde varande, eammalt batteri, benfunot Torre de la punta del rio.
Höjd J J (j fot j synvidd Il mil. 41° 19' 1211 N. 2° JO'

Llobregat.

o.

lladdrande sken.

15"

På del för kort tid sedan, 900 fot N.t.O.
från det höga fyrtornet på !(illingholm, uppresta nordliga låua fyrtornet visas hödanertl:'r en glänsande fyr . L<ingre fram
Iwmmer alt visa~ en glfwsande fjT från del höga fyrtornet,
hvilken, pejlad i S.I.V. slwll tjena som lrdning från !(illingholrn till Paul, och förn äml igast halva till flndamål, all leda
fartyg klara för llolm-sand och S.O. hörnet af Sl,iller-snnd
Den hittills, såsom ledare mellan Killinp,holm och Panl, på

Vesler-ifrån korumande Sl1epp, som styra för Barcellona,
böra, då de fu·o 2 mil S. från udden på Garraf kusten, styra 12° S. om fyren, för att undvika r:runden på ltö~ra stranden af Llohregat och observera valilhuset, som ligger S.S.O.
J i mil från fyren. När· fyren pejlas i N. a5° O. kan hållas
ar för· 13arcellona.

[(ilfingltolm.

sydliga fyrtornet, visade fyr upphör samtidigt.
(Norfolli.) Sydliga d<'len af detta ernnd
liar tillvuxit i ostlit: rilitnine, lil'arföre den röda S.V . llarnardllojen är flyttad -! l•abellänr,d O.~ N. från förra sliillet och
ligger på (j famnar vid lågt vatten, springtid. Pejlinr,ar:
LowPslolr's liyrlia N.t.O. 4O. South-lnner-fbr· n:nd-Boj V.S.V.

Barnard-Sand.

Bnjen so m förut ben:irnnls Middle-Corten
är nu milrl,t N. llolrn j den som benämnts N.E. Holm, S.
Cortoo.

Lowestoff.

Den nordligaste delen hårar har tillvuxit, livarföre den röda N.O. Nrwcome-Bojen är tlyttad
O.N.O. 25 famnar. Den ligger nu på 5 famnar· vid lågt vatVj
ten, sprin etid. Pejlinr:ar: Lowestotr's höga fj'l'torn N.t.

Newcome-Sand.

V.:

O. Newcome-Boj S.S. Vl V.

med blink hvar
2m, på den i medelpunliten af ön Draeonera varande ltöifl,
11
kallad Sinale de Ginavera. S)"nvidd 18 lllil. 39° ~7' 50
N. 2° 21' O.

Dragonera. (Majorca.) Fyr,

omgål~nde

Mo/ton. (Minorca.) Fyr, stillaståcudc, på udden San
Felipe i S O. hörn<'t af inlopprt till ~la hon. 13elyser 270° af
1
horizonl eu. Sj'llvidd 6 mil. 39° 50' 28 11 N. 4° 23 1 50 ' O.

Södra Ameri!ra.
Fyr, om;:ående med ett klart och
Sul.
do
Rio Grande
ett svagare sken samt en förmörlielse på lm.
30 mil.
. lrafvet l 00 fot. Synvidd 20

Höjd öfver

a

17 mil. 0° 34 1 S. 51 11 17' V. Fyren uer elt
Para. (Brasilien.) Fyr, omeäend~, på Ponta da Atalaya .
hvit.t klart sken 70S, förmörkelse 16\ till och artagande skcu
12s och förn ya d förmörke lse 22s.

Synvidd
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Asien.
[{arikal. (Coromaodel.) llamofyr, stillaståenue, på dervarande llaggståog. Höjd öfver vattnet 51 fot. Synvidd 8
a 10 mil.

Fartyg, som om natten anl10mma till redden , måste
v. på liOlll7 famnar vatten , med fj'I'en
ankra på 6
(Forts .)
passen.

a

Officiela Statlgmulen.
Iiongl. Maj:ts i näder fastställda Reglemente för Dess Flottas Reserv-Stat.

Gifvet Stoclrholms Slott d. 25 Febr.
1852.

§ l. Ändamålet med Kanel. Flottans Heserr-Stat iir
att, i mon af dertill anslagna medel , bereda tillfalle för sadane Flottans Officerare , hvilka icke vidare äga den fulla
vel'l1samhets förmåga, som al1tiv tjenstgöring påkallar, att fr ån
Flottans Ordinarie Stat afgå, och dymedelst åt denna Stats
personal gifva den tjenstharhet, hvilken utgör hufvudvillwret
för uppfyllaodet af dess bestämmelse.
§ 2. De på Reserv-staten uppförde liUnna docli, vid
inträffande krig eller eljest förelwmmande stiirre rustningar,
kommenderas till tjenstgöring på Fiollans stationer.
§ 3. På Reserv-staten upptages icke helämdt antal
löner för h varje grad, utan vill l<on gl. Maj:t, med afse Pnde
å såväl tillgångaroe, som inom Ofticers-twrpsen förekommaode förhållaoden, på underdåni~ anmälun af Chefen föt· Sjöförsvurs-Ocpartementet, sät·sllildt för Ii varje f~ Il i nåder bl?sluta i frflga om öfverllylluinr: frun Ordinarie- till Res erv Sla lcu.

§ 4. Såsom viikor rör att på Heserv-Stateu lwnna örverflyttas, erfordras att hafva fyllt Femtiofem år, och i minst
Trettio år varit i verldig tjeost vid Flottan ; dock må, om
synnel'liea sllu l och omsliindigheter dertill föranleda, föro1·ttnin[l på l~eserv-Staten jrmviil lillnna medgifvas Officer ,
som enuast uppnått Fr.mtio lefnadsår, så vida han tlcn här
ofvao stadende tid vid Flottan ljenstgjort.

§ 5. Officer, som på Reserv-staten söker öfvel'flyttning, bör derom eenom Sjöförsvars-Departementet inlemna
till ((ongl. Maj.t stfdld Underdilnig an sölilling, åtföljd ej mindre af prestbevis i original, om lefnads-åldern, än af vederbörande embt' tsman bl·hörigeu styrlit tj ensteförteckning.
§ (i. På [{on !;l. l\'faj:ts nådica pröfninz beror så väl deo
sölita öfverOyttnin~en , som äfven, derest Oere söliaJllle sig
anmäla, hviiiH'fl eller h vilka af dem, som, med hänseende
till 11eserv-Statens ändamäl och utan afse ende på tjenstegrad, höare ålder c•ller 1<1ngre tjrnstetid , må å densamma
varda uppförd e.
Vid öfverOytlninr, på t\ cse n-Stat lian Officer, en~ 7.
ligt sin hos Chefen för Sjöförsvars-Departementet anmf1lda
önskan, vinna placerin~ på den af Flottans stutivne t·, han för
si~ finn er lämpligast, med åliggande att sedermera till KommendantPn vid samma station uppt;ifva sin bostad hvur gång
densamma förändras.

§ 8. Pil Reserv-staten placerad Ofllcer äger, med de i
2:dl'a § stadgade undantag, bestämma sin vistelse-ort inom
de förenade 11iiH' na.
§ 9. Lönerna på HPserv-Staten rr·clcras till lil,b et med
de pensioner, som från Amiralitet s Kricsmans-Kassan utcå,
hvadan de på nämnde Stal placerade OfO ce rare åtnjuta lika
lön med fulla pensionsbeloppet för deras inneliarvande lönegrad. Siwlie p!:!nsiooerna framdeles ölias, så förhöjas lönerna
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å Heserv-Slaten till summa !Jelupv,
gångar.

måu af !Jelinlliga till-

§ 10. På det Officer af Reserv-staten må åtnjuta liiHI
förmoner, som bans vederlike på Pensions-staten, skola de
utskylder till Staten, som af löner å Reserv-staten utgå, af
denna Stats anslag ut!Jetalas till Iöntagarne på samma gång,
som lönen för .s ista qvartalet; äfvensom den honom åliggande pensions-afzift, efter uträlming af I\ammar-I<ontoret
''id den station, hvarå han är placerad, sliall utgå af anslaget för Reserv-staten, utan att zravera derå upprörd Officers lön, hvaraf liliVäl, i lilihet med hvad för pensionstap,are
är stadgadt, zratials-afeiften innehålles; och sliOia båda dessa afeifter från stationen direlite tillsändas vederbörande
Pensions-Kassa.
§ Il. Officer å Reserv-staten , som med nådiet tillstånd vistas på utrikes ort, förhlifver i oafliOrtadt åtnjutande ar de honom l enligt denna stat' tillkommande löneförmoner, dock åligger· honom att under tiden ialittaga hvad i
7:de § stadcas om vistelseortens uppgirvande, samt, derest
krig mot fäderneslandet slilllle utbryta, ofördröjligen siu i
Riliet inställa, hvarvid han, i händelse af inkallelse till tjeustgöring eolizt 2 §, äger beräkna resepenningar och traktamente från den ort inom de förenade Rikena 1 han vederbörligen anmält såsom sin sednaste bostad.
§ 12. Officer å Reserv-staten åtnjuter den rått till
pension vid afskedstagandet samt till gratial för enka och
barn, som med hans, vid öfvcrHyttuingen till denna stat,
innehufvande lönegrad varit förenad, emot skyldighet att under tiden stadgade pensions- och gratials-afgifter utzöra.
Har han rattighet till begrafnings-hjelp sig förvärfvat, vare
dervid bibehållen.
§ 13. Dä Officer å Reserv-stuten, på salt i 2:a § omförmäles, till tjcnstgöring inilallas, inträder han derunder i

fullt åtnjutaode af alla de förmollCL' och rättigheter, som
enligt stat och Författninear, dess grad tillkomma.

1

§ 14. Lönen upp!Järes ql'artalsvis å den station der
löntagaren är placerad. Då den ej lyftes af löntagaren, bör
prestbevis 1 alt han lefver, vara bifogad t fullmaliten för ombudet.

§ 15. Officer å Reserv-stuten äger rätt alt efter inneharvande grad bära Flottuns uniform och njuta militärisk
honnör. Simlie han eltt>r förOj'ttningen !Jå Reserv-Stateu
benådas meJ höere värdighet, bibehåller han docl1 fortrarande den lön å Reserv-staten, som motsvarar bans vid öfverHyttningen dit innehafda grad och lön. Ilvill!et vederbörande till underdånig efterrättelse länder.

SAMMANDUAG AF ÅTSIULLIGA I\ONGL. BREF'

FöROHDNIN-

GENEHAL-ORDER M. M., UTGÅNGNE FRÅN SJö~-ÖR

GAR,

SVARS-DEPARTEMENTE'l' *).

(Kong!. Dref)

Febr. d. ';. [{. l\1. har belallt att den från Flottans uppfordrade Båtsmanshåll Littills utgångne kommendering till arbeten vid Djupa-sund utanför Carlskrona 1 skall indragas.

s.

som uppstått i Sjökarte-1\ontorets tillganr;ar· för 1850' föranledd dels ar en
särsiiilut anbt>fald expPdition och dels af dPn under året
verlislällda vanliga Sjiimätninp,s- expedition 1 skall ersältas
d.

K. M. lia1· tillåtit att den brist

1

mörsare 5,200 illfo., Slii•ppsr,o~ s ••-Brigr,cn Snappopp l ,300,
Dito af Wirsen 1,000, 3 miinadPrs expedition med Frep,atten Josephine 24,000, dito med Korvdtcn Jarrarnas
10,650, och med f(onetten Svalan 4,500 för en månads
expedition med i> Bataljon er Kanon-Jollar 15,400, en
Bomb -l;anon- Slup 1,350, eu Landslit:ninp,s-liauon-Siup
1,460, en reliOgnoscerirq::s-rxpediton pf1 aflfll;snare farvatten under· l O månadl?r med en Korvett 40,00!1 iii&, hvaraf
20,000 illfo. sl;all utgå från anslaaet t iii Pxercis för Flot-

lans brmannill(l.
Mars. d. 6 f(. M. liar tillddat Lots-ÅidmnannPn J. P. Sjöhcrp,, vid llusarii lotsplats, ett exemplar i sill'vrr af rncdaljen u tar 5:te stor lelien, med inskrift: "för rncdboreerlie
förtjenst'\ att b:1ras pa brös tet.
(General-Order.)

från llandl'ls- och Sjöfarts-fonden.

s.

d. IL l\'1. har tillåtit aH, sedan det åt afgående Rcgements-Pastoru vid skeppsilolms Församling provisionett upplåtna boställe kommer att indragas, efterträdaren får uti
inqvarterings-ersältnine samma belopp 1 som en KaptenLöjtnant.

s. d. IL ~f. Förordnine ancående mönst ringar och möten
innevarande år med Sjölwvärings-manslwpet.
D. 14 Febr. f(. l\1. n5dip,a bPslut om Matros-Kompaniet
Götheborg förflyltninu till Carlsl;rona, och all dermed ölia
d<!rvarande Kompanier med l O nummer på Lvart !(ompani.
D. 25 Febr·. I{. M. har af detta års Statsanslap, för exercis
nJPd Flot.tans bemanning anvisat följande belopp . För exercis
med Art.- nätsmän 7,000 ffi&, Liniesl!eppet Fäderneslandet. på
Carlskrona redd, jemte ett mindre fart n;, bestyckad! med

Mars d. 2. Selillnd-Löjnant C. J. Lilli(~hööl; plac<·ras till
tjcnstgörinu på Götlll'borgs station, frän och med d. J April.
K. l\1. liar bevi ljat Per:Ji•·r-Löjtnanten C. F. l(aOe 8
månaders tjenstledit;het, att föra Ånel'artyg inrilies orter

D. 5.

emellan.

D. S. Kapten-Löjtnanten vid Flottan Frih. T. Cederström
placeras till tjl'nstgörine vid Carlsl;roua station 1 med den
l April.
!(. M. har bel'iljat Premit'r- Löjtnant Söderhjelm !)
månaders tjenstlrdiehet, att föra Ånefartye cmella() inrilies orter.

D. 9.

D. l 9. K. M. har beviljat Selitind-Löjtnanter. .1. L•' Jnllell a
månaders föl'i~nt;d tjenstledit;het till idl1ande af studier
vid Lunds Universitet.
K. M. har beviljat f. d. Stats- Rådet, Kontre-Amiralen
m. m. Frih. Gyllenerauat 5 ~- wåuaders tjenstl edichet för
att förelaga ('l1 u.tril;es resa .

D. 23.
')

uteslutande Df hvad i föregående och detta häfte finnes omfUrmäldL under Geueral-Order (Carlskrona och Stockholms stationer).
~kel
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April ll. 6. !{. M. har befallt, ntt å de under nlruslnine
varande 2:ne Bataljoner 1\anon-Jollar, slwll Kaptenen i
Flottan Il. [{. H. HPr!igen af Östrrv,ölhland vara Chef
p!\ den ene, och Kitptenen m. m. Egerström å den anlire Bataljonen , besitttningarne på livartlera med tillhöraolle Chefs-fartn~ slwla utgöras af 299 man.
S. d. K. M. har befallt, att de till rustning anbefaldle Sliärgårds-fartyg skola inmönstra i följande ordning, nemiigen : en 13omb-Kanon-Slup d. 22 Maj, l{anon-Jolls-IJataljonerua d. 5 Juli snmt en Landstigninp,s-1\anon-Siup d. 7
Augusti. Dessutom slwla 2 disponible Ångfartj'g från och
med d. 20 Juli ställas under disposition af Cheferne å
({a non-Jolls-lh ta !jonern a.
S. d. [(. M. har befallt, att till r·ecoenosccrings-Pxpedition
i Stockholms Sk<irp,ftrd sl;ola l'!t Chefs-fartye och ett mindre
Ångfartn:: samt behöllit:e recoenosceriues-båtar , bemannas
och inmönstra d. 22 näsll1. Maj, för att uteå på en månads expellition.
S. d. K. M. har tillåtit att Ynglingarne Schartau och Sandströmer få säsom extra l\adetter placeras på Freeatten
Josephine.
Den 16. K. M. Ilar befallt, <~ll Selwnd-Chefen vid Flottans
Konstruktions-Korps skall vara närvaraolle vid GeneraiFiott-besigtningen, som under instunllande sommar kommer all förrattas ä Stocllholms och Götheborgs stationer.
D. 20. l\. M. har befallt, att Ångfartyget Gylfe skall provianirras och utredas för 2:ne mfwaders expedition samt
inmönstra d. 15 inst. Maj. Till Chef å Gylfe kommendrras 1\aptenen m. m. J. Lilliehööl1. Hela besättningsstyrkan
skall utgöra 46 man. Under Kapteu Lilliehööl1s frånvaro
skall Varfs-Chefs-tjenslen bestridas af Kaptenen m. m.
Basselberg.
S. d. 1<. M. har befallt, att en Skepps-Prest skall medfölja
fregatten Josephine på dess expedition.

April d. 22. K. M. har tillåtit , alt f. d. !{ommendören vid
Flottan P. G. Hjelm får b~ra Flottans nuvarande uniform.
D. 27. Till 1\ontroii-Officer vid Sl1rpps-m:ltningen af Ilandeisfartyg i StocldJOim år förordnad Prr.mier-Liijtrunt Sheldon , efter· till Carlsilrona kommenderade Kaptrn Couleur.

s.

d. Premier-Löjtnanten C. A. Rineheim är placerad på
Flottans Stdtion i Stocl.holm.

J).

30. l<. M. har tillåtit, att Naviaations-U1raren i Gil!heborg,
Premier-Liijtn. C. A Pettersson, får under 3 månader företuea en utrik!'s resa, för alt vid Greenwieils ohsefl'atorium utbilda sie i den praktisl;a Astronomien, samt att
hesöl;a U<~mburgs Navigations-sliola och åtskilliga observatorier i Norra Tysldand.

s.

d. Selillnd-Löjtnanten vid [(onstruklions-Korpsrn P. V.
Bingeim sliall, under Premier-Löjtnant To ils hortova ro, på
en utrilies resa, tjens!göra såsom Adjutant i Fiollans
l{onstrnk t ions-f\ on to r.

G e n e J' a l- O r d c r.
(Carlskrona Station.)

Å Angfarlyp,P! Balder, utgörrs besåltnincen af: Chef :
Premier-Löjtnanten Frih. T. A. Lagerheim ; medlrom111enderad
Officer: Selwnd-Löj!nanten F. W. von Otter; Under-Officerare 2; Maehinister 2; GemensliUp 18. Summa 2-1.
Sekund-Löjtnant Faehs tjenstgör f. o. m. den 15 April
vid Fästnings-arbetena i Carlskrolla Skärgård, undt·' r Fortifikations-Bef<ilhafvarens order. (Den 3 April.)
Selwnd Löjtnantrn f'rih. B. O Stackelberg tjenslgör l'id
sjömiitningarne detta är, å Ilalianlis kust. (Den 7 April.)
Besättnings-listor ror nedannfunnde fartye, hvilka skola,
inmönstra ilen 1 inst. Juni :
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Freonilen .Josrphine :
Chef: f(ommendör-I<apleneu och 1\idd., Fl'ih. nuuth; Su/iund :
.[(<Jpten-Löjtnanlen N. Åhmansson ; Hommendernde Offlcera.t·e: Premier-Löjtnauterne [l. J. Ad r lboru, B. W. Thornander,
c. A. Laecrbere och Sclwnd-Löjtnanten 11. af Trolie; Office-

rare tifl exercis: Selmnd-Löjtnantet·ne Schönmeycr, Frih .
Ålwrhjelm, Lap,ercranlz och M. von [{rusensljPrna ; MarinOfficer : Löjtnant N. J. Callerholm; Extra !{adctter och Konstrulllions-Eiever 4 ; Undrr-Otficerare 19; Prest l ; Läkare
-2; Förvaltare l; Gemenskop 302. Summa 340.

l(orrvellen Jarrmnns :
Chef: Kapten och 1\idd. C. J. von Dieuerichs; Sekund: Kapten-Löjtnanten A. W. Laven; kommenderade Officerare: Prerni,.r-LöJtnanterne C. l{leman och A. Holmer, Seknnd-Löjtnant J. Ameen; Informations-Officer l ; l{adett 1 ; Kad·e tter
från 1\ries-AI•ademien 30; Under-Officerare 12; Lålwre l;
Förvallare l ; Gemensl;ap 89. Summa 140.

Harvetten Svalan:
Chef: Kaptenen och Rirld. G. E. Ah lp, ren ; kommenderade
Officerare: Premier-Löjtnanterile F. F. Thomson och F. E.
Gjerlin{l, Selwnd-Löjtnant F. E. Norden ; Extra Kadetter 2 ;
(Jnder-Officerare 6 ; Lälwre l ; Gemensliap 53. Summa 66.
.(Den 10, H och ';H April.)
Besiillninp,s -lista för Exercis-SI•eppet Fäderneslandet ,,
hlifver: Chef: 1\ommendör-Raptenen och Hidd. A. A. C.
Meister; Sekund: Kapten-Löjtnanten och Hid d. G. A. Inde.betou; Officerare: Premier-Löjtnant L. G. S. Pantzerbjelm,
Sel;und-Löjtoanterne F. Thorsell, Grefve C. G. von Rosen
och A. F. Lind af Hageby; Under-Officerare 8; Gemenskap
'5 0. Summa 64. (Den H April.)
Sl1eppsgosse- Exercis- [lriggen Snappopp utliigger och inmönstrar den l n:tslliOmmande Juni. Uess besättning skall
utgöras af: Chef: Kaptenen och Ridd. S. Schmitlerlöw ;

Officer: Selmnu-Löjtnnnt M. A. Eliström ; Unurr-Officerare
2; Matroser l; skeppseossar 50. Summa 56. (D. 21 April.)
Premier-Löjtnant G. A. von Heidenstam och S<·lwndLöjtnant J. Os!E'rman tjenslt;öra f. o. m. den l inst. \\laj
som Varfs-Otl'icerare.
Freeatten af Chapman och f(anon-Sl;onertcn Llöli<•flfll l, t,
skola förläggas å redden .på lämpliga stallen vid l\ ol 1nlms
l1ruthus, Freeatten för att inrymma l;r·ut, som und n !;ruthusets reparation derifrån ultap,es, och Siwnerten för att inloeer·a, till krutets vårdande, lwmmenderadt beval;nings-bdäl
och manskap. Bes:ittnineen, som inmönstrar d<·ll 15 inst.
Maj, utp,ör1~S af: Chef: Kapten-Löjtnanten L. Uedl·'llsljerna;
Officer: SPiwnd-Löjtnan!Pll C. O. SchwedPr; Undf•r-Offic<'rare 4; Gemensbap 31. Summa 37. (Den 28 April.)
(Stockholms station.)

l stället rör Premier-Löjtnanten, Grdve Tauhe, brordras
Sekund-Liijlnanten, Grefve Frölich, att tjenstgöru som Adju-tant hos 1\ornmendanten. (Den 3 Mars.)
På r,rund af General-order af deu 24 inst. Februari,
lwmma jemte llrip,p,en af Wirsen samt Änp,fartye"n Gylle och
von Sydow, följande fartyg att rustas och ldaq:iiras, n<>ml.:
Bomb- l(anon-Sin pen Fjollner , La n d s l ip, ni np, s -l{ a n on -Sin pen
Bir·ger, 24 Kanon-Jollar, samt Chefs-Fartygen Tycho och
Brynolf. (Den 20 och 24 Mars.)
Rongl. Maj:t har i Nåder befallt att [{ommendör-Kaplenen och Ridrl. Coyel från den l instundande April t. v. skall
var·a Ledarnot i l{ongl. Krigs-Hof-Rjtten, efter till Carlslo·ona
Station kollllllPilderaue l(ommendör-[(aptenen och Bidd. Höö.
(Den 27 Mars.)

=
Fö,r iintlringar inom lfongl. Afaj:ls Flotta .
Befordringar :
Den 3 April.
Till Selwnd-Löjtnanter: utexaminerade
Kadetterne från Kl'iBs-Alwdemien, Friherre G. W. Koslillll och
M. G. Servais.
Den 6 April. Till KontrP-Amiral: Kornmendör-Kaptenen
och 1\idd. F. M. af Pul1e; till Expeditions-Chef i Sjöförsvars-
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Departementets Civil-Expedition: t. f. Expt>ditions-Cheft>n, Expcditions-Selir etl'rnren och Hidd. C. F. ~lriuauder; till Öfversle och Selmnd-Chef vid Konstruktions-ko rpsen : Kaptenen och Ridd. C. Lundqvist.
Den 26 April. Till Kommeodör-Kapten : Kaptenen och
Ridd. C. F. Löwenborg; till Kapten : l\apten-Löjtnante n J.
E. Warberg; till Kapten-Löjtnant : Premier-Löjtnan ten W. M.
Eters; till Premier-Löjtnan t: Seliund-Löjtnanll'n C. C. Nordqvist; till Kapten vid Konstrnl1tions-korpsen: Kapten-Löjtnanten och Hidd. A. H. Couleur.

Utnämning:
Den 6 April. Till Chef i Konr,l. l"öl"l'altningen af sjöÄrendena: Kontre-Amiralen F. l\1. af Puke.

F6rordnande :
All t. v. bestrida Varfs-Chefs-tjensten vid

Den 6 April.
Carlslirona Station, l{ommendör-1\apterwn ocb Hidd. A. F. Palander; att fr~n och med Juli måuad öfv•·rtar,a KonstruktionsDepartementets- Chefs-befattning en vid Carlskrona station,
Kaptenen A. Il. Coole ur; att. med Juni månads början, vara
Chef för Konstrulilions-Oeparternentet vid Stockholms station,
Premier-Löjtnan ten F. A. Sheldon.

Transpo1·t :
Till Flottans Reserv-stat öfverOj'ttad: Kapten-Löjtnant en
och Rid d. L. !l. Stålham mar, den 17 Apr il , och Kommendören , Kontre-Amiralen och Ridd. A. 1". von Schneidan, den
28 April.

A(sked:
Kong!. l\laj:t har under den 6 April, uppå derom siord
nnderd. ansölian, beviljat Chefen i Konr,l. Förvallningen af
Sjö-Ärendena, Vice-Amiralen, l(ommt•ndörC'n med Sl. R. af 1{.
S. O. m. m. J. H. Kreuger entl edieande f1åu nämnde Chefsbefattning.
Den 28 April. Kommendören, Rid,!. af l{. Sl'ärds-Orden
m. m. P. G. Hjelm med rätt till pension.

