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UNDERRÄTTELsE OM DE SJö-EXPEDITIONER, soM nLtFVI'r 

VERKSTÄLLDE FRÅN CARLSl{RONA STA'IION ÅR 1849. 

i:o Orlogs(artyg: 

Fregallen Eugenie: Chef: Kommendör- KapleOPil oeh 
Hiddareo F. af Pul.e , inmö nstrude dt'Ll 5 .Jnni, afmiinstrad e 
den 17 September. 

Fr·egatten Josefine: Chef: Kommeodör-Kaptenen och 
Riddaren Annersted t , inmönstrade den 5 Juni , afrnönstrade 
den 19 Septemuer. 

Fregatten Desinie: Chef: Rornmendören och Hitidaren 
S. von Krusensliern a , inmönstrade den 3 .Juli , afmönstrade 
den Il Aur;usti. 

Fregatten Götheborg : Chef: Kaptenen och Riddaren Frih. 
E. Ruuth , inmönstrade den 3 Juli, afmönstrade den l O 
Augusti. 

H01·vetten Najaden: Chef: f{aptrnen och Riddar~n Lö
wenborz, inmönstrade den 3 Juli, afmönstrade den lO 
Augusti. 

Briggen Nordenslriöld: Chef: [(apten-Liijtnanten, fl. re H. 
llertigen af Österp,ölliland ) inmönstrade den 5 Juni, armön
strade den 5 Septem ber. 

Fregatterne Enge nie och Josefine samt Brizgen Norden
sliiöld, äfvensom [{orvetten Jurramas (som vm· utrustad till 
exercis-expedition ruPd Kadetter frå n Kri gs - Aliademieo), for
merad e en eslwde1·, som den 5 Jnni afseglade unde!' äldste 
Ch efe ns, Kommendör-Kaptenen och Hiddaren af f•ul!es befäl, 
ti ll kr) ssn iug, · l'ö!st oml,r il lfl Bornholm, och derefter i lläl-
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terna och vid Sleswigska kusten. Denna eskader först[irktes 
i Juli månad med Fregatteme Desiree och Götheborg , Kor
vetten Najaden och Ångfartyget Thor, af lll'ilka de tre förra 
afseglade den 9 Juli, och förenadf's sedan med öfrige far
tygen , då Chefen å Fregatten Dcsin~e, Kommendören och 
Hiddaren s. von Krusenstierna , öfvertog befälet öfver hela 
den förenade sjöstyrkan, h vartill lwmmo: Norsl;a Fregatten 
Freja, Korvetten Elida, skonertarue Sleipner, Uller och Vale. 

Augusti månad återllommo, efter slutad expedition, 
Fregatterne Desin\e och Götheborg samt Korvetten Najaden. 

K01·vetten Jan·amas fortsatte expeditionen med sjö
Kadetter. Briggen Nordenskiöld afgicl1 i Augusti till Chri
stiania, och åter'kom i slutet af samma månad. Fregatten 
Eugenie afseglade i Augusti till Westervill och Fregatten 
Josefine till Landslirona, att intaga och till Sleswig öfverföra 
tr·upper, hvarvid Ånr;fartygen Thor och Gylfe biträdde. Fre
gatterne Eugenie och Josefine återkommo i September. 

J(orvetten Jarramas: Chef: Kaptenen och Hiddaren F. 
Engelhardt, inmönstrade den 5 Juni, armönstrade den 29 
Augusti , utrustad till expedition med Radetter från Kong!. 
Krigs-Akademien. Korvetten var förenad med esliadern, livari
från den i Augusti månad sldtjdes , och gjorde en kryssning 
i Kaltegat, uppåt l\larstrand, h varifrän den återkom i slutet 
af nyssnämnde månad. 

Ång-Horvellen Thor: Chef: Kaptenen och Riddaren C. 
Enr,elhart., inmönstrade den 16 Juni, afmönstrade den 11 
Olitober ; afgicl! till esl;adern med transport af en del beräl 
ocli mansl;ap , som borde å fartygen embarl1era , och åter
förde andra till utbyte; sedermera förenades Korvetten med 
eskadern och deltog i dess rörelser; återl;om hit i AuGusti 
och afr,ick till Westervik med proviant för trupper, h vilka 
med FregattenEngenie och Ångfartyeet öfverfördes till Sleswig. 
Ertet' äterlw·msten derifrfin i September afgicli fartyget till 

i 
( 

J 

T 

35 

Trawemiinde, bvarirrån H. K. H. Kronprinsen med svit öfver
fördes till Stocl;l10lm. Återiiom till stationen i Oktober. 

Ångfartyget Gylfe: Chef: Kapten- Löjtnant Egerström, 
inmönstrade den l O Aur,usti, armönstrade den 4 September; 
afgick härifrån till Landskrona med proviant för trupper, 
h vilka der, dels på Fregatten Josefine, dels på Ångfartyget 
embarkerade och öfverfördes till Sleswig; återkom i början 
af September. Återinmönstrade den 26 September och af
gick dar,en derp_å till Stockholm , att vid dervarande station 
upplägga. 

Horvetten Lagerbjelke: Chef: Kaptenen och Riddaren 
Löwenborg, inmönstrade den 25 September, och 

[(orvetten Najaden: Chef: Kaptenen och Riddaren Lillie
höök, inmönstrade den 25 'september, afgångne till exercis
expeditioner med unr,e Sjö Officerare, den förre åt Medel
hufvet och den sednare åt Syd-Amerika och Veslindien. 
Expeditionerne fortfara. 

Siwnerten Falk: Chef: Kapten-Löjtnant Haverman , af
mönstrade den 26 l\laj. Efter vinterlar, i Helsineborg , på 
karantäns-bevalming, återkom skonerten i Maj månad , och 
upplade. 

Siwnerten Activ: Chef: Premier-Löjtnant Bylten-Caval
lius, afmönstrade den 21 April. Efter vinterlag i Malmö, uti 
nyssnämnde ändamål, återkom Siwnerten i April månad, och 
upplade. 

J(anon-Skonerten Hsbjörnson: Chef: Kapten-Löjtna11t 
Hedenstjerna, inmönstrade den 9 Maj. Afgått till Helsing
borg, att på lwrantiins-bevakninr. derstädes allösa Siwnerten 
Falk. Fartyget liager i vintel'lag. 

J(anon-S!wnerten Elirensköld : Chef: [(apten-Löjtnanten 
och Ri•l•laren P. Amcen, inmönstrad-e den 7 April. AfsE'g
lade till Malmö att aOösa skonerten Act iv, på llarantiins
brvakning dersl:ides ; den lir:crr· , nu i vintrrlaf,. 
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Hanon-skonerten W rede: Chef: Kapten-Löjtnant Du Rietz, 
hat' öfver vintren 1848-1849 och hela åre.l varit statione
rad i Ystad på liarantiins-bevakning-, hvilkl:n ännu fortfar. 

Han on- Skonerten von Essen: Chef: Kapten- Löjtnant 
Ehrenpool, har öfver vinteru 1848-1849 varit förlar,d vid 
A r pö karantäns-plats , med en Under-Offlcer och G Dåtsmäu 
till beval;nine-. Sedermera under Kapten-Löjtnant Elirenpools 
befäl och med tillölit besättninc- qvarblifvit vid kuranti\ns
platsen, der fartn:et nu befinnes i vinterlag. 

Briggen Snappopp: Chef: Kaptenen och Hiddaren von 
Schmiterlöw, inmönstrade den l Juni, ufmönstrade den 31 

Juli ; varit begagnad till exercis för Skeppscossar. 

2:o Postfartyg : 

Post-Ang{artyget Svenska LPjonet: Inmönstrade den J 2 
April, afmönstrade den 23 Ol1tober; Chef: Kapten-Löjtnanten 
och Hiddaren Ramsten , som lerunade befälet den 21 Mnj 
,och efterträddes af Premier-Löjtnant Indebetou. Afgått till 
Ystad för postföring emellan Sliåne och Pomern. Åt t rlwm i 
September och aft;icl• till Norrliöping, der fartm och ma
chineri i vinter und ergå reparation. 

PostjaTilen Postiljon: Chef: Selmnd-Löjtnant Zethelius, 
afmönstrade den 23 September. Fartn;Pt har, efter slutad t 
vintel'lag i Siralsund, varit unvlindt till postförine emellan 
Sliftne och Pomeru tills i Septembt-r män~J, då det upplade 
i Ystad samt Chef och besftttuing hit äterlwmrno. 

I November afreste samme Chef jemte bescif tning till 
Ystad, och inmön strade den 26 November ånyo fartn;ct, som 
i viuter bestrid er postförinsen. 

3:o Lastdraga1·e[artyg : 

Last-Galeasen Pojken: Chef: Premier-Löjtnant Åaren, 
inmön strade den 30 ~!uj, afrnönstrade den 31 Augusti; ånyo 
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inmönstrad den 17 September, afmönstrad den 2 L Nov.; 
har p,jort en resa till Stocld10lm med tågvirke och derifrfm 
hitfört sl•epps-anlwren och andra effekter för härvarande 
station ; derefter en resa till Götheborg med tåg- och eke
vidie m. m. för stationen derstlides. I September månad 
afgått till stoeldJolm med elwvirke, bomber och granater, för 
stationen derstädes , samt hit återrört sl;epps-ankaren och 

levererade e!fel1ter. 

Last-Galeasen Fliclwn: Chef: Kapten- Löjtnanten och 
Riddaren Roseneren , inmönstrade den 4 Juni , afmönstrade 
den 30 Anznsti; har cjort tvenne resor till Gottland efter 
elwvirlw. 

Ångfartyget Balder: Chef: Premier-Löjtnant Windahl, 
inmönstrade den 27 Augusti, armönstrade den 15 November; 
har i tvenne turer transporterat Tjusts och Smfilands Båts
mans-Kompanier till Westervik och Ca! mar, samt derefter, 
je m väl i tvenne turr.r, hemfört G:e Bleliings Kompani till 
Puliavil;. Dessutom har fartyget varit använd! till några 
smärre färder i sliftrgården för olil1a ändamål. 

-======:=o 



. RESERV-RODER, UPPFUNNET AF FRANSMANNEN M. FOuQuE. 

(Med planche). 

J Fransfia Tidskriften L'lllustralion finnes en skrifvelse 

från Brest af den 20 Decembe1' 1849, innefattunde beskrif

ning å ett, som det vill synas, anväudbart nytt system för 
reserv-rodl·r. 

Efter att hafva skildrat flei·e rat!, då de vigtigasie ända

måls utförande, t. o. m. frälsning af skepp och foll<, hero 

på möjligheten att hastigt kunna ersätta förlusten af rodret, 
anföres följande : 

"Det nya systemet, uppfunnet af M:r Fouque, tyckes 

' hafva löst detta problem, och dc resullater, som erh511its 

vid dermed anställde försök, kunna ej jäfvas.11 

"M:r Fouques anstalt utgöres af två roder af metall 

eller galvanicerad t jern' ar föga tjocldelc' tillbal!avilme mot 

fartygets al1ter-skarp, så att de icl!c äro hinderlige för det 

vanliga rodret. De qvarhållas uti denna ställning på hvar 

sin sida genom starlw, rodren åtföljande reglar, som ingripa 

uti vid akter-skeppet häftade ögonbultar, hvarigenom rodren 

förblifva orörliee, huru hårdt skeppet än arbetar. De så

lunda häftade rodren förorsaka ingen ojemnhet Jlå 1·tan af 
. ' 

menlig inverlwn, och äro i skydd för våldsamma sjöar, bäl-

stötuingar och kulor, som trälfa det vanliga rodret." 

"Bifogade ritningar angifva tillriickliut rodrets form, dess 

~ l iillning, då det iir tillhal;aviket, ilfvcnsom i verksamhet. 
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"De bada rodren iiro alltid tillreds att begagnas , så 

snart det vanliga, af hvad orsale som helst, blif1·it obl'Ukbart." 

,Då man vill begagna dem, uppdragas häft-reglarne, 

h varefter rodren sjelfva intaga den långskepps-ställning *"), 

som äfven är <1ntydd 1·id Fig. G. 

De becge rodrens hufvuden öfverstiga ej däckets plan; 

för att fatta drm, bPgap,nar man sådane rorpinnm·, som ä 

ritninp,en äro föresliilld e, hvilka brincas till samverkan !lenom 

en rörlig st.änrr, orn man vill betjeua sig af båda rodren på 

samma gång. 

Hr Fouque u!lemnade sitt förslag till Marin-Ministern 

1 8~5, och på tillstyrlian af en särsid Id Kommitte anställdes 

försöl• på tvenne smärre fartn: och på Korvetten la Re

clterche. Brfälhafvaren på sistnämnde fartyg var den förste, 

som fullstandiet redoejorde för den ovärderliga nytta, sjö

farande kunna hafva af denna anstalt, åt hvilken han , både 

till dess detaljer och användande vid manövern, egnat sär

deles uppmärl;samhet. 

Dessa pr·of ft la Rec!terc!te ansHilldes l 8~6. Korvetteos 

Befäfhafvare, Capitailie de Fregate Delorris, har försökt ro

dret under alla de särsldlta förh~llanden och på alla de sått, 

som unde1· secling förefalla , och resultaterne deraf hafva 

stadgat systemets nytta. Uti svårt väder med hög sjö, äf

vensom uti svag vind , hade rodret visat sie lika pålitlip,t. 

Manövreme, att vända, hafva å la Recherc!te blifvit utfqrde 

på alla ö!liea sätt, och Befälharvaren har erfarit, att dessa 

*) Dels för att bringa rodret ut från sidan, dels för att styra det, 
tilld<Jss att sådant kan ske genom rorpinnen , lärer finnas en för 

dt:Lta ändamål anbringad särskild inrättning, bestående af en å ror-

hufl'udet befintlig kort hM-arm med spänhjul . Öfv:& am11. 
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tuanövrer, så mycket beroende ar rodrets verh~amhet, blil\il 
utförde nästan med samma ldtlhet som med vanliga ro
der; - han hade doc!< ~ldrir, becagnat mer än ett roder i 
sender. 

SlutligPn hat' Korvett-Chefen uppgifvit , <:~tt Fouques ro
der lwn, då så erfordras, med fullkomlig sfllierhet ersälta 
det vanliga rodret, att dess försältande i verlisamhet är lätt 
och enl1elt samt (hvill;et nteöt' en vlisendilighe l) kan ske 
hastic t. 

Det återstår att erfa:·a, om , med afseende på sådane 
roders lwnstrulition, man !;an påräkna iillräcl;lig vat·ali!iehet 
för alt motsvara kostnaden, hl'illirn är nog tlryg. Sålunda 
. hafva rodren till ta Reclwrcf1e, hvill;a blifvit förfiirdi gnde uti 
llrest, lwstat ni\got öfrer 6,000 Pranes; men det fl:· s~nno
lilit, att betydlig besparing i tillrerlillinr,s -l10stnaden l; an 
åstadlwmrnas. 

Emedlertid har la Recherc!te gjort en sju mftnaders sjö
resa och vid återlwmsten blifvit insatt i doclw, h varefter en 
Rornmitte, bestående af högre Offi cerare ar Flo ttan oeh Kon 
struktions-korpsen, erhöll uppdra:; ait undcrsö lia rodrets till
stånd, hvill>et befanns fulllwmligt godt, med undnntaz af 
några lätt afl:j clpta bristr~liieheter. filen livarföre skulle 
Fouques roder, mera i:in alit ano~:l i Vl'rldr~n, vara titil!gting
ligt för ftverl;un af tid och hrul-rlill [{ '? ;\ !\'en i delta af
seende blef systemet af l(ommitteen godkftndl. 

Sedan Mn ri n-~lini slt• rn erhilllit liiinu edom om dessa för
Jelal;tiaa resullat er , b(•s lutade han, på vederbö randes till
styrlia n , att lata anstiilla försöl1 med Fonqucs roder ft ett 
större rJnt;-skepp, sft n t l erfarenbet en mälte bli!\a bestinnd 
äfv en i detta r~ll. 

Man har för detta iin.Jamn l vall 90-J,anon-Sheppd fl enri 
IV , ~1ylig cn satt i sjön i Che rbouq; , illill, e t blil\it för>edt 
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med tvft roc!Pr, oe!J Hr Flluque erhö ll uppdt'Jg att hafva 
Iednine af arbetet vid rodrets förftirdignnde samt unbrinr;ande 
å detta slif'PP 1 

). 

Det ät' ingen aniedning att förmoda, at t, då inrii!!ningcn 
rönt en så fulllwmlig framr:ftnr; på fart yg af den storlel;, som 
en Korvett eller fartyg om 800 tonneaux (cirka ~00 SvensJul 
läster), den simile misslyclws på större sl;epp. Man [;un 
sf1tedes betrat>ta systemet s:lsom godliCmdt. Oclis5 bar t\In rin
~linistern beviljat []t' [louque en välförtjent belöning nf 
10,000 Francs. 

Tydning af (igurerne': 

A -- Rodret, si'd t frfm sidan och förl1ant. 
b Fyllningnr af lwppar-plåtar 2

) • 

c - Ledninas-mcrlor. 
d - Regel, ins!ijnten i den i sid;m fästade öeonbulten. 

ee - Lednin l{s -st~np, för regeln. 
F - P.orpinnarnc och rodren, sedde uppifrån. 

g~; Horpinnarn c. 
bli Hodrrn. 

Ali ler- stMvcn. 
K P.orpintEtrnes förenings-stång. 
G Alit!•r-slieppet med rodret ti!lbalwvilict och fr·amslar;et. 

1 ) Af Löjtn<~nten vid fl ottans Meknuiska korps Hr Snsse, bvilkt•n 
sistl. nr besökte Engelska och Fransk a varf, och som i Brest 
sett Hl'nri IV:s roder p3satt, har äfven en •ilning deröfver blifvit 
metldelad, i det hufvudsakligaste öfverensstlimmande med den hur
vid bifog.lde. Vigten utgjorde 3,600 ki !og rame1 (8,500 skålp. v. v.) 

z) Hr Löjtnant Sasse h•Jr upplyst, att emellan plåtarne, h vilka lira 
af lika ljo cl<lel; tned de s tadigusle af vaulig förbydnings-koppar, 
nr fyllning af kork , snmt all man, för att vinna jemn Jla uti ak 
ter-sbrj.iel, tlrt reserv· roJreL ~r tillbakaviket, anlJrag t eo efter 
ruJrets form l:impad !t Myllning, kopp rntl i s~mma uhaug med skepp s
bottnen~ fli t hyJt:i::g, 



NYT1' SÄT1' ATT KOLA VI<m. 

Såsom ett nytt, dock redan uti lir'ut-fabril•en använd t sätt 
alt af ved erlialla för krut-tillverkning passande kol, torde 
följande förtjena att anföras : 

Det är bekant, at t :lll liDini ng, antinr,en den siH'r uti mila 
eller uti slutet rum, såsom i en jern-cylinder, har till ändamål 
att, genom hetta, från trädet bortdril'va de i dess samnmn
siiltning ingående· flyktir;a hufvud-best5nds-delarne syre och 
vält:', för at tIeruna hufvud-bestånds-delen eller kolet i det när
maste fritt. För alt undPrkasta triidet den för sönderdelnineen 
nödiga hettan, liar man nyli{len föresinuit och användt ö{ver
hettad vallen-ånga. Wirmed förstås sådan ån e a, som, sedan 
den blifvit bildad, ytterligare upphettas. nUlförliga kolnings
'försök ha f va af Viole/le blifvit gjorda. !lan fann, att vid en 
hetta af 200 ° förkolas iclie träd ; att vid 250 ° slier blott 
en ofullkomlig lwlning , och alt vid 300 ° erhålles rödbrunt 
och vid 350 ° och derutöfver svart lwl. 

Uti l<rut-fabril<erne arll'flndas olika kol-sorter till olil•a 
slaes l<rut. Derföre måste de på vanligt siitt brända lwlen 
sorteras efter deras olika kolninas-grad, innan de kunna an
vändas 1 då man deremot, genom begagnande! af öfverhet ta d 
vatten-ånga, har i sin magt att få hela den till liOinine in
lar,gda lriimassan lil<formi{lt lwlad. Till fint jaet-lirut anviin
das rödhruna kol, hvilka , mera bibehålla triidets utseende iin 
de svarta lwlen. 

Deu tillställning, som vid kolnineen bt•gaenas, bestär af 
tvenne cyliudrar, hvaraf drn ena står inuti den andra, med 
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n5uot mellanrum. Trädet, som skall kolas, iul~igg~s ~ den 
inre cylindern. Genom bottnen af den yUre "mgat· .~ngan 
uti mellanrummet och uti den itu·e cylindern. Angan orver
hettas på det sätt, att under ång-röret utanför cylindern, 
hvarest röret är spiralformigt, uppgöres eld, genom hvars 
modererande en passande öfverhettning kan åstadkommas. 

Den från cylindrarne bortgående ånean , som medför 
trädets flyliliga bestånds-delar, kan med lätthet kondenseras, 
hvarvid destillalions-produkterne af ättil<-syra, träsprit, tjära 

l ·Il Genom att ofta omb,•ta förlanen , h vari m. m. er Ja as. , .., 
kondensation sker, kan ättik-s)Tan erhållas temligen ren och 
afskiljd från de öfriga ämnena. 

Violette har äfven föreslagit, att till andra ändamål an
vånda uppvärmning genom öfverhettad vatten-ånga, såsom 
till brödbakning m. m. och till, hvad som efter utseendet 
förefaller underligt , torkning af trä. Detta är dock inga
lunda orimligt, emedan den vid I 00 ° bildade ångan , upp
hettad till 200°, ej längre innehåller så mycket vatten, som 
den vid den sednare temperaturen lian innehålla, eller ej är 
''mättad", hvarför den l;an upptaga en ej obetydlie del vat
ten från de fulltiga kroppar, h varmed den lwmmer i be
röring." 



NY ORGANisAnON AF FnAKSKA FL01"l'ANS STYRELSE. 

Å.llt sed~n Konnnr, Ludvig Philip år 1830, understödd af 
den mälitir;a nation, som han liallades alt rer,era, började sina 
storartade bemödanden för Fransila [{rigs-marinens förlwf
ran , väcllles med' (;l'annriliet en täflan, som nästan alla sjö
maliter uppmärksamt följL Slödde på 1<1rq~varig erfarenhet 
och en mellfödd tro att vara slwpacle till herrar öfver huf
ven, bihchöllo l3ritterne sina gamla , bepröfvacle institutioner· 
för styrelsen nf deras ofantliga (lotta, oeh lwnde derjemtr, 
i praldislit hänseende. , icl<e öfvrrträffas. Bvacl åter det rent 
vetenskaplir,a och spelm ialiva aneicl1, måste de snart erliiinna 
alt hafva fått ett slags rivaler uti Fransmär:nen, hvill•as be
tydenhet viixle i samma mån, som vana vid ~jölifvet, genom 
,utbållande expeditioner, dem bereddes. Allt stj'l'des dock 
nästan ensamt af Sjö-~1inistern , men han lmnde omöjligt 

. vara och se förhf1llanderne vid h varje etablissemen L Månget 
Idander hördes öfver· det sätt , hvarpå man hushållade med 
stats-an slagen. 

i'iiir Juli- thronen sammanstörtade, tydtes den unga 
l\epublilieh icl•e riilt veta, huru den siwlie bära si1~ åt med 
Flottan; och om man får dömma efte t' en mänod slirifter ,, l 
rådde ett farligt missnöje inom marinen, synnerligast under 
i\r 1§49. 

Det bier derföre en vcrldig öfverraslilling alt uti Fransl•a 
Tidningen 11 La M<ll'ine" af den 19 sist!. Januari få liisa en 
ny förordning om Frans!w Flottans Styrelse, uppejord 1 som 
d d vill synas, efter Enr,r.I:;II modell. Den makt, Sjö-\ii11i-
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stern ovilkorligt m&ste [tga , beröfvas honom icke ; men 
ehuru slutlir,en afgörande, har han fått sie tilldelad en råd
gifvare-personal, som bildar någonting, lilit de Engelslw .. L~.r
deroes af Amiralitets-Colle[;ium, lämpad t efter lolial-forhal
den och tidens fordrin gar, sådana de inom Franlirilles r,rän-
sor b!ifvit erJ,ände. 

Förordningen lyd er på följande sätt: 

I Franslra fol!;ets namn. 
nepublil;ens President förordnar, pf1 anmälan af 1\lini

stern för l'lollan och Kolonicrne: 

Art. L Amiralitets-konseljen slwll bildas som följer : 

President: 

Ministern för Fiol ta n och Kolonierne. 

Titulär-Ledamöter (membres titulaires): 
En Amiral eller Vice-A miral, Vice-President ; 
Två Flaggmän, Vice- eller [(ontre-Arniraler; 
En General-Inspektör vid · Flottans Korpser eller en Dirt'lilör 

af Flottans Konstru lilions-Stat; 
En General-Kommissarie eller en '1Contr6leur en Chefn. 

sekreterare: 
En 11 Capituine de vaisseau 11 af de i aktiv tjenst varande. 

A(Uungerade Ledamöter : 
Två 11 Capitaines de vai sseau 11 

; 

En 1 :a Iiiassens Ineeniör af Flottans Konstruldions-Stat ; 
En Kommissarie eller en Kontrollör vid Flottan. 

Art. 2. Endast i al.liv tjenst varande Officerare af Flot
tans ~ärshilla l,orpscr l,unna an~ti\l l as i t\rniralitl' ls-k onsdjen. 
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Art. 3. Pfi förslag af SjÖ-Millistern för·ordnar Republi

kens President , för en tid af h· e år, h var och en af Leda

möterue och Sel;reteraren i Amiralitets-konseljen. utnäm

ningarue kungöras i Tidningen le bloniteur. 

Titulär-Ledamöterne och 

nämnas , men blott en gl\ng. 

mellantid, för tredje gången 
konseljen. 

Sel;reteraren kunna ånyo ut

De ruft, endast efter ett års 

lernoas inträde i Amiralitets-

De adjungerade Ledamöterue kunna icke ånyo utnäm

nas, innan de två år tjenstgjort, enligt inneharvande grad, 

antingen till sjös eller i riågon af Republikens hamnar. 

Dessa utnåmningar kungöras äf·ven i le Moniteur. 

Art. 4. Innan de bestämda tre tjenstgörings-åren för

flutit , kan icke ombyte af Amiralilets-konseljens Ledamöter 

äga rum, utom vid laga förfall 1 hvilket då antecknas i kon
seljens protokoller. 

Art. 5. Amiralitets-konseljens Ledarnöter erhålla arfvo

den, enliet cällaude föi·rattningar. 

Art. 6. Konseljen sammanträder så ofta förekommande 

frågor öfvel'lemnas till dess eranslmina. 

Endast Titulär-Ledamöterue äea dislillssions-rält Yid öf
verlägcningarne. 

Då någon af dem icke f1r n:irvarande vid sammanträ

trädena 1 tillkallas äldste adjungerade Ledamolen vid samrna 

korps som den tituläre , Seliretrraren dE'r·uti inberäknad att 
' 

den frånvarandes ställe delta:-:a i öfverläggningarne. 

Adjungerad Ledamol , som föredrager ett ärende , äger 
äfven disknssions-riitt. 
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Undantaganile såilana fall, hafva adjungerade Ledamöter 

endast konsultativ t•öst. 

Art. 7. Då Direl•törerne uti Central-styrelsen (!'admi

nistration c en traJ e) och General-lnspel;törerne för Flott~ns 

särsidila \'erl< l•allas inför Amiralitets-lwnseljen fiir iimnen, 

tillhörande hvars och ens tjenst 1 hafva de endast konsulta

tiv röst. 

Samme Embetsmftn eller funl;tionftrer äga att med diskus

sions-rätt vid öfv erl flgeninzarne taea säte i Amiralitets-kon

seljen, då listor slwla uppeöras fiir befordrinca1' , lwmmen

deringar eller tilldelande ar dekorationer l vid de korpser 

eller \'apen, öfver hvilka de föra befäl. 

Art. 8. Vid behandling af hemliga ärenden , lwn Mini

stern iclie tilllialla andra än de fem Titulär-Ledamöterne, 

jemte Selu·eteraren. 

Ett särskildt protolwll föres öfver sådana öfverläggninaar. 

Art. 9. Amiralitets- konseljen afaifver utlåtande öfver 

allmänna åleärder, som angå. : 

1 :o Flottans och lwlouiernes administration ; 

2:o Organisation af Sjöl;rigs-vapnet; 

3:o Sältet för proviantering och underhåll ; 

4:o Fartygs lwnstruklion och varfs-arbeten; 

5:o Sjöstyrkans användande under freds- och lir'igstider. 

Art. 1 O. Inget lag-förslag, äfven då det rör budgeten 

eller rtii<L'nslwperne, må föreiiiagas National-Församlingen ; 

ineen åtp,f1rd, som angår organisation af Flottans personal 

eller materiel, må eenom författninear påbjudas eller genom 

reglementen fastst fdias, innan prnfuing af dem i Amiralitets

konseljen lörutgått. 
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. 
A förslager till laear, för·fattnioear, stadganden och 

reelementen, slwla främst sättas orden : Amiralitets-lwnsel

j en, härö{ver hörd. 

Art. l I. Amiralitets-konseljen må sjelf väcka och af

eifva betänkaoden ' så vida de icl.e röra sjövapnets styrande 

och användande, hvilliet endast lwu sl;e på anmodan af 
Ministern. 

Mi ni stern, såsom ensam ansvarie; är iclw bunden vid 
Amiralitets-konseljens utlåtanden. 

Al' t. I 2. H varje år sl;all Am iralitets -lwnseljen , på för

slag eller anmäla'n af General-Iuspelttorerne 1 1\Jarin-Prefel<

terne, flefiilltafvarne för flot tor' eller enkla sl;epp, Korps

Ch efer ne m. fl., upprätta, c radvis ordnade, listo r öfver de 

sjö-Offlee ra re , som lmnna ifrnealwm ma att föra befäl å 

ltriesfartyc , äfvensom å Officerare och Civile af alla Flottans 

lwrpser ' som ej ort sig förlj eute af befordran eenom val , 
' eller någon grad af Heders-Legionen. 

Flaggmii u och "Capitai nes dr! vaissean" upptagas icl1e å 

befordrings-listol'lla. Icke hell er deras veder lil; ar vid riot
tans öfriee lwrpser. 

Å listan öfver Heders-Legioneo , upptagas ielie Flaga
männen. 

Ineeo l;an erhålla beford ran rrenom val, som icl;e är· 

upptar;eo pf1 befordrings-listan. Lilivä l sli all 1\J inistern, för 

förrättade extra-ortlinära tjcnste r , på 'befordrin gs -listan in

shifva de Ofllcerare, som gjort sig förtjente af denna be
löning. 

Ingen lwo utnämnas eller erhålla högre p,t'Dd vid He

det's-Legionen, utan alt vHra uppt arren pn Ordens-listan. 
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Ministern skall lil<väl bedömmandet af Officers-värdigheterue 

tillhöra, så väl militära ' som civila , h vilkas uteslutaode från 

listan ej är stridande , mot stadgar. 

logen kan förordoas till Befälharvare å Republiliens far

tyg, som iclw är upptagen på kommenderincs-listan. Likväl, 

då fråga är om särsldlta uppdrag eller extra-ordinära 1\am

pagner , befäl vid stationerne eller för afdelninear af llottan, 

kan Ministern välja Officerare utom listan. 

Befordrings-listan för Sjö-Officers-lwrpsen sl;all upptaea 

ett antal kandidater, motsvarande en tolftedel af personalen 

inom hvarje grad. 

Vid öfriga Flottans korpser bör antalet kandidater till 

befordran eenom val vara dubbelt mot det antal befordrin

gar, som förmodas under året komma i fråga. 

Kommenderines-listao bör upptar,a dubbelt så många 

kandidater, som val~anserne under året förmodas blifva. 

Listan för delwratiooer inrättas efter enallanda erunder. 

Art. 13. Amiralitets-lwnseljen sl;all hafva del af års

rapporterne öfver inspel;tioneo , af så väl personal som ma

teriel, års- och halfårs-räl;ensl;aperne, som ingifvas af tjenst

görande Cheferoe i ltamuarne, vid varfven och särskitta eta

blissementer, nautisl<a rapporter om fartygens eeenskaper, 

äfveosom alla sådana handlinear, som erfordras för konsel

jens verlisamhet. 

Art. H. Under titlerne mellan lwuselj ens sammanträden 

kan Ministern uppdraga Titulär-Led amöterne i lwnseljen, att 

vid Flottans stationer inspel;tera så väl materiel som personal. 

Art. 15. Amiralitets-lwnseljen iiger att alla år, efter 

vederhörandes hörande, genom rapport i sammandrae, före

slå sådana förbättrin ga r , som inom tj enstens särsiiiila delar 

synas heh öfl iaa. Denna rapport slwll af Ministern, jernte 

eeet utlåtande, öfvel'lemnas till Hepublil!ens President. 
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Art. 16. Ett af Amiralitets-konseljen uppgjordt regle
mente sl.all bestämma de åtgärder, som höra vidtagas, och 
de former, som skola följas i afseende på arbets-ordningen, 
för att försäkra verkställighet af denna författning-. 

Art. 17. Alla stadganden, stridande mot denna författ
ning, upphäfvas härmedelst. 

Art. lS. Min~n för Flottan och Kolonierne äger att 
befordra till verl!ställighet denna författning, h vilken sliall i 
Författnings-Samlingen (13ulletin des lo is) intagas. 

Paris den 16 December 1849. 

Louis NaJ•oleon Bonaparte , 
Republikens President. 

Genom ,3/inistern för Flottan och /{olonierne 
Ho•nain·Desfosses. 

H -u ari c lttt n d et. 

vid utrustaodet i Woolwich af de fartyg, som skola afgå 

till uppsökande af Sir Franklin och hans följeslagare å den 
år 18<i5 af honom företagna Nordpols-expedition 1 har man, 

utom flera Idstor, innehållande presenter för Esl1imåerne, 

medsändt ett ofantlig-t antal href, adresserade till Sir Franldin 
och hans OfOcerare. För att vidt kringsprida dessa bref 
inom Poler-trakterne, bar man påfunnit ett enkelt sätt : 

Man lf1ter en liten luftballon uppstiga, hvilken innesluter 
en lång-samt brinnande veke, från hvill1en, vid en viss höjd i 
rymden, alltsom vel;en nedbrinner, hundradetals bref succes

sivt lösgöras och hvillia sedan af vinden kringströs . På det 
bref, som nedfallit å snön, må lwnna Hitt upptäckas, bestå 
omslagen af kulört papper. Försök med dessa himla-brefs 
spridande äro gjorda, och hafva lyckats. 

Österrilrisl;a Flottan räknar för närvarande 3 Fregatter, 
6 Brizgar, 3 Goeletler, 5 Ångfartyg, 3 Kanon-Barquer, l 

Bragozza, . 22 Penich er, 2 Slupar och 7 Trabakels . 

(La Marine). 

Holländslw Flottan utgjordes den l Januari 1850 af: 
7 Liniesl1epp, h v ara f 2 om 84 och 5 om 7 4 l.anoner; 13 

Fregatter, l om 60, 7 om 48, 2 om 38 och 3 om 28 ka
noner ; Il Korvetter, 4 om 26 och 7 om 22 Ilanon er ; 7 

Briggar, 3 om 14, 3 om 12 och l om 6 kanoner. 39 af 
dessa fartyg iiro för närvarande stationerade i Ostindien samt 

9 i Vestindien. 

Handels-marin en utgöres af 1,321 fart yg samt 50 st. 

under byegnad . 
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Ottomanisl•a Porten siiges hafva för afsigt al.l till Eng
land afträda ön Tenedos, oeh man tror äfven, alt öfverlätel
sen genom traktat är afgjord. 

T San Fransisco (Californien) finnas för närvarande mera 
än 200 fartyg öfvergifna af sina Matroser, hvillia becifvit sie 
till guld-trakterne. De deröfver förtvillade Kaplenerue nöd
gades vidtaga något för att iclw svälta ihjel vid foten af 
stormasten; och då de erfarit, att tusendetals mennislwr, 
af brist på hus, nödgades uppehålla sic under bar himmel, 
satte de helt enkelt sl1eppen på grund , så nära strand, alt 
landcåncar kunde anbringas , och hafva nu inrättat gansl<a 
lönande värdshus-rörelse. 

Man har nu erhållit en detaljerad kännedom om Nya 
Zelands belägenhet. Det lilla Franslia etablissementet d'Akarna 
på halfön Banks befinner sie uti cynsamma förhållandrn. 
Sl1eppen , .r>..l..l.!.valfisl<-fånest, hafva der , under de två sista 
åren; söl<t hamn , och underhandlingar om relationer genom 
traktat hafva blifvit öppnade med Jrlonapou, den mäktigaste 
af Stam-Cheferne söder på ön. 

Man skrifver följande från Hamburg den 4 Januari : 
,En händelse har här nyligrn timJt, som väder myclien 

·' uppmärksamhet u(i handels-verlden. Ett uti v5r ha1nn n1ed 
handels-varor lastad t fartyg, ämnad t åt Californien, led uti 
Elben under utgången så betydlica skador, att man nödearles 
äterföra det. till Cux!wven att reparera. Der upptäcktes det, 
att i stiillet för de utklarerade handPis-varorna , innehade 
fartyeet ett betydligt antal !;ist or, innehållande l1rut och 
lirigs-projektiler. n 

(La Marine). 

llrir,gen Atalanla, Kapten Lundsten, och Briggen Mary, 
Kapten Isberg, förlidet år befralilade från Stockholm till lla
tavia, anlöpte, på resan dit, Lisahon, afseglade derifrån sam
tidigt, hade sedermera ide sicte af h varandra förr än de 
på samma dag och nästan samma limma anlo'ade i Batavia. 

,. 

FÖRÄNDRADE OCH NYTILLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

(Forts. från föreg. häfte). 

Hermorvan. Fyr, stillastilende, på Kermorvans udde, 

vester om Conquets hamn. 48° 21' 43" N. och 4° 46' 19" 

V. Höjd 74 fot och synvidd 12 mil. 

Observerad från Fyren vid Saint-Mathieu, utvisar denna 
Fyr }lllfvud-lwrsen genom farvattnet du Four. 

Toulinguet. Fyr, stillastående och röd, på Toulincuets 

udde, nära Camaret. 48° 16' 50" N., 4° 37' 46" V. Höjd 

öfver marl1en 39 fot. Höjd öfver hafvet Hi5 fot. Synvidd 

5 mil. 

Barfleur. På hamnpiren vid inloppet äro, från och med 

den l sist!. September, två Fyrar med rödt slien lysande. 

Holländsiw och Belgiska lwsterne. 

Nieuport. På styrbords-sidan af inloppet till hamnen 

är en ny Fyr UJipförd å en ställning af trä, och som befin

ner sig rätt öfver fömtvarande tidvattens-fyr. 51° 8' 25" 

N. , 2° 43' 33" O. skenet är stillastäende och lyser inom 

en vinkel af 132 grader. Höjd 47 fot. Synvidd l O a l 2 

mil. Den förutvarande tidvattens-fyrens sl;en förändras till 

orangefärgad!. Dess höjd 27 fot. Synvidd 8 mil. 

Öfre Fyren slwll lysa från solens nedgång till dess upp

gång. Den undre eller tidvattens-fyren lyser såsom hittills 

från half !lod till hulf ebb. 

Tysfra kusten vid Nordsjön. 

Till underlättande af Ost/risis/ra öarnes ieenl;[innande pft 

arsliind, odt alt derigenom förclwrnrna olycksfall för fartlt: J 
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som vid starka nordvestliea stormar nalkas Elbeu och Weser, 
~r, på hvardera af öarne Langeroog och Norderney, uppförd 
en Bål> af trä, 40 fot höe. 

Båken på Langeroog har sin plats på eu å vestra delen 
af öns östra pynt, vid Nordsjön, bellntlie dyn; hu form af 
en fyrsiclie pyramid, hvars bas är 24 fot i qvadrat, och hvil
l;en till dess 32 fot höga spets är tätt förtimrad. Öfve1· 
spetsen höj er sie dc·ss axel (mäklaren) l'ttel'lieare S fot utan 
nåt;ot sursldldt märke. 

Bf1ken på Norderney har· sin plats ungcftir midt på ön, 
öster om den 1•iJ byn bdintliga dynen, och är till form och 
~tor!ek lika med bfdierr på Langcroog. Till åtsldljande af 
beege bf1l;arne oeh de tvenne öarne, är å billiens vid Nor
derney 8 fot öfver pyramid-spetsen uppstigande axel an
braed en 1:- i\ - slii!rm i form af en lilisidig triar.cel, h1•ar·s 
Data sida vänd es åt sjön. 

Elben. Då r<inn:m nedom Schnlau numera erhållit det 
djup, att den lwn anses som hufvud-farvatten, så äro de 
)H~erre Fyr-slieppen '· från och med den 24 sist!. November, 
dit slationt·r<H.I e. 

Ö fra l" j r-sli Pp pets station är V. ·~ S. från fiirjllllset vid 
Sehulau och ·s.s .o. från huset på Fehrmanssand, på 2 ~
famnars vatten. 

Nedra Fyr-slu'ppet är O.N.O. t O. från Miels!acll, S.V .t. s. 
från hus et på Febrmanssand, och lwrseu till svarta tunnan 
N:r· XI är· N.N. V. i V. Slieppet ligger på l O fots djup, vi J 
läct vatten. 

Fyr-skeppens r iii! ni nr, sinsemellan fn· N. V.t.V. och S.O.t.O. 
och arståndet mellan dem ~- Tysli mil. 

Sl10tt1and. 

Ardnamurclwn, i närheten af Tobermory (Sound of 
~i ull). Fyr, stilla:;täerule, ar vanlic färg. Lyser från N. O.t.O. ~ 0. 

(' 
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till s.v.t.s. Höjd 180 fot. Synvidd 18 mil. 5G0 43' 45" N., 
Go 13' 3011 V. Pejlas från Calliach Read N.O.! O. , d ist. 7 
mil · från Cairns of Coll O.S.O. , dist. 8 mil ; från Hana ' Read s.{O., dist. 30 mil; från Scour of Eigg S.V.t.S.!V., 
dis t. Il mil ; från Bo-Aslwdil Rocl• V.S. V., d ist. 7 mil. 

Sanda (Ciyde rirth). På klippan, l;allad S!tip of Sanda, 
nära 11 Mull of Kintyre'\ är en Fyr uppförd, som slwll biifva 
lysande från den 7 Januari l 850. Siw n et blir stillastdende, 
r6dl. Höjd IG5 fot. Synvidd 15 mil. Lyser i sydvestlig 
riktning från N. V. i V. till S.O.t.O .• } O. 55° IG' 30" i\., 
5o 34' 5511 V. P<>jlas från Pladda Fyr V.t.S.! V., dist. 18 
mil; från Patersons Rock-Boje V.t.N., l ~ mil; från Ailsa 
Craig N.V.t.V.iV., 16 mil; från Corsewalls Fyr N.N.V.;}V., 
22 mil; fl·ån Maiden Roclrs Fyr N.N.O. i O. , 21 i mil ; från 
Fair Read O.S.O.! O., 19 i mil; från nordligaste spetsen af 
Rathlin-Island S.O. t. O.~ O. , 21 mil ; · från sydligaste spetsen 
af lUull of [(intyre S.O.! O. , G mil. 

Nosshead. Fyr, omgående, med tilltagande slien und e!' 
loppet af en half minut , hvarefler· detsamma under en lilm 
tid gradvis artager och nästan försvinner. Lyser åt Nord 
och Ost, mellan V.N.V. och S.V.l V. 

Från S.V.! V. till N.O.!N. uti S.O:Iig ril;tning fir sl1enet 
af vanlig fär!J, men från N.O. !N. till V.N.V. uti Nordliff rilil
ning (eller inom Sinclairs bay) är det röd t. Il ö j d öfver 
vattnet 175 fot. Synvidd 15 mil. 58° 28' 3811 N., 3° 3' 5 11 V. 

England. 
Sea Reach (Themsen). Två Fyrar äro sedan Oktober 

månad lysande å norra sidan af Sea Reachs far·vatten , den 
ena i närheten af Chapman Read, när·a det ställe, der båken 
står, den andra vid Jlluclring Flat. Fyren vid Chapman Head 
är tills vidare anbragd på ett fartyg. 

Fyren vid l\'lucliing är nnbraed på en ställning nära 
stranden och pejlas c i dia N.~ V. från 
llll'lh-Santl. 

vestli::aste hål;en 
(Fort,.) 

vid 



Officiellt Stadgmulen. 

Kongl. Mnj:t hm· lemnat bifall till uppförandet af föl
jande Fyrar, nemlieen : å ett frän Holmön i No Ha Qvarlwn 
beläp,et skär, bilad t Fjäderäsg; å Malören utanför [-Ja paranda; 
vid Horn på Dalbolandet vid Wenern, samt å ön Fjul• i Wettern. 

Blanl1etter till Fördelnings-lappar, att tilldela hvarje man 
af besättninsen ä Kronans utlwmmenderade bevärade fart y g, 
slwla tillhandahållas Fartygs-Cheferne genom Sjömililie-Kon
toret. llefalhafv. Amiralens Resol. den 25 Januari 1850. 

Förändringar inom f{ongl. Maj:ts Flotta. 

Befordringar: 

H. f(. II. Prins 'oscar Fredril1, Hertig af Östeq~öthland, 
till Kapten vid l<onsl. Maj:ts Flotta den l Februari. 

Öfvcrste-Löjtnanten vid Flottans l\1el1anislia korps, Rid
elaren af 1\onr:I. Nordsljcrne-O .':leu Nils Erikson till Öfverste 
i samma lwrps den l Februari. 

Kaptenerne vid nyssn~mnde korps Friherre Gustaf Ger
hard De Geer och Carl Goltreich llcijer till Majorer den l 
Februari. 

T. f. Kamreraren och Kassören Fale Lindbom till Kam
rerare vid Am:ts-l<rigsmans-Kontoret den 8 Februal'i. 

Förordnanden : 
' Amiralen och T<ommendören med Stora Korset C. F. 

Coyet till stations-Chef vid Stocld10lms Station den 15 Febr. 

Kaptenen C. F. Coyet till Varfs-Chef i Stockholm den 
15 Februari. 

Dödsfall : 

Kontre-Amiralen och Kommendören Johan Gustaf von 
Sydow dPn 14 Februari. 

selmod-Löjtnanten Grefve Adolf O. Lcwenhaupt under 
segling till Pernnmhucco den l O December 1849. 

f{ammarsl(rifvaren Cal'l Constanlin Corneer undet' seg
ling till Marlinique den 24 December l 84·9. 

Kamrnarsl1rifvaren Anton Netterströrn den 22 Februari. 

Afslred: 

Vice-Amiralen och Kommendören Nils Johan Fischerström 
afsked med pension den 8 Februari. 






