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NOTICER FRA (ORVETT EN ÖRNENS TOGT

A.

1850-5 1.

Om de Franslie Dampslribe.

I Toulon nrbeides for Tiden (i Februnr 1851) med Udrustnin~er af 2:de Damp-Liniesliihe, nemlig Charlemagne og Napoleon. Charlemagne er et af de ::eldre !lO l{anonsliibe, hvis
J(jöl er forlmnget 253 ~!et res, Of! Agterstwvnen forundret for
Placerinee n af en Pr·opel; Masldncn si1JI vwre paa 500 lleste,
Of! bliver· sanledes at ansees som en Auxiliaire Masldne; störste Fart for ~tasl,in alene er heregnet til 7 Knob. Dette Skib
Ilar det Engelslie System med en 13rönd agtcr og en lös 2bladct Propel til al oplette, naar Seil alene bruges. Napoleon er specielt construer ct som DJmpsldh, der tilliee faaer et
almindeliet 90 I<anonsliibs Reisnine; störste Fart for Maskinen
a lene er beregnPt t il l O J [(no b. Dette · Sl1ib har det Frans l; e Syslem med en paa Axclen fastsinaende 4-bladet Propel,
der l1uns löses fra Masldnen 1 nnar Seil alene bruges. Det
1.

slwl koste cirka 3.8 Millioner francs.

Om DampsTribel Napoleon.
2. Det er construer et af den udm::erliede Constrnct eur Dupuy Delome (for tiden i Toulon) der forhen bar byeget Skruebaadcn Ariel, 120 Heste, og Caton, ogsaa med Sliruc, paa 260
Ileste, som slial vrere et af deres bedste Sliibe, der udm::erkcr
sie saavel som Seil- som Dampsliib. ByeniDgen af Napoleon
skal for en stor Deel sliyldes Prindsen af Joinville, dl'r i laogere Tid arbc•idedo for dette Problems Udrörelse. Sl;ibet liar
en for Öiet srerdcles smuk 13ygnine; en m eget sllarp Baug,
livarfor Fokl;cmasten og alle svwrere Vregter ere flytlede saa
lanct fra Banccn som mnligt. Agtcr har det en af de almin20

282
delige Jerobalconer, de re mod har man slöifet alt odenbords
Trrovrerl; af Gallerier, h vorved s pares en De el overflödige
Vregter.
Da Skibet har en ualrnindelig Lrengdc>, har det en langskibs Forbinding af en Rad Jernstanger paa hver Side meJlem
alle Batteridooksbj ellierne; disse Bolter have et Br·yst ldinl1et i
hver Ende, der fra bPgge Sider af Dmhsbjellwn forenes med
2:de ved Siclen af hinanden s!aaende Boller igjennem Bjell;en.
Baojerdmksbjellierne over ~JasJ,inen ere for en Deel af
Jem; over [\jredlerne ha ves gaifelformige slöbte Drel;s-Jernstötter (for Passagen af Axelen), og over \\Jasilinen, hvor Slö!ler
ei lwnde anbl'inr,es, have Bjell;erne en Op!iangning af skraastaaende Jernbaand mod Sldbssiden.
Bunden var indenbords anbragt lemdiagonal Forbinding.
Baup,en var, som Nyt paa Frunsl;e Sldhe, paa alle Batterier 13aug- eller Jageporte; paa överste Drek var hertil
Gallionssiderne med Led til at slaa ned, og Follwnes Commoditet tlyltet lanzsldbs til Sicl en; da Sldbets Slwrphed
' gjorde det vanslieligt at anoringe Bangporte paa nnde rste
Batteri, h vor Klydsene e re, har man placeret Porten ved
yderste [{lyds, sanledes at Bössebrenken tillige danner !{lydsels Underl.aut.
For Anliel'lijmt!ingerne var fomd anbragt 4 Reddiogspullerter, og i Dmlil;et var ligelf'des 4 Kjel!ingldyds med liver
sin stopper, der var saaledcs Anlednine !il fuld Brug for
Relingsankere, uden at geoere Bauganlierne.
Krudt- og Bombem<'gazinerne vare som smdvanlig anbragte for og agter; Krudtmagazinerne vare daonede af dohbelte Vmgge af Egeplanlwr, heJdred te ud vend if, med pnaspigrede [{obberplader, og indvendig med loddl:'de Kobberplader
indtil en vis 1-Iöide.
Til Kullene havdes Kister i Borde saavel under som paa
Banjerne; de Forste var·e uafhmneige af Sldbssiden, forfrerdi-
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geue som en Vandkasse, or, hesfemte til, uaar Kullene vare
forbrugte, at l;unne fy Ides med Vand, for at vedligeholde
Vreet erne i denne Deel af Sliibet. Til Kullene var i alt et
Hum af 1033 Kubili!netres, der sl;nl rumme ~27 Tons Kul,
heregnet med fuld Damp for !} Dat;e.
Masl,incn forfmrdiges ved lndret, berrgn et til et Damptry!! af 1 ~ Atmosphmre. 2:de Cylindere, Udvexling med
Drev, del' fordol>IC'r Sl;rueos flaslighcd. flerved mna dorr
bemoorkes, at Constructeuren har nnvendt al mulig Umage,
for· at faa directevirliendf! ~lasldne; men det har ildw lyl•kets ham, Ol{ berved er ~lasldnen bleveu betydclig tynge1·e
end paarep,net.
Axelcn liar 39 Centimetres Tyld;else
Stykl;r, oc 38 Centimetres i de andre Dele.
Axelrn er af Staaljeru, det vii sice under Forarheid elsen
lmgges en Pal,ke .Jernstanger i Midten, med Staalstanser udeuom; de snmmensveises meget vel. Axelen staar nögen
udenbords, uden noget ~1etaltrrek. S!aalet skal oxydere höist
nbetydelir;l. Jeg sau et Slykke af Catotls Axel.
Hvor Axelen eaar igjennem Strevnen er indlngt et ovalt
Melallacer (af lidt större Diameter end Axelen) saaledes at
Axelen er nrermest dennes Underkant; i Forl;anten af denne
J-lylse Ondes den eneste brevende Stuffingbox.
Den DePI af Axelen hvorpa1 Sl;ruen er placeret er indrettet til al l~t~nne hales nop,le Tomme1· (Lrengden af Agtertappen) forefler, for herved at kunne lette og eftersee Tapleiet. Denne Indretning fore liOmmer mig vrere en smrdeles
sindrig or; heldig Oplindf:'lse, og er sikliert nödvendig for at
complettere Systemet med den faste Sl1rue; ved den sre!tes
man islnnd !il at ef'!ersee 13össingen naar den bliver forslidt,
og tillige kan man centrere Axelen, om der ved denne skulde
nere forelwmmet nogen Böioing ved l<jölbrydning eller andre
Aarsa{:er.
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Langs Agterstmvnens Forkant löLer en fiirliantct Aahninrr,
op fra Tapleiet (see Tegnine) , i denne Rende staner en
l\Ietalstang, der forned en med en Splint er forenet !il llössingstyld•ct, og foroven hnr den en Böile-Slirue , ln'armed
den kan opskrues og opheises, og tjcner da tillige til at
regulere Axelens Centrering.
Nanr Löftestane-en er paa ['lads, slutter llössinccn i et
paa Strevnen faststaaende stö!Jt Metalleie.
Tappen af Axe lcn er lidet conisli; den modsvarende
Aabning i Bössingen er af lidet slöre Diameter, or: ved lteri
at placere en Mode! af Tappen, indstöhes saalialdet Frictionsmelal. Da der altid ltav es 2:de Bössincrr l<an Jen ene af
disse altid haves i Beredsliab til Omskiftning.
Den del af förmeldte 1\letalstang, der forlöber ind i Anbningen for PropeJlen, har en trianeulair Dannelse, for
Da Sl<ruen til
herved at give Vandet mindre ~Iodstand.
en Se lvfölge
det
er
Slangen er placeret paa indersle Batteri,
,at for dens Optagelse er der placerct smaa Ltq;er i de
oversie Dreli.
Naar Propellen slwl hales foreller, l<is<es Of: opheises
först et lille MPllemsty!d;e af Axelen, og Prop elstyldiel trrelil<es
da forefter, ved lljalp ·af 2:de heriii paa lnderstrnvnt·n placerede IlaandspiL For at forene nysomlalte Mellemslyld;e til
de övrige Dele af Axelen, haves paa liver af de respelilive
Tapper en faststanende V<'rlilial Jern sliive; di sse Sliiver forenes med 4 horisontale Bolte; Bollene ere paa Forl.anlen
alle fcestede paa en Jernring, der drives frem og tilbar:e ved
2:de cjennem samme gaaende Sl<I'Uel'; Sliruehov~dPrne have
Drev, der svarer til et om samme gaaende Tandhjul, hvillie
igjen dreies ved et paa Axelen staaeode Ilaandlil'ik, der naturligviis lwn drt>ies Iii begge Sider.
Af ovenrneldle 2:de modsvarend e .fernplader, har den
Aute1·ste S Huller (2 for hver llolt) for ht·n·ed i visse stillinger at lette Bollenes lnu swt ning. For at ureie Axelen i

rette Stilling for lloltehullerne, er der veu Sldverne et paa
Axden stilaenue Tandhjul, som drives veu en Skrue ullen
Ende; denne Sidsle slailel' tvmrsliibs med Led i ene Ende
for at optages naar den ei benylles.
For at Proprllcn ved Lösning eller frestning i Sögang
ei slial slaa, er der paa dens Axelstyldw en Jernsliive hvorom
'
er placeret 2:de lialvcirlwlaire Fjederstyldier (omtrent som
pila Kraner), der sammenldemmes ved en mellem sanune
gaaende dubb elt Skrue. Deu heromtalie Laaseindretning anvendcs ogsaa uaar PropeJlen slwl disconnecteres for at bruge
Seilene alene.
Jeg anförer her hvad uer oftere slial have vmret udfört
paa Ca ton, n aar nemlit; Stuffingboxen bliver Lrek og slial eftersees, sender man en Oj·ldier ned or; lre r,ger Blaar med
Ta-lr; omliring Axelen tre! aetenfor Stxvnen, naar da Propellen
hales forefter, vii Aabnina en i Bössing('n d:el<lies meget vel.
For lldförelsen af dette Arbeide har PropeJlen i sin Forkant
en liden sphmrisli Dannelse ved Axelen, og i Strevnen er der
en Forsrentining som svarer hertil.
De hermed fölgende Tecninge1· henhöre egentliaen til
Catons Milsiiiile; men da denne ligoer Napoleons, saa ville
de vmre tilstrreldielige for at give en ldee om de her omhandlende Indretninger.
Jer: maa her ogsaa tilföie, at Hr Depuy Delorne, paa
Forespörgsel meget beredvillir:en svarede, at ban med Fornöielse vilde meddele enhver nöiere Oplysninrr som man
öusliede belrreffende de her omtaile Dampsl<ibe, eller om
Constructionsfae et i Almindelighed; Brev i den Retning kunde
adresseres enten directe !il barn, eller gjennern MarineMin is terie t.
3. I Toulon udrustedes endvidere Dampskibet Rolland
paa 400 ll<'sle, Maskinen af Mazelioe, med fast ~-bladet Propel, ~ Cylindere der med deres ilasis vendie mod hverandt'P,
lldvexling med Drev. Da dette Sl<ib lwns bavde en Arme-
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28G
ring af 6 St. lette 30-'it:dit: K~oonei', saa
sees som et kosbart Postsllib, end som et
Endvidcre saaes i Tonlon Oere andre
som förbigaaes her, da je g ved samme e i
at bemmrl1e.

maa Jet IIH're au[{rigssllib.
mindre Sl1ruebaade
fan J t noget vide re

4. l Brest saaes den nye Dampfregat Isly, 650 Reste,
Masl1ioen af Ca ve i Paris, 4 oscilerende Cylindere, med Udvexliog af Drev; 6 tubulaire Kjedler; Propellcn var först
bestemt at siwlie vmre 2-bladet Iii Opletnin[;, hvorfor der
var en Brönd-Apteri ng, men der var nu indsat en fast 4-bladet Propel. Pistonen p,jör 22 Slag i en Minut, Propellen
55 Omdreininr,er. [(ulforraad havdes for I O Dag e. Armer

ring: paa Batteri r t 12 st. 30-'it:dig og J 2 st. 80-'it:dig, paa
Dwk 4 St. 30-'it:dig Kanoner.
Da jeg kom tilbag e Iii 13rest eflPr ~ Aars Forlöb havde
Isly vmret prövet; men dens Masliine var af vedlwmmend e
Commission ei blevet foreslaaet Iii Antugelse; man lwvde
fundet flere Dele af den for svag og KjediE'rne forsmaa. ~Iao
, forlalte at l{jedleme indeholdt saa lidet Vand , at med fuld
Damp blev t a ~ Delen af Vandet fornyet hver Time. Forövrir,t havde Farl.iiiet gaaet vel; for Maskinen alene havde
den locget Il, og for iVhsliin og Scil 12. s Ko o b.
Paa Prövdouren · havde Fregatten havt deo smdvanlice
13arli-Siwoner ltaldine, h viilien nu blev forandret til en almindelig H Kanon Fregats Reisning.
Caton af Jern, henhörte Iii Evolulions-Es i!Jdren, 26-0
Hrste, ~lasldnen fra Creuzot med Udvexling, oscilerende Cylindere, Slwnnertlaldillg med Topse il og 13rams eil paa brcge
Tapper. Fartöiet hold! for Seil al ene godt Fölce med EscaG.

dren, i liii f\nlinp, nndlar:en, da den havde nog en Vanslielighed for at fölge med, det sl1al ogsaa vmre et fortrinligt Sösliib.
Ii. Pomone , Seilfregat med en Anxiliair-Masliine paa
220 Heste , 1\lasldne af Mozeline. Denne Fre~::at havde den

2-bladcde Propcl efter det Engelslw System med Brönd. Armeret med 26 Kanoner paa Batteriet og lO paa Drel!. Den
havde nu vrerd ud,·ustet i 4 Aar, og lwm senest fra 13rasilien; man llafd e, ·, det hele tar.et, vreret fornöiet baade med
Sl;ibet og MasldnPn; men man sagde dog at Propellens Placering, i ondt Veir, var forbunden med Vunskeligheder, og
lmnde ofte medtaue l Time. Propellen var placeret i en
Röii P ramm ~' , hvori d~n opiÖftedes; till Letning var anbragt en
Slap,s Bul; over 13rönd r~ n. Fregatten blev nu desarmeret, den
tiltrangte Reparation, og man antog at den havde formeget
v

Artilleri.

n. Om de Enge!slw Dampskibe,
Danntics, ny Frer,at paa 500 lies te, uar, te t den har
vmrd spceiclt construeret til Oampsliih, saa blev den efter förste Pröve sat i Dok og forlmnp,et. l\1asliinen af Napier i Glascow, med Udvexling som 3 til 7; 4 Kjedler placerede med
lldstederne moJ hveraodre, saaledes at der midtsldbs dannedes en lang Gan g; heregn et Fart Il [(no b, Kul fot· 9 Dn ge;
Prop ell en den almind elig e 2-bladcde mr-d 13rönd, og en fast
paa Dreli for PrOfH'IIrns Letninp,. Slwr· ·
Dttn l\·!·\l ..d f't . frHirrtninrr
st ~· uen til at sammensliyde (a la Teiescop); Talding som Freat l~eisnir!ePn var for liden, og gav
. t men man l'rHt••de
··'
!l·l ,
for lidet Srilare:d som SPilsldh; Storstau ene af Staaltraad. A!'merine en var paa Dmli 6 St. Bomlwl;:n10ner m t•d Sl::ede, o:.; paa
.· t l"'o st
.. w .u u f(anonOJ' ·, der havde vwret Oe re Ka• . o•>'>-~··'i"
13 a \t e11e
no uer paa Batteriet; men de vare ilandbraul.e.
7.

(J

s.

Blenheim, raseret Liniesldb, Masldne af Scarward paa
directevirl!cn de; almindelig 2-bla!lel Propel; Siwrte,
4 50 ll es
sten a la Telrscop. Propcllen löft edes med Kjellinger, det'
focr ned paa Banjerne, h vor der hertil var placeret et Spil
med Udv<'xling. Mas flinen havd e €'U Fa-n · med Rörlednillg for
at sende fri,dl Luft ned i Sliibr>t.
Al st<JöPnde Tald\ <' ind s af Staal ti'aad. Armerina paa Drek
fi s t. Bomb cl;aJ}Oil Cr O[l pJa Ballerid 28 Sl. 32-'it:d ig .
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Arrogant 46 Kanoner med Freeattaliling; en AuxiliairMaskine paa 360 Heste, directe virkcnde. Alluindelig 2-Llala Telescop. Kul for 9 Dage.
det Propel. SilOrsten
9.

a

10. Encounter, 3-masted Slwnnerttalding, 360 Heste, almindelig 2-bludet Propel, Skorsten a la Telescop. f\ul for
4.}; Dage. Armering (j st. Kanoner paa D:el<. f.lanjerd:ekket
cik over hele Maskinen.

l J. Ved at sammenligne de Franslie og de Engelslie
Slmle-Dampsl!ibe, viser det sig, ut man i England fremdeles
bolder sig til Princippet med Brönden agter og drn 2-bladede
Propel, der kan artages og oplöftes, naar Seil alene sl1al benyltes; i Franluig derimod aoseer man den faste fleerbladede Propel for at v:ere den hensietsmwss igste. Jeg gjeutager her, h vad
forhen er anfört, att naar dette System skal antages, saa maa
man ogsaa indföre den nye Franske Opfindelse med Löftestangen agter fot· Axelens Tapleie.

I Frunkrig sliul flere Forsög have godtgjort, at naar Pro'pellen er löst fra Maskineu, O!~ de herlil hörende Jndrrtninger ere i behörig Orden, saa vii den fritdr eiende PropP! have
saare liden Indflydelse paa Farten. Chefen for den Engelsl;e
Dampfregat Arrogant, Capituin Robinson, en Officeer der i looogere Tid Ilar besliooftiget sig med Dampvoosenet, udtalte sig
ogsau bestemt i samme Retning, og han ansaa den faste 4bladcde Propel for at voore den IH·nsigtsmmssigste, jeg böt· dog
tilföie at en and~:n Engelsli Ofiiceer yttrede sig i modsat !letning.
Angaaende Bludenes Antal paa Propellen, da troer man
i F'ranlirig vrere lwmmen til ilet Resnitat, at den 2-bladede
giv-er amtrent samme Fart som den flerbladede Propel; for
Lelheds Sliyld sliltlle denne altsaa voo1·e at foretr:eldie, men i
Tilfrelde af Havarier, vilde Tabet af et Blad her have formegen
Indllydelse, og det fader derfor til, at man froster sig ved ilen
4-bladetlc Propel.

Den hos os Lrugelige Hin g om Propcllen, anse er man
Franlirig ild1e for nöd vendig.
Jeg llemoorlier at de Engelsl1e noosten altid have skorstenen til at sammensl1yde, hvil11 et i flere IJenserndrr s''nes at
voore fordeelactigt. Tlvorvidt at den Franslie Jd"e med Staal
om Axelens Ydre, og oden \\Jetalbeldoodning, kan voore hensietsmoossigt, derom tör jcg ei have nog en Mening.
Med Il ensyn til Constructioncn af Slu'lll'dampsldbene, da
for elwmmer de mia alle have mer,en Lighcd med hverandrt·;
Dauntles, Isly, !'lidarns, Gyller, de ere alle af li cnrnde l\lodeller, lang, smal, loJrette Siiler, liden Heisning, alt \\Jamenter for Slingring, og jeg tro er ogsaa Erfuring har viistat disse Sldbe slingre mere end nlmindelip,en. Dannties slial efterat vi saae den sidste Gang i Lisabon, have slingret alle Stangerne overbord.
12. Jeg har her ej amtalt lljulclampsl•ibene, deels fordi jeg e i har fnndet noget Nyt at hemrorliC ved diss e, de els
fordi jeg antager den Classe Skibe ei vii blive benytlt'de som
Kricsdampskibe i vor Marine.
saave l i den Fransl;e som den Engelslie Mar in e, har man
ve! en Moongde saakaldte Dampfr egatter med lljul paa 51t 800
[fest e; men de liOste m ange Penge, og have i Forhold t il
deres Störelse saare lidet Artilleri , fornemmclig de Enge l s k t~;
disse Sliibe ere sanledes snarere at ansee som et Slacs armerede Transportsl1ibe, ..:>g som Auxiliair-Sidbe fot· den seilbare
Flaade, end som selvstmndige [{rigsskibe. For de större Ma riner lmnne saadanne Sliibe have sin Nytte, for de mindre
dt·rimod forkomme de mig en Urime li r,hed. I den sidste Expedition som de Franslie foretog mod nom , transporterede
disse Fregatter hvrr 200 lleste oa jeg troer heuimod 1000
Man d.

C.

Artilleriet Vedfwmmende.

Armeringen af Dampsiiibene luder til endnu at voore
lir;esaa ubcstcmt som för} den ene Gaog s:ettct' man flere
13.

2\)1
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Kanoner ombord, den nmste fre rre. Alt livad man lian sige
herom er, att man paa Dmli i Almindelighed har SlmderapperDe Ent;elslie
ter· og paa Batteriet almindelige Rappertrr.
bruge deres almindelige Simder med Pivoter, og en Vinlielslang med Bulle i Agterllanten af Happerten. · De F'ransl<e
bruge enten den saalialdte Pivot-bitte (svmr Trwpullert til Pivot) med dubbelt Brog, eller de alrnindeliee Jernpivot<T.
Paa F'rrgatten Asmodee viste man mig en ny Sart
<~f Broge, de havde Öie i hvl:'r Ende, 13ugten var taeet under
Simden; Öinene smöeedes' paa en Trmtap paa hver Side
ar Rapperten, og der sattes en Jernpinde for; Simden har Kjmheklamper i hegge Ender, for at morltage Erogen, naar 1\anonen löber ind el!Pr seelies mod Borde. Alle Franske Siwder
havde krumme lljulaxler.
(Da Marinens Töimestr1· kjeuder disse og efterfölgende
Gjeustand~ i ulle Delailler berön's de ber kuu löseli:;en.)

I <i. Saavel i den Enr,elslie som i den Franslie Marine
•har man inventcret en Mmnede Forandringer ved de a!minde liue Sliibs-Bapperter ; men altid er man lwmmet tilbage
Iii den p,amle simple Construction. I Eneland har man
saalcdes beholdt den ~-lijulede Bappert til alle Kanoner. I
Fraolirig brugPs enten ilen 4-hjnlede, eller de tohjulede
saakaldte Affuts-1~-t~chantignol!es, (den . Mode l der prövedPs
paa Corvetten Nordstjcrnrn 1850); for de svmrere [{anoner
en Bnlle-Löftespage, for de mindre derimod (Canons obusier)
uden no~:en saadan lodretning.
I ItH6 saae jeg i Toulon en Oret Rapperter mer! Halvsirode (som t il Nordstj"rnens 13ombekanoner); j q~ gjorde mig
denne Gane Umaci' for at faa vide Aarsagen Iii at de ei vare tagne i llrne, og fik Iii Svar at de vare alt for· complicerede Iii almindelig Sliibsbrug. Jc:g har flt>re Ganee overv:~.
ret Exerciti en med "-hjnlede 1\appc:>rler, og saae al de ba:~:e
•lcs med Let!Jed til en Vinliel ar J20 for O!J agter.

,.
1 i).

De Fransl;e have nylig intlfört en ny l(aliber af 50
bcstemte ti l at sliyde saavel hule som massiKanoner,
'll':dir,
ve ProjPcliler i men at döm e efter det herover rörte Raiso nnement, saa lod man ei Iii at vmre Ii lfreds hermed i Mari nen, og de ere nok allerede salte ud ar Brue icjen.
I 6. Den Franske Fregat Psyche havde hele sit Batteri e, og de Engelske Linieskibe Queen oc Prins Regent hele
de res unJE>rste lhlteri armerede med Bombrkanoner; saavidt jeg har kuonr.t erfare, har der ei viist sig noget til Binder herfor.

17. Den for enkelte Afdelinger af den Franslie Armee
brugrlige Karabin med nballe a tige, roestes meget for sin
Sl;udvidde; den med[:ives ei til Sliibene; men den baves
ved Arsenalerue; jeg erholdt en del ar de heriii brugelige

Patroner.
18. Jeg mcdbringer Modeller med 13eskrivels'=! over de
Fransl<e !laandgranater med Frictionsfangrör, samt nye Kna ldfaneröt' uden KoiJberhatte i men da Töimesteren har erlilmret han lijender disse Sager, heröres de ei videre ber. Liueledes er m<'dbraet Mod el ar en Amerilwnsk l{anonlaas; jeg
ved ei om den er bedre end den Franslie; men j~g troer
de Begge er e sim ple re end vore Laase.
19. l Portsmouth bar i den senere Tid vmret roretacet adsliillige Pröver med Sliydning mod Jernskiver, for at
lwmmo til Kundskab om Kuglens Judtlydelse paa Jernskibe;
da Hesullateroe vare uheldieo for Jernskibene, forsögte man
at give siden en Planliebeklmdning, hvilliet ei slial have forbedrot Sagerne; senest forsögtes en Beleagning ar en Gummicumposition (lndia Hubbard), der furuden at den maa ansee5 uanvendeli[l alene for sin 1\ostbarlied, ei heller afgav et

bedre Resultat.
Som bel1jendt blev for en Deel Aar tilbHce, paa eonsana sat under Llygning en Mwncde Jorn-Dampskibe for den

,.
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Eneelske Marine, som Fölee af oveonmvote Forsög slilllle nu
en Deel af disse D~mpsliibe srelges, og de Resterende siPes
at simlie blive udeluldwode anveodte som Traosportsld~Je.
Man er i denne Henseende ogsaa Iwmmet til det samme
Resultat i den Franske Marine.
20.

l Neapel har man indfört en ny Slags Brandbom-

ber og Granater, der bestaar af en Jet smaltende Meta!, fyldt
med en Sats, der ei sl;al kunne sluldies med Vand; ~Ietallet
smelter unde1· satsens Forbrrendinu.
(Forts.)

FöRSLAG

TILL

BESTÄl\IMELSER FÖR INTRÄ11E OCH ANTAG-

Nil'G TILL KADETT I

KONGL. DANSKA SJö-ILWETTKORPSEN.

§ l.

Sjö-!\adett-lwrp sen besf1!tes efter följ ande be-

st::immelser:
1.

lnlräde vid en dlder af 15 ~ år.

§ 2. De, som, ut~n föreefmgen sjöfart, sölia tillträde
till ld1adernien, sliOia framställa sig till den allmänna inirädes-examen vid den ålder, då de fylla 15 eller 16 år.
Anmälan, besigtning och inskri(tzing.

§ 3. Den, som ämnar att underlwsta sig den allmänna
inträdes-exnmen , äger alt, sednast en månad förrän examen
hålles , insända sk riftlig anmälan till Kadett-Chefen, med bifogad ålders- och vaccinations-atte st, attest att han är konfirmerad eller in till sista tiden njutit undervisning i religion' samt bevis att hafva njutit uodenisning i cymnastik
och att kunna siu11na 200 alnar.
så framt han har deltaeit i någon sjöresa, meddelas äfven upplysniug om denna sjöresas beskalfenhet och varalili[ihet.
Slulli[;E'll insä ndes, samtidiet med anmälan, en utförliG
uppgift på, till livad om fåne och efter h vilka läroliurser han
är undervist, i de ämnen , som sliola blifva föremål för
examen.
Oml<ring l .!l dagar före inträdes- examen låter
[{adett-Cbefen de anmälde framställa sig för eu Kommission,
bestående af tvf1 Sjö-Officerare och en Ulliare. Denna Kom~ il.
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mission besigticnr dem, för att af~;ifva intyg, om de lida af
svag hörsel, niirsynth et eller andra liropps-lyt en.
Kommissionens berättelse iosflndes till /Jlinisleriet, som
derefter utser dem af de anmiilde, hvill;a lnJtma få tat;a inträdes-examen.
§ 5. Den, som tillåtes undereå inträdes-examen , erläeeer 5 Hbdr i inslirifnings-penningar.
Den Allmän11a Inträdes-examen .

§ G. Den allm:inna inträdes-examen hestår af en examen i land och en prof-resa med Kadett-fartreet.
f.

Inträdes-examen i land.

§ 7. Inträdes-examen i land hålles årligen, lwrt förrän
Kadett-fartyget sliall afeå.
§ 8. Examen nr ofTentlirr, hvilrvid ialiltages, att icke
tillträde dertill medt~ifvP.s någon, af hvars undervi sning den
examenstueande hega{;nat sie under loppet af sista 5ret.

§ 9.

Fordringarne vid inträdes-examen äro :

DanJilia, shri{tlig: I:o afhandlinB öfver en uppgift, som
li[!!jf'r inom den förest<1llnines-lirets, skolan och lifv et kan
hafva bibl'incat; 2:o återgifning af en laurrre berättelse eller
ett poem, som iir föreläst.
Tysfra, Fransystra och Engelslra, muntlig: uppläsning
och öfversältning af en pr·osaisl1 författare af allmiint innehåll. J sammanhang dermed priifvas, huruvida det vigtip,aste
af Grarnmatilw är inöfvad ; slrri(tlig: en liitt öfversättninrr
'
hvarvid bruk af Lexikon nr tillåtet.
Historia, muntlig: Verldshistorirn, efter en kurs mellan
1\ofods "Histul'iens virrtigste Ueeivenheder" och llohrs "Lccrebog i Historien" ; Fäderneslandets histol'ia utförlicare.
Geografi, muntlig : efter en läroboll, såsom Muntl1es,
Welschows, Ingerslevs större, Himestads och dl'lika.

11lathemalik, muntlig: Plan-Geometri; i Arithmetil1, de
fyra rälmesätten i hela och brutna tal (Decimal-lwåh), Primtalens tbeori, digniteter och rötter, Proportions-lära n och
dess tillärnpnine på Hegula de tri, Eqvationer af J :a graden
med en obrliant; slrri{tlig: pralitisli Iiiiumpning af det ofvan

anförda, i åtsliillir;a lii tt:are problem cr.
Naturlära, muntlig: Elementerna af
läran.

~lelianisl!a

Natur-

Rälming, slrriftlig: Qvatuor species och ficeula de tri
hela och brutna Lll.
Teclming : Geometrisk teelining och handteelinine efter
fristående föremål.
Slwi(ning: De ineifna arbetena bedömda med afseende
på hand slirift och ordentlig behandlinr:.

§ 1O. Det höesta vitsord, som kan uppnås i de särsiiiidta ämnena, besttimmes i Dansiw till ~, i Matliernatik till
5 och i hvarje af de öfriga ämnena till 3. Den största
summa, som lwn erhållas vid iutrades-exaruen i land, blifver
således 36.
För att antagas till prof-resan, måste den, som har undere ått inträdes-f'xamer. i land, åtminstone hafva uppnått
summan 18, som är hälften aF största summan, och vidare
minst hafva uppnått vitsordet l i hvart och ett af niimnde
ämnen, nrmli een: Danslia, två af de tre främmande språlien,
Historia, Geosrafi, Malhematik, Hälinins och Skrifninc. Vitsordet 1 bör tillnscas den, som vid examen visar en rinea,
men liliviil ej oantaglie liännedom i förevarande ämne.
2.

Prof-resa.

§ 11. De, som till följe af den uppnådda summan bäst
hafva undercått. inträdes-examen i land och lmnna antaeas
till prof-resa, blifva, efter Iladelt-Chefens anmälan, medtagne
på Kadett-fartyes-re san till ett antal af inemot dubbelt så
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ml1 nca som, IHC'tl afseende på § 3~ 3:e m om., l; unna antagas till I\ad E> Iter efter att hafva cenomgålt den "Allmänna
Inlriidcs-·examcn''.

§ 12. Ombord iiro de under s<Hnma disciplin som Kadett erne, förd ela s på qvarter med dess e och c öra va lit med
dem. De dellaga med ((adetterne i öfoiucar och undervisning, och i au kommendera god lviiders-manövrer, när de
lwnna göra reda för maoövre os allmänna gång.
§ 13. Den Kommission ombord, som har uppdrag att
bedömrna Kadette rne, sl;aJI äfvenledcs bedömma de till pröfning medtagnes anlag för yrl;et. Domrarne böra söka att
förv issa sig om , att de, som efter öfverstånden in trädesexam en lwmma alt upptaaas i l10rpsen, hafva en god morali sli karalite r, oc h äro i besittning af de själs- och l<ro ppsför mögenhetcr, som företrädesvis äro vigtiaa för yrket.
De böra således msta uppmärlisamheten på, om de, som
göra prof-resan, visa ett godt upp förande, äro sannfärtliga
och upprilili ga, ord <>ntlica och uppmarlisa m ma, samt om de
sträfva att med llit oc h efterlanl;a ulföra hvad som befalles dem .
Ge nom anställda försök bör u trö nas, om de hnfva god
syn , så att de om daee n tydli gt kunna uppfatta alläcsnnre
för emål, Mvens5 om de !;unna sl1önja i mörker, samt om
de hafva god hörsel och en tydl ie stiimma.
Det bör iniillagas, om de ftro oförfiirade, raslw och !ifom de med lätth et vänja sig vid sjölifv et, och snart
ga;
li
liiinna sir, hemma i far ty gel; om de iiro srl fallna för sjösjuka, alt de af den öfve rviildigas; om de äro rasl1a att gå
till viiders och ej lida af sv ind el.
Domrame slw la i det hela hafva uppm5rlisamhetcn f~i 
sta<l på, om de, som göra prof-resan, visa natur li ga anlag
och Just för )TI!d, så att de med lätthet tillegna sie <le
fardie heter och ku nslwpcr, som passa föl' deras åld er och
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l<rafter ; om de visa tecken till mo<l och sjiils-nårvaro, samt
om de hafva anlag att föra befäl, så vidt som tillfället medger att pröfva detta . Om nå eo n af dem förut varit till sjös,
måste den dervid uppnådda örnine sidljus ifrån ver111iga anlag för yrl<et.

§ l~. Sl<epps-Officerarne ingifva h varje veclia till Cheöfver dem, som de und er förflutna veclwn haft
vitsord
fen
på sina CJVarler. Ert er lopp et af första månaden, och se dan
hvar ve cl< a, ~amlas domrarne för att meddela hvarandra sina
omdömen om alla dem, som äro anta3ne till pröfning. Men
då afsi~t~n med pröfningen eudast iir alt bedömma de anlag
för yr l1et, so m l! unna visa sir, efter lwrtare eller längre tid,
rälmas nii mntl e omdömen eller vitsord iclle med till slutliga
vitsordet.
Vid slutet af resan,
Kadetterne, afgifver h var
öfver de, som hafva gjort
d t> l- vitsord för h var och
nens dom om deras anlag

in n:m liajnt-pröfningen hålles med

och en af dolmarue sina vitsord
prof-resan; de h;'iraf erhåt:na meen särsliildt uttrycl<a {(om missioför yrket.

§ 15. Det högsta vitsord, som kan uppnås vid pröfningen ombord, slwll vara 12, som är tredjedelen af den största summa, som l<an uppnås vid int riid es-Pxarnen i land.
För att efter prof-resan lwnna lwmma i fråga att anta gas, fordras till det minsta G, såsom hälften af högsta vitsordet.

§ 16. Fö r dem, som antagas till pröfning ombord, betalas till Messen samma lwstpengar som för Kadetterne.
Häraf betalar stat en hälften, den andra hälften betal es af
deras föräldrar eller målsmän .
Ordning vid antagningen.

Efter den hufvud-summa, som upplwmmer vid
sammanläggning af vitsorden vid inträd es -examen i land och

§ 17.

22
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vid pröfningen ombord , bestämm es inbördes ordninge n fö1·
antagning till Sjö-1\nd ett; lil<väl kunna endast sådane antagas, som minst hufva uppnått en hufl'lHI-summa af 30, som
är fem åttonded elar ar den största hufvud-s umman.

ntsträclwingen och beslwtfenheten nf ...den fart, hvari hnrt deltagit. (Se vidare § 3, 3:e mom.)

Omprö{ning.

Intriidcs -rxamen för Sjti{arnnde.

§ l S. De, som efter in triides-e xamen i land ej tillåtits deltaga i prof-resa , eller som ej hafva uppnått anta~ning
till Sjö-l{ad ett, ln1nna åtrr framställa sig, si\ viut de aro
inom den anta~na höxsta ålders-gr imsen. De J,omma då ~tt
i alla afseend en behandlas i lild1et med dem -, som ej förut
haf\'a inställt sit;' endast att de' som a nu ra cången deltaga

§ 23. Inträdes- examen för sjiifarande hestru· af rn examen i land, och en prof-resa med f\adctt-fartyg('t.

prof-resa n, betala fulla lwstpenc ar.
Il.

Inträde {ör Sjöfaran de.

§ 19. Unga sjöfarande lwnna framställa sit; till en särskild inträdes -examen , sednast vid den ålder, då de fylla
sitt l S:e år, och när de eller fyllda 14 år hafva farit 18
hufvudsaldigen råseglare.
' månader i Danskt segelfartyg anses för tillfyllestBom
Cap
Lil;väl slwll en resa oml;rint;
görande utan afsePnde på lids-läng den.
Äfvenså kan eftergirvas till och med 3 månader af de
IS, om under resorna Linien passerats eller Westindisl;a
farvattnen besöl,ts.
Anmälni ng, besigtnin g och inskri(ni ng.

§ 20. Den, som ämnat· underl<asta sig inträdes- examen
för sjöfaran de, äger att, sednast en månad förrän examen
skall hållas, insända slo·iftlig anmälan till [{adett-Chefen, med
bifogad ålders .. attest och vaccinat ions-atte st, allPst att han
år lwnfirmerad eller på motsvara nde sätt allagt prof på kunskap i religion, äfvenledes attest att kunna simma 200 alnar.
Likaledes insändas attester ifrån de sl<eppsförare, med
hvilka han farit, eller sådane betyg, hvareftcr lwn bedömm as

§ 21.

§ 22.

(Se § 4.)
(se § 5.)

f.

Inträdes -examen i land.

§ 2/i.
§ 25.

(Se § 8.)

§ 2G.

Fordring arne vid inträdPs -examen iiro :

(Sr § 7.)

Danst.·a, s!rri{tligt: I:o af handling öfvcr en uppgift, som
lir:ccr inom den förestålllliiiGS-I;r!'ls, siwlan och lifvPt lwn
hafva bibringa t; 2:o återgifning af en liinere berättels e eller
ett poem, som är fö1·eläst.
Tys/w, Fransysk a och Engelslw , muntligt : Uppliisninp.'
och öfversättning af ett lätt stycke af en förelaed bol<. 1
sammanh ang dermed pröfvas, huruvida det vietigasie af forml~ran, nemligen Declination och Conjuga lion, är inöfvad;
sl1ri(tligt : en Hitt Dielat (en Dansil öfversiittning af st ycliet

öfverlemnas i\t Examinanden.)
llistoria, muntligt : Historiens vietigasie tilldracelser, ef11
ter· · en lwrs, såsom 1\ofods eller Ingerslevs llistori<'IIS vigtigs te Ber,ivenhedPr", Möl'l< Hansens "Kottratt ede Loorebog i
Verdt>nshistorirn" och dylika ; Fädernes landets historia efter
en större !;urs.
Geografi, muntligt : Efter e u mindre lärobok, såsom InCP.rslevs mindre, ThrieePs och andra.
blathema tik, muntli,qt: Plan-Ge ometri till och med satserna om lil!formiea trianglar ; uti Arithmetili: Qvutnor spe-

ciC's i hela och brutna tal (Decimal - bråk), Primtalens theori,
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digniteter och rötter, Proportions-lflra n och
på Her:ula de tri, Eqvalioner af l:a g1'aden
(ber:r:e delarne efter Allademiens läro!Jol1);
tisll användning af det ofvan anförda, uli

dess användande
ml'd en obel;ant
slrriftligt: Pral!åtsliilliga lättare

problemer.
Rälming, sliri{tligt: Qvatuor species och liegula de tri i

hela och brutna tal.
Teclming: Lätta1'e Geometris!! tecllning och
ning efter fristående föremål af enhlare form.

handteck-

S/ori{ning: Dc ingifna arbetena bedömda med afseende
på handstil och ordentlig behandling.

Det högsta ·vilsord, som "l;an uppnf1s i de särsiiiidta ämnena, antages vara: i Danska till 4, i Mothematil!
till 4 , i hvarje af de öfriga 8 ämnena till 3. Den största
summa, som lian uppnås vid inträdes-pröfnin gen i land, blif-

§ 27.

ver således 32.

§ 29. Under prof-resan ial;ttagrs, huruvida de äro utbildaue och sjövande i förhflilande till deras tidiBal'e resor;
för öfrit;t gälla för dem de i §§. 12, 13, 14 och 16 inbegripne bestnmmelser.
§ 30. Det högsta vitsord , som lwn uppnås vid pröfningen ombord, sliall vara 16, som är hälften af den största
summa, som lian uppnås vid iniritdes-examen i land. För
att eller prof-resan lwnna lwmrua i fråga alt antagas, fordras åtminstone 8, som är hälften af höp,sta vitsordet.
Ordningen vid antagningen.

§ 31.

Hajut-prö{ning.

(Se § 17.)

§ 32. Sf1 snart det, till följe af § 3<i , 2:a och 3:e
mom., lir afr,jordt, huru mf1np,a och hvill;a af de sjöfarande,
som slwla anmälas till antagning, undergå desse särskilo lwjut-pröfning, eller hvars utfall de, som blifva antaene till
Kadetter, sättas i Iiiass till sjös.

För att kunna antagas till prof-resan, måste den, som
har unde!'lwstat sig inträdes-examen i land, åtminstone hafva
uppnått summan 16, som är hälften af den största summan,
och vidare minst hafva uppnått vitsordet l i hvarje af
nämnde ämnen, ncmligen : Dansiw, två af de främmande
språken, Historia, Geografi, Mathematil;, Hillllling och Slirifning. Vilsordet l bör tilläggas den , som vid pröfningen
visar en ringa, men lillväl ej oantaglig lillllslwp i det före-

§ 3~. Sedan intr;ides-exillllrn i lanJ samt prof-rl'san
äro slntndP, och bet yr, en nppujordP, håll~s l;ajut-priil'ning för
t(atletterne' h varefler areöres' hmu stor tillölming lwrpsen

varande ämnet.

behöl'v~r.

2.

Prof-resa.

De, som till följe af den uppnådda summan
inträdes-examen i land och således
genomgått
bafva bäst
lwnna antagas till prof-resa, blifva, efter [(au ett-Chefens anmälan, medtagne på Kadett-expeditio nen till rit antal af till
och )ned dubbelt så många som, mPd afseende på § 34
3:e mom., lmnna blifva antagne till Kadetter, efter att hafva

§ 28.

genomgått intrftdes-examen för sjöfarande.

Omprö{ning.
§ 33.

(Sc § 18.)

III.

Anfagnin_r; till Sjö-lladett.

Af dem, som hafva genomgått den allmänna inträdesexamen (§§. 6-HI) eller inträdes-examen för sjöfarande
(§§. 23-30) , anmälas till antagning, eller den i § 17 och
§ 31 anuifna ordning, så månr,a, som behöfvas för att göra
Sjö-1\adett-korps en fulltalip,.
Slilllle inträde sölws ifrån beg{{C ldasserna, bestämmes
förhållandet e mellan dem sålunda, att <tf de sjöfarandes
hlass, rör att besfl ita 3 ell er 4 plat se r, antat;es en, för 5, Ci
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eller 7 tvi.\, och JJjr liera plats_er äro att till sälla, till och
med en tredjedel af hela antalet, på det s<1tt, att fiirdel eu
faller på de sjöfarundes sida, när antafel ej hinuer till tre.

§ 34 b. livar och en, s.om aulages till Sjö-1\adett, erlägger, lil;som hittills vid iuskrifningen , och undei· samma
förbehåll, en summa af J 00 Hbd r.
(N yt Archiv for SövmseneL; Anden Rmkke N:r 33.)

vetsgrannt bedömma den unge debutanten pi1 hafvet, huruvida han r:itt passar för det hårda sjömanna-lifv et, ell er om
anlagen mera syfta åt ett annat häll. llvarl>en föräldrar,
målsmän eiiPr yuglingen sjelf sl;ulle deraf rimligen anses
förnärmade, helst d t•, till följe af Ali<Hi<'miens regi or, der på
borde vara hereride, och dessutom förelwmmand et af att
beträda en bana, till hvill; en ynr, lin gc ·n icke r<ilt passade, ej
af någon efterlänliande borde lwnna tagas annat än som en
klo!; och vä leörantle omtanl1a för hans framtid på samma
gång dl'l blefve af ovärdt·r·li~; nytta för vapnet.

lled:s Anmärlrn.: FörPgåc·nde Förslar, till best;immelse 1•
för antagaodet af Dansile Sjö-l{adetter tycl<es vara sä iinJamålsen lit:l och Idolit uppf{jordt, alt Hedalilioos-ll tslwttct, med
al'sigt att bel;anlgöra detsamma, beslutat dess intagande uti
Tidsl;rillen. För att l;unoa p,öra ett lämpligt val al' Sjö~ mcers-l;andidater, äro dessa bestämmelser uppgJorda, oc h
sardeles bör innehållet af §§. 3 1 Il-- 16 dertil) bidra ua. Dd
t o ~ de falla sig tern ligen klart och tydliet, att h varje yng lin e,
IIVIII;en, ·utan att ännu hafva ringaste ide om yrkets alla fortlrinear, va lt sjömanna-yr l;d, och som saknar n äg on af de
fysisl;a elit'r intcllel\luPia egensl;ape1·, lllillla för en sjöman
äro så nödvfwdiea, ej passar dc•rtill, ehuru ban genom val <·t
af en annan för honom liimpli3are bana sl;ullc på denna
lwnna utmiirlia siu så som en uti allt dup,lin och skic ldi g tjensternau, derföre att hans medfödda eeensl;aper m 1; ra fiega

åt det !Jåll el.
Den uti de Dansl,a bestämmelser na <Jnbefallda prol'-resa 1
förutan hvillien ingen till Sjö-Kaddt i Danmarl; kan anta oas
'-' '
•
r f
a r a, t en yttersta l'lt;t, oeh lättelir: en hunde den första sjöexpedition, som så viii af [{onel. [\ri gs- AI;ademi ens som ocli
af Extra Kadetter för el:1p, es , bvillia st>duare alltid under en
sådan l'esa borde medfölja [(atlet t-fartyg et, för dem blifva
en prof-resa. Dt• r ombord varande Chef och Sl'liond jemte
frfm Al;adf'mien medföljande Informations- och KompagniOrti cP rare siwile alltid, beval>ande tjemll'ns fiiruelar, sam-

Den stora clueliehet, som hos den Dansl;e Sjö-Oftlccren
gjort sie p, f1llande, grundar sig hufvudsalilip,ast på Jet urval,
man e.iort vid tillsättandet af Sjö -K adetter, livarefter lwmmer dc> n flndam flisc:nliea uppfostran, desse få. J sistnämnde
bf!llseende <il' vissPr li t;en vår Kadett-Allademi ej den Dansiw
underli1p,sen ; men dd :il' blott uti va let vid tillsflttandet af
Sjö-l(adelter , vi stå efter, ehuru från det nitiska och omt~nl\samma bt·f<il, som för närvarande finnes vid Carlberp,, en
institution, ledande till förbiiltrinc i det fallet, bör lmnna
r motses .
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FÖRÄNDRADE

OCH

NYTILLKO~INE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN.
Sverige.

lllalörn, Fyr, stillastående, lyser lirin~ hela horizonten.
11
Synvidd 12 mil. Lat. 65° 31 1 45 N. , Lon~. 23° 40' 30'1
O. På skäret finnas äfven flera fisl;are-stuuo r, två boningshus och ett kapell.
Fjäderägg, Fyr, omgående, med 4 lika starka blinl;ar · på
8 minuter. Den synes från V.N. V. öfver O. till S.S. V. Höjd
öfver vattnet J 04 fot; synvidd 16 mil. Pä siHiret finnas iifven 2 hus, som synas låup,t till sjös.
Grimskär (Calrnar sund). l ställd för förut varande
hamnfyr är ett boningshus uppförd!, på hvars tal; en större
fast fyr är inrättad och synes f1·ån N.N.O. öfver O. och S. till
V! Höjd 42 fot örver vattnet; synvidd 12 mil. Fyrhus et
tjenar om dagen som l;änninesmär!;e i sliill et för förutvarande lamningsb ål;, som är nedtag en.

Hanover.
Wes er -floden. Fyrsl;eppet N:r I pejlar Wange1·oogs kyrl;torn i V. t.N.l V.; Minsers k yr l> a i s. V.t. V. ~ V.; Brerner Båk
j S.t.O i O.; Mellum eller F. tunnan j N.V.t.N.l V.

Franlwi!re.
Etaples, 2 Fyrar, stillastående, tiinuas den l Januari 1852
på vensira stranden viu mynningen af la Ca nche. Torn en
ligr::a j N. och S. från Inarandra 850 fot. Böjd 170 fot; synvidd 20 mil. Det sydligaste torn et i Lat. 50° 31 1 25 11
0
1
11
N., Long . l 3fi 35 0. Touquets fyrar sf[lcl;as, då de förra tändas.

Gravelines, 2 Fyrar, .s lillast~end e, i ~!<"diet för hamnfyrarne på Filsiningen l'hilippes S.V. pir. Höjd öfver vattnet
20 fot; synvidd (j mil. Den nedre Lat. 51 o 0 1 20'' N., Lon r::
11
1
2° 6 20 O. Den öfre 204 fot från den nedre. Dessa fyrar öfverens leda på rdnnan. De tändas 2 timmar före höet
vatten, och släcl;as vid 2 timmars ebb, hvilliet angifver 6 fots
valten vid lägsta ebb.
Calais namnfyrar; den röda oförändrau . Tidvallens-fy ren på Fort Bougr., till höger om inloppet och 102 fot s. 26°
O. från detsum rna, har 34 fot s höjd och lO mils Sj'nvidd. Fyren på Fort Hour::e är ej länd, då det ål' und er 8 fot vatten
vid inlopp et. Man må ste in littaga, att det vid härd t vä uer
Pj är möjlip,t att Jwmma längst ut på vestru piren, j hvilken
händelse endast fyren på Fort l~oup,e är· tiind.
Abervrach, 2 Fyrar, stillastående. Den ena, med röd t
sken, på ön Vrach vid norra sidan af inloppet. Böjd öfver
vattnet fil fot; synvidd 4 mil. Lat. 48° 36' 57" N., Lon r::.
11
4° 3-i' 34 V. Den andra, med hvitt silen, på vesfra p,alleriet af PloLrp, r rneaus ldoclislap el i S. 79° O. 3 mil från fyren
på Vrach. Höjd 235 fot; synvidd lO mil. Fyrarne öfverens aneil'va r::anslia noga ril,tningen af den yttre del en af leden till
Abervr~c!J; denna lwrs förer en !mapp lwb el-liingd söder om
sjömärket vid Petit pot. dP. beun·e, som begränsar pil veslra
sidan Abervraclis yttre ankarsiittninp,. Tornet på Vrac!J är

h vilt, för att bättre synas om daeen.

England.
Milford. Sva1't boj, med påslo·ift Mid Channel Hocl;, iir
utla gd nära vid ett lit et ldippi et. grund viu in eånp,en till hamnen. Den lip,p, er pil 6 fots djup vid !ilet vatten omiH·inr:: en
kaiH'I-I iined i V.I.N. friln ett erundt stfdie med 3 fots vatten.
Pejlinear: S: t Anns llaee spel, öppet V. om det liigre fyrtornet j N.t.V . 4 V.; Bcfästoineen på Stoch Bock in pf1 sydliea
delen af Thorn Island i O.l.N.l O., Davids ljnsa husliiuca
emot Dale Point i N.O.t.N.

~

O.
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lJ'Iaplin (Themsen). Som banken utl'itlgat sig åt S.O.
mellan 131alilaii-Spit och Mapliu-bojar ne, är en svart boj,
märlit s. E. Mapliu, utlaed midtemellan förenämnde bojar på
!t famnars djup vid läcsta ebb.
Chapman Head (Thems en). Fyren är 40 fot öfver vattnet vid springtids hti 1: t vattf•n och har vanlig färg, m et! nndantap, att den i S.O t.O. 4 O. från fyrc:n synes röd, hvill;en
färg äfven strilclier sie i nordlie riktning till O.S.O. ! O.
Mucking (Thems en) . l''yren har samrna höjd som föregående och vanliG färg utom i följande rililningar, der den
är röd: l O.S.O. ~ O., h varigenom Sears och Chapman llead
e5s klara; i pejling S.V .t.V från fyren, der det intr<Hfar med
det framg å,· nd e hörn d af Ovens Shoal, föga utom den, vid
lågt vatten , 9 fot angifvanrle flodmätar en ; i pejling S. ! O.
från fyren synes en smal röd stritmua för att aneil'va pejlingen af Vest-131yth-hålien.

På detta är en röd
, fast fyr på 95 fols höjd vid hall' flod och synes emellan prjlin3arne S.O.t.S. ~O. och N.O.t.O. g O., hvilka gränsar ancifva, om ett fart yl~ heflnner sig vestvardt om Mad Wharf
och midt •·nhl t Cro:;by fyr slif.'PP , och slwll sälla !;urs genom
Fonnby qrnnla Fyrtorn (Liv er pool).

Crosby !;anal.

Crosby.

Fyr"n har upphört.

f/ormby . Fyrsl(('ppet 325 famnar N.N.V. fri\n sitt föna
stfdie, på 33 fot vid lået vatten, med följande pejlingar:
Fonnby fyr i O.t.S. ; Croshy fyrsl;epp i S.O.t.S. 2 !- mil.

Crosby. Fyrskeppet rn mil N.N.V. ~ V. från sitt fiirra
ställe, på 48 fol vid lågt vatten, meJ följande pPjlinu: 1\ock
fj'l'torn i S. t. O. ~ 1 mil.
/({oclrba~·en, 390 farnnar sydvardt från sill förra slfl lle,
på 23 fot vid lilgt vatten, 111ed följand e pejlitl!j<ll': N. V. lyrsh•pp i S. V. { V. 3 ~ mil ; Fonn by fyrsl~t· pp i O.l.S. 3 mil.

friin
förra st~\llt·l, på 2 "l fot vid lået vatten och mi.irlil V 3 röd
med ståne, med följande pt·jlingar: Formby fyrsl1 epp i O.
325 famnar; V 3 svart tunneboj i N. V.t.N. 4 V. 330 famnar·.
V 4.

Röd Bd!rboj med slånu, 450 famnar N. V.

V 3. Röd Båkboj. ! mil S.O.t.O. från förra stället, på
vid låct vatten och märl;t V 4 röd, med följande
pejlingar: Formhy fyrsl!!'PP i N.~ V. 300 famnar; Crosby
f)'l'sl;epp i S.O. ~ O. 2 mil.

31 fot

c 1. /löd Rålrboj, 415 famnar N.V. från förra stället,
på 31 fot vid låut vatten ' med följande pejlingar: cro shy
f)'l' s lu~ pp
S.O. i O. l } 0 mil; Form by fyrskepp i N.N V.
Il mil.
C 2 . Röd Bå!;boj , 255 famnar N. i V. från förra slfilld, på 24 fot vid lågt vatten, metl följaude prjlingat·: Croshy
fyrsl1epp i O.t. N. l 00 famnar; 1\ocl; fyrtorn i S.t.O.l O:
!t ~- mil.
H. Py. Svart och hvit, vertilralt randad tunna, 65 famnar nordvardt fr å n förra stället, på 15 fot vid lå[:t VJtlen, med
liiljanJe pej litq:ar: Forby Fyrsliepp i S.O.t.S. 2 mil; [\loclihflliell i S.V.t.V. i V. 2 1 10 mil.

Nya Kanal ll~ach miirl;ena 30 famnar N.N.V. fdn
förra ställ et und er namn Victoria Channelmal'li. Detta öfvcrens med Formby fyrtorn under pejlint; O.t.S. föt't:r geuom
Victoria kanal.
Anm.

Formby fyrskepp, öfl'ercns med Formby fyrtorn och Victoria-Beach-m äl'l;et, und er pejlinr, O.t.S. förer genom Victorialianall-o, d å man passerar Ilaren nära V. l röd billiboj på höecr hand på l O fots djup, vid lfl gt vatt en, vanlit: sprinetid
oclt n;ira V. 2, svart tunuehoj p5 venstet' band på 23 fots
djup .
Fo rm by fyrsliep p, öfver·ens med Crosby fyrsliepp , und er
prjlinr; S.O.t.S., förer ge nom Zebra-Iiallalen (l'iirut llalf Title
Swillclmay) på 9 l'uts djup Yid li•t;l ralteu, vattlir; ti priuetid.
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Yarmouths Redd. En grön boj, påteclinad WrecJ;, i N.N.O.,
10 famnar från en i farvattnet sjunken Briee· Pejlinear: Caistors kyrl,a alldelf:'s öppen norr om tornet på Caistors qvnrn
i N. V.! V.; höesta qvarnen vester om Yannouth öfverens med
en hryeeeri-ugo i S.V.l V.; S:t Nico las flytande fyr i S.! V.
Saltfleet (Lincolnshire). En p,rön hoj, påtecl1nad 'Vrecl1,
N.N.O. I5 famnar från ett sjunl1et fartyc. Prjlinc: Saltfleets
qvarn i V.t.N. J V.
Holland.
Harfingen. Jetline har blifvit ohrul;hart för större skepp,
som ämna sig till llarlincen, men är deremot Blaauwe Slencl1
dertill passande, l1varföre tunnorna vid det förstnämnda stället
äro borttar;ne, mPd undantar, af de båda oordli(.!a, hl'ilka nu
äfven utm~u·ka Blaauwe Slencli, och har iifven den röda eller
Galleways-tunnan bli fvit bibehållen för att utmärlia leden för

öfver vattnet. Sliepp, som vester ifran vilja inlöpa i hamnen, gå utanför densamma.
Algier.
Djemma Glwzaouat. Fyr, stillaslftencle, på den mest framståeude spetsen af östr~ udden vid vil;en Djemrna Ghazaonat.
Höjd 170 fot; synvidd 8 mi l. Lat. 35° 7' O 1 N., Long. 1o
52 1 15 11

v.

Arzew. Fyr, stillastående, på ön i N.O. fra n Arzews
1
11
hamn. llöjd G5 fot; synviJd 9 mil. Lat. 35° i32 25 N.,
Long. 0° l 6 1 H 11 V.

Cap Cm·bon. Fyr, stillastående, med röd t slwn. Ilöjd
1
640 fot; synvidd 5 mil. Lat. 36° ~6 52" N., Lone. 5°
21 1 56 11

o.

Anm. denna fyr sliall ersättas af en starlwre, som ät•
under byegnad.

smälar·tyg.
Schulpergatt (TPxels sjölopp). Som djupet emellan den
andra svarta och första hvita tunnan iir mindre lin förut aneifvits, är· pi\ S.V. ilndan nf Fransellen Bank utlagd en hvit
tunna . Vestra tornet pi\ Texel pejlar· )lt erstn svarta tunnan
i V.t.S., andra svarta tunnan i N.V., trrfiirp,at!e tunnan på
Fransellen 13ank i N.O.t. N. o ch Zanddycl!s lill a b81t i S.S.O.
Den hvita tunoan lir· nu den yttersta vid Fransellen llank, och

tjenar till alt leda genom dd djupaste fanattnct.
Ryssland.

På 131ft Ber[!et iir uppfördt ett hvitt torn med
Höjd 2SO fot; Lat. 57° 37 1 ~5 11
kägelformigt röd t tall.
N., Long. 22° 17 1 2!! 11 O.
Riga.

ll'l alta.

En svart tråhoj är· utlap,cl på ldippan, som ut strä clicr sig
ostvardt vit! vestra sidan af iiarantansbamncn midlför fästet
Tigue. Den ligger på ~ lamnars djup , o ~: h rese r sig 7 fot

Officiell Stadgand e.
Svärds-pensio n (enliet [{onr,l. Br. d. 26 Juni 1850) får
tillträdas mrd den månad, livarmed berälwineen af honom
utur Armeens Pensions-, Wadslena Krigsmanshus- eller Am:tsKrir:smans-Kassoroe tilllwmmunde pension ell er gratiul vidtap,et' eller siwlie vidtar:a , om han vore dertill berättigad.
Krigs-Coller,ium skall åligga att utbetala de årliga pensionerne. Sedan Svärdsman eller nåeon af gemenskapen , som
med Svärds-medal j är benådad, undfått afsl;ed, och underrättelse dProrn till Krigs-Collegium ingått, utfärdar Collegium,
så fram t pensions- rum då finnes (60 pensions- rum för
Svärdsmän å 30 il!&. och 200 för Svärdsmedalj -barare a 10
ffi&.), genast, men eljest vid inträffad ledigh et, pensionsbrer, h vari utsättes, huru pensionen får lyfta s. (Kont;!. Br.
d. 29 Aug. 1851.)
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SAMMANDRAG

AF ÅTsKILLIGA KONGL. BnEF,

FönonDNIN-

GAR, GENgnAL-OnnE n M. M., UTGÅNGNE J;' HÅN SJöFönSVARS-DEPARTEMENTE~

Den 1 Old. [(. B. re M. har tilli!Lit, att vid Reserv-Häntornas uteörande ä Båtsmanshållet inom llleldn[le Län, sl;all det
Hrån och med är I 859 beriili11as eller samma llll'del-beräkningsgrun{l, som vitl Jen nya llålsmans-indelninr_:eu blil\it
antar_:rn.

s.

d. K. B. K. ~l:s stadfästelse å den, släd erna inom ~lal
möhus Län tillhörilla, priviler_:ierade jortl åsatta extra Båtsmans-roterinr_:.

s. d. !(. ll. Af l(. M. faststnldt nytt Beglem en te för den inom
Vester-Norrlunds Län varande Pensions-liasse-i nrätt ni nr_: för
llevärinesmansl;a p och I:låtsmäu.

'

s.

d. [{. B. IL M. har tillåtit, att Preussiske Undersåten,
Yogiingen Summer, får iugå vitl det läroverk å Flottans
station i C:lrlsl<rona, der nnae Sjömän bildas till Offlcersexamens undergående.

s. d.
som
ler,
5:e

K. B. K. l\'1. har i Nåder tillåtit, alt J en gratifikation,
Löjtnanten vid Mekaniska Korpsen Sasse årligen erhålfår tills vidare ut r_: å med 500 rfl&. Bko af anslar_:et pf1
hufvud-lit€·ln till oförutsedda utt:iller.

s. d. IL B. [(. M. har befallt, att en Åur_:-Korvett af 200
hästars Ii raft sl;all by r_:r_:as, efter uppgjord Fal'lyr_:s-rilning af
Premier-Löjtnan t Ljungstedt och iVIachin-rilnine af Föreståndaren för Motala Mel;aniska verkstad.
s. d. K. B. l{. M. har beviljat Under-Styrmann en vid Flottans Expektans-stat, Flagajunl;uren J. Lönqvi:<t en gratifikation af

aa

rfl&. 16

JJ.

BliO.

IL 13. K. M. har tillf1tit, att ett ål'lict arfvode af 20
fR&. BliO må tilläggas hvard cra af de Undrr-Officerare , som
iiro sysselsatte med observationerne och journ:.ll-förinl:c·n
vid den å Carlsilrona och Stockholms stationer varande
vindmf1tare.
d.

Den 8. [{. 13. K. ~1.
qvists eftel'lemnade
Bl; o, att utr_:å af de
li!ikationer siirsliildt

har tillagt Öfverste-Löjlnalllc•n TornEnl<a en gralifilialion af Gli rfl&. :12 jJ.
i Amiralitets-Krigs rnans-l(assan till r_:raafsatle me<IPI.

S. d. [{. 13. [{. i\1. har tillagt förre Tillsyningsmann rn vid
Varfs- SmPdjorna i Carlsilrona N. Åen·n en eratililwtion
af l 00 rfl&. lik o, att ute å af de å Bilis-statens 5:e h ulvudtitel till oförutsedde utgifter afs utle medt-L
Den l Ol;t. G. O. Att sekund-Löjtnant en vid Flultan Grefve O. Frölich place1'as till tjenstr_:örinr_: vid Slocliholms station.
Den 8. G. O. l{. l\:l. har befallt, att den till nyhn: c nad under den l dennes anbefalda Äng-Korvetten på 200 hiistars
kraft skall bära namnet "Orädd".
Den 14. G. O. [( . M. har beviljat Kaptenen vid Flottan och
Biridaren A. Tersmeden sex månaders ljenstlrdir_:het till ensldldta anr_:eläeenheters skötande.
Den 21. G. O. 1{. M. har beviljat sekund-Löjtnant en vid
Flottan V. Anliarl<ronfl sex månaders tjenstledigliet till ensliildla angelflgenhrters sl\litantle.
Den 31. G. O. Alt till besättning å Postjakten Postiljonr;>n
skola lwmmenderas l Officer, l Under-Officer och !) man
r_:emenslwp. Jallten skall hörja poströrinr_:en från Siralsund
den l nästliOmmande December.

==

General- Order.
(Cartskrona Station.)
Premi1-~r-Löjtnanten

J. L. MelanJrr iir förordnad att vara

Chef på Ångfartyect l3alder·. (Den 25 Olit.)
Föredrar, i Physil1 m. m. hftllas uti Örlogsmannn-Sftllskapets rum alla Tisuags ert. m. Id . .!l. (Den 30 Olit.)
(Siocfr!wlms Station.)

Ångfartyget Gylfe afrnönstrar den 2 Okt.
sekund-Löjtnant en Afzelius återtaw•r den 9 01\t. sin befattning som Adjutaut hos Stations-Befiilhafvaren. (Den S Old.)

• Föribull'ingm· inom Ifongl. ftlaJ:ts Flotta.
Utnämningar :

Till l(yrlwherde i Sl1eppsholms Församling: Extra Ord.
Hofpredikanten, Ph. Magistern O. Fryxell, den l Ol1tober. Till Selwnd-Löjtnan ter: l(adett-Korporale rne M. P. Krusenstierna och G. N. af Klerl1er, den S Olit., med turberäkning från den 27 Sept.; Kadett-Korporalen O. L. G. E. Lagerheim, den 21 Olit., med turbrrul,ning från den Il i samma månad.
A{slred:

sekreteraren och Auuitören vid Stocliholms station af
Kong l. Maj:ts Flotta, Ridd. af [(. Wasn-Orden J. G. Björkegren
afsl1ed med pension den I Oktober.
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