
Häfte N:r 2, 1857

20:de Årgången

Carlskrona



(Insänd!.) 

NÅGRA ORD OM ARTILLERI-EXERCIS-SKOLAN l 

CARLSKRONA. 

ftvad nl'tta Art.-Exercis-Skolan uträttat undet· dess Oer• 
!lriga verksamhet Sl nes bäst inom Båtsmans-kompanierna
den bar sannerligen ej varit ringa ; men dess verksamhet. år 
numera otillräcklig till följe af stegrade fordringar. Liksom 
en planta, då den slagit rot, måste omplanteras För att lmn
na n !vidga sig och bära rikare blommor och frukt, · behöfver 
Art.-Exercis-Skolan nu undergå ett tidsenlig utvidgoing 'jeinte 
de förbättringar erfårenhden gifvit vid handen; är plantan 
sjul1 är en sk~rp besk:1rniog ofta entla räddllingsmedlet, så 
Arven med ett och annat inom Artilleri-Exercis-Siwlan, så
som t. ex. exercishuset m. m., som tarfvar en ·ganska skar[J 
brskärning. Kan någonting vinnas grnom följande uppsats, år 
flndamålet med dessa "några ord" vunnrt; hvarom ej, har 
iosandaren dock den lröslt'n, alt hafva uppfyllt sin plikt, ge
nom alt påpeka några förbätlrinp,ar och söka vi\clia intresset 
för en sak, som af allt för få varit med värme omfattad. 

Hvad, att börja med, helrä!far i ~lwlan tjenstgörande Offi
cerare, sa borde dessa på ell systematiskt sätt ombytas, så 
att hvarje år den ältlsle Officrren afgick och den näst i ål
der blef den äldste undPI' piiföljande år, samt en yngre . in
kommenderades . DerigPnom slilllle aldrig brist kunna upp
stå på Officerare, ~kicklip,e alt kunna sköta Ari.-Eiercis-Sko
lans öfning i land eller elt hatlf•ri ombord. 

Biaod Båtsmaoskompanierna borde inga hPia Art.-B&ts
·ffians-kompaoier finna5, mPn hvarje kompani i stället lemna 
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en större procl'nt Art.-Båtsmån; ty det är on&lurligt att 
fordra, det hvarje karl inom ett kompani · simile vara ett 
passande kanon-kommendörsämne. Antalet af kanon-kom
mendörl'r inom Art-Båtsmans-kompanierna aftager äfven med 
hvarje år och de bästa kanon-komrnendörerne inom de ör
rige kompanierna befordras till korporaler och upphöra med 
delsamrna att vara Arlilleri-Båtsmän, ulan att kanhända nå
gonsin ombord hafva varit som kommendörer använde. 

Som det ofta inträffar, aU Båtsmän genomgå lianon
kommendörs-kursen utan att förut hafva varit sjökommen
derade, skulle det vara serdeles nyttigt och ändamålsenligt, 
om de Båtsmän, som genomgå kursen under vinter-måna
derna, företrädesvis blefve sjökommenderade till sommarPn, 
och då uppöfvades i sjömansl1ap. Åtminstone kunde sjöva
na ·vinnas och sjösjuka öfvervinnas. Angelägna saker rör en 
god kanon-korornl'ndör. En kanon-kommendör, som ej va
rit till sjös, förbliiver dock alltid rekryt då han kommer om
bord, huru god komrorodör han för öfrigt .må vara. 

Behofvet af ett nytt kanon-exercis-reglemente har i Ile
ra år varit kändt och erkänd!. Förslag till ett sådant är vis-. 
serligen nu under arbete, men innan det blifvit färdigt, för
sökt och antaget, vore det angeläget, att den i Aum. 3å af 
Exercis-reglementet för K. M:s Flotta af den 30 Mars l S46 
tillåtna laddnings-metboden blefve anbefalld, så väl för Art.
Exercis-Skolan, som för utgående fartyg. Den i nämnde 
Anm. åberopade, i Frankrike regleml'ntorade 11 Charge Simul
tanee11 

1 
stllr l'j der införd, h varföre den infö res här, (se Bila

gan) sfidan den varit i siwlan begagnad och sådan den äfven 
lärer komma :~tt ingå i det nya förslaget. Den egentliga ka
non-exercisen innefattar ej annat än l1anonernas serveraode 
vid skjutning, d. v. s. ladda, rikta och skjuta; och hvarnti 
en skeppsbesättning bör så uppöfvas, alt den machinmess)gt 
kan utröra alla förrättningar dervid . Enighet i Instruktions
sättet är !ör vinnande ar delta ändamål ett bestämt vilkor. 

G5 

E'' :u1nan vinst af den föreslagna laddnings-melboden, är alt 
de uråldriga laddtygskrokarne med sina mänga IJundrade 
skrufhakar förs\'inna . Laddtygskrokar förminska den redan 
(örut otillräckliga höjden af ett batteri, äro hinderliga, gör 
laddnineen långsammare och besvärligare samt äro dessutom 
rtterst . splintrarliga. Den tiden år redan längesedan förbi, 
då man ansåg kanon-exercis egentligen vara en soldatmessig 
spakexercis. Någon serskilt spakexercis bör deremot aldrig 
företagas ; det år en förlorad lid. Att använda fyra spakar 
kommer aldrig i fråga, så mycket mera som endast 2:ne fin
nes till hvarje kanon. Spalwrne böra ligga på däck med 
lil!ändao inåt, så att kastarn endast behöfver luta sig ned 
för alt uppt~ea spaken, som alltid böl' hållas fattad med bå
da händer så suart den ej ligger på däck. 

Exercishuset är till alla delar oändamålseo l:gt och såle
des suart sagt odugligt. Dess lAge bakom tyghuset tätt un
der varfsmuren, åstadlwmmer ett mörlier i batteriet som, 
otrefnaden åsidosatt, gör det svårt att se äfven under en 
klar dag. Baltedet är för trångt, och iir dessutom ej något 
batteri ; ty på ett batteri lånar ena sidans kanoner rum af 
den andra sidans, här stöter man deremot på en fast vägg, 
som således med ens reducerar utrymmet till hälften. Följ
derna härar äro: att i mån som kraften annars tilltager och 
rörelserna blifva hastigare, såsom vid kanonernas inhalning, 
ombyte af lavetter, föraxlar m. m., så artager deu deremot 
har till följd af bristande utrymme; arbetet blifver tungt och 
motbjudaode ; exercisen trög och öfverflödigt tröttande; cir
kulationen i batteriet år vid dessa arbeten helt och IJl\llet 
afbruteo , enär det halaode manskapet står sammanpackad! mot 
väggen. Kanon-exercisen ban endast delvis och ofullständigt 
öfvas, så all det säkerligen sl~t~lle uppväcka förvåning bos 
en sakkunnig fremmande åsl,ådare, att se huru flera kaoon
betjenincar emellanåt måste ställa sig mot en vägg och leka 
kanon-exe rcis - såsom vid "hemanning af båda sidor med 
dubbleriog.11 Ett exercishu s, för att uppfylla sitt ändamål, 
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måste utgöra en SI'Ciion ar cll skeppsballeri. Det nuvara 11 • 

de oändam~lsenlig.1 och trolil:en af röta redan angripna OXPr

cishuset, enar det aldri~ varit panelad!, skall nu tillbyggas 

med en li~a oänclarnalseolig som otillriicklig tillh)'p,gnad för 

en bombkanon i kursöf'lavcll ft Ufra däck; och lärer virke 

derti ll redan vara under aptering, ltll'II d!!nna tillbyegnatl 

blifver sft l1ten, alt laddning ej lian VHksläl las då kanonPn 

befi111;es vara svängd i vissa directionH. Ot•t ·Vore derf<irtt 

redan en stor vinst om dPnna tillbyeenad ej blef utaf1 så alt 

åstadkommandet al otl nytt nercishus, i öfverPnsslämmelse 

mod tiden~ fordringar, fitminstone Pj derip,t>nom försvårades 

t!ller gjordes omöjlig. En serdeles l;implig plats för ett nytt 

exercishus <ir tunnhintlare-möljen , TunnhindarPVPrksta~ll'n 

skulle borttagas derifrån, såsom dessutom ej ti llhörande Ar· 

tilleri-Departf'mentrt. Från Pit exercishus på tunnbindare

möljen sliulle man vid öpp~t vatten få tillfälle att öfva man

skapet i riktning på rörliga föremål, såsom på redden seg

lande fartye och båtar; en alldeles utomordenllit:t nyttig öf

niog. Vid rornyttnin~ af f'.'l.PfCishusPt sliUIIe en stor del ma

terialier· kunna novändas af tid nuvarande. livad som i 

denna väg blifvit förunnat S!ockholms station, borde väl bil

ligtvis Mven lörunn.ls hnfvudstationen . 

Af en utomordentlig nytta i ett Hercishus är en Appa

reil-gyrnnastik j för en dyliii är P j plats i dt>t nuvJrande exer

cishusrt, lnl'll den siwlie l;itteligen kunna anbringas i ett blif· 

vande nytt. Gymnastik utbildar Båtsmannt>ns kropp på ett 

mera sjömansmPssip,t siill, "''Il uppodlar hans lörstf111d, ni

vecklar hans precense d't·sprit samt gör hans sinne linigare 

till en förvånande grad. l land ål" Balsmannen van endast 

vid arbeten drr lo·artPn verliar· nrdåt och framåt, såsom dili

niog, plöjnine, vedhuggnine, skjutning eller dragning af sliotl

kärror m. m., uuder sjömans-arbeten dt·remot verkar liraf

ten nästan uppåt och bakåt, såsom antrill(!, halning, relning , 

beslagning af segd m. m. Medelst gymnastik skulle de vitl 

lanlitmannens lröeare arbeten invande musklerna lätteligt:!O 
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~ouuua uppmjulias och uppöfvas till ulfurandet ar sjömaliiJPDs 

Jitligare arbeteu. Som (•xercisliJen tlessutnm är för lang 

att liUnna upptaeas ar bara egt>ntlie PXel'cis och salen ofl·an

på Pit Balleri hlir oliilräcklig att, utan stor tidspillan, kunna 

öfva den , i skolan vanlig(>n komm•·ndPrade styrkan med hand

vl!pen, skulle en nu ej använd tid med fördel kunna använ

das till gymnastik, som för mauskapd skulle blilva c·n recre

ation ·i st:illet för alf de nn silla på p:dl :1rne och kbd.• vug

garne illltför liinp,P, hvaraf de t·rHiasl blifva dfisirra . 

~Jålsl;jutninr,s-b .!lteriet pfi Kun!;shall är alldeles odu~ligt 

och rum egentligen ber:iknadl filr Plldas t l'll lia11on j ty i ett 

ba1t eri låna de n:irlir~cand t· l.anonr·rna rum af hvarandra, men 

hår haf1·a de båda l' llre liallGII!' rna på ena sidHI om sit: v<ig· 

gar, som ej iiro. uppförda i t'll 11ärligcande l;an ons mE"t.ldlioiP, 

om man sknlle tänka sig en fortsattnint: :Jf batteriet, ulan på 

loa'lfva denna distans. Följd .. n hilraf ftr oll de Iflre sidor

nas spal1ar knappast linona ölll'illlda~, laddt n: oeh sitiotaljo!" 

med s~åriehet skötas. f\ommPndören lian viss~'rligrn, sedan 

kanonen blif\'il laddad, rikta och alfyra shot l•·t, lllf·JJ l.an rj 

läras <llt sliöla sin lianon metl erl'ordt'l'lit: sliyr.d~nmll ~ t. En 

kommendörs tingliehet bedömmes efter dl'n lit! han kan 

skjuta de bästa skoltPil - ju liOrtare tid, ju hiittrr kom

lll<'ndör. För d<··n örrig.1 l,anonbefj,·nin~:en rrtlr 11yttan näst an 

allt!f·les förlorad und ,. r sk ·Hpsl.jutnintr. som docli utp, IH" dPn 

vit:ligaste del~n al all l,:ol<ol ;t> x• ·rcis; ly SP•la n t,;!IIOilt'll blif

vit laddad, sflltt•s den lll"d Hfirigh<'l till hords i l>rist af ut-

. rymmr, och n:ir riktninp,e11 :'1r fanllf: lsan kommendören ej 

a.lfyra sliO!tet utan att l' iinla på alt den mrst inlihimda de

len ar kanonbetjeningen dr-agit sig undan, nåeon gång ända 

ut pä apparellen. För befälet, som borde halva tillsyn vid 

skjutningen, ar det nära nog omöjligt att cirkulera; krut

hämtarue komma med möda fram ; och simlie nåeot högre 

befäl önska öfvervara skjutningen, finnes för dern visserligen 

rum utanför batteriet, alt liuooa observera kulornas nedslag, 

ltlen intet inuti balleritt för att kunna hedömma kanonernas 
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serverande under skjutningen. Detta skjuthatteri uehölver 

helt ~ch hållet ombyggas. Tillffiile borde sedan lemoas åt 

besattningarne, på ö redden liggande fartyg, att der öfva 

sig i målskjutning med kanoner, utöfver det alltför ringa an

tal ·skott, som år beräknad! för öfningsexpeclitioner, nem/igen 

3 ~karpa slwll i månaden för hvar-je kanonbetjeuiog, samt 

högst under 6 månader, huru lång expedition m11 vara, s8vi

da ej tillfälle gif~es, alt under expedition komplettera amrnu

nHionsförrådet. Då under en expedition besättningen blirvit 

väl inexercerad vid kanonen, och således medelst rundskift

ning hvarje man inom kanonbetjeningarne älven fungerat 

50m kommendör, så voro \'ål billigt att äfven bvarje mao 

finge sl1juta några skott, bvi111et äfven vore en uppmuntran, som 

säkerligen skulle falla i god jord; ty nu händer att en karl 

öfvas i kanonexercis under den ena expeditionen efter den 

andra, men emedan han ej år Art.-Båtsman, kommer han al

drig som kommendör eller Sec.-kommendör på fördelningar

Ile och får aldrig siljula; en bestämd orätt,·isa . Grunden 

för beräkningen af exercis-ammunition : att ej för bårdt an

lila ammunitionsförrådet ombord, försvinner naturligtfis hem

ma på station. 

Materielen i så väl exercishuset som i battrriet på Kungs

ball, tarfvar en htdt och hållet ny uppsättning. Lavetterna 

böra vara af den nyaste konstruktion, så att manskapPt, då 

det kommer ombord i fartyg, påträlfar samma materiel vid 

hvilken det blifvit inöfvadt; och i mån som några förändrin

gar inom materieten blefve stadfästade, skulle de i första 

rummet tillämpas i Art.-Exercis-Skolao. De ou anv.inda la

vetterna hafva mera form af lårar, iiro tunga och motbju

daode att handlera i all exercis. 

Enär "förnyad instrul1tion för Art.-Exercis-Skolao vid 

Koogl. Flottans stationer" ibland fordringarue för att blifva 

godkand och erhålla betyg uti kanon-kommendörs-kursen, 

upptager : "Godkand fArdighet i målskjutningar med a Il a 
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slag vid l<ongl. Flottan brukliga handgevår", så blir det 

ovitkorligen n!ldväodir;t att hafva en skjutbana 1000 al'nar 

Jllng. För en så lång bana finnes ej terrain på närmare båll 

äD å inr4 Wämö, der skjutning redan egt rum och der en 

större skottafia af jern är uppställd. Men som sk9laos stör

sta · verksamhet är under vintermånaderna, är denna plats för 

aOägsen och kan ändamålet ej vinoas med mindre denna 

bana planeras, raillägges och förses med ett skjuthus på 

ruJla,r, så att det fåtteligen kunde nyttas på de olika distlln

serne, och som vid sträng kyla något så uär kunde upp

värmas medelst en kamin. Genom att en sådan bana blefve 

upplåten, kunde !Hveo den i reglementet anbefallda och så 

utomordentligt vigtiga öfningen meddelas manskapet, att 

nemligan lära bedömma distaocer, livarförutan nyttan af 

handgevär med stora porteer helt och hållet går förlorad . 

Den som kan skjuta väl, men ej förmår bedömma distancer, 

förblir icke desto mindre en dålig och oskadlig skytt. Ja, 

en äpdamålsenlig skjutbana rörblir nästan viikoret för att 

någon enda man silall kunna approberas till kanon-kom

mendör. 
-z. 

Bila g a. 

Den i Frankrike reglementerade 11 Charge simultanell11
, 

(åberopad i Aom. 35 af Exercis-Reglementet för 

K, M:s Flotta af den 30 MQrs l 846.) 

Täpp Fänghålet, Viska! (2 tempo.) 

/.:a tempot. 
J{. fattar rymnålen med högra handen, nedförer den 

2:ne gånger i fänghålet, som ban derpå täpper med vensira 

tummen, och förblifver fänghålet sålunda tilltäppt under både 

viskning och laddning. 
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S. K. framtaga•· ett pennrör och salter· mellan läpparna. 
L L stiger innanfö •· -brok och sidobljor och ställa sig p~ · 
ömse sidor om trumfen j 2 L. sedan han mottagit viskaren 
iosätter kolfven i mynningen, hvarefter båda L. L. införa 
viskaren till stötbotten med rörelse af armarues hela liln[!d. 

2 H. lemnar viskaren till 2 L., falla•· drrpa genast sät
taren, som han sticker at mellan L. L ., låt('l' ståneen löpa 
i högra h~nden ända till kolfven, som derpå ryckes tillbaka 
och nedlågges på dåck mot föraxeln . f 11. l'fterser att kula 
och förladdning tlonPs i beredskap. 

l{r:h. ståller si[! bredvid f L. med ko:;rt>t nntler ven st r·11 
armeu och högra handen på lock et. 

2:a tempot. 
Under tryckning mot slötholtf.'n, kringvrida L. L vi~lia

reu 2:ae hvarf medsols, hvarpå 2 L . uttager den hand för 
hand under vridning åt samma håll, afslår den mot trumfen 
flera gånger under vridning motsols, lemnar den till 2 H. 
som nedlägger den på däck, hvardter han fattar sållaren 
med venstra handrn_ 

Unde1· det 2 L. utdrap,t•r viskaren undersöker K. med 
rymnålen om fånehålet blifvit rent, skulle ej så var3, kom
menderar han : Viska f 2 H. återlemnar då genast viskaren 
till 2 L. och viskningen för n ya s ; I(. täpper der på åter fäne
hålet 

S. K. rentorkar Jäset, undenöke1· om det lossnat, samt 
ellerser att viskaren med krats är i behörig ordning. Sido
taljelöparne manas till innersta männl'n som ordlägga dem 
på däck . 

Ladda I (2 tl'mpo .) 

1:a tempot. 
1 L. eör en halfvändning åt venstl'r, tag•·r kardusen 

ar Kr:h. och införer den fll(•d 31'111f'IJS l.Jela längd i llallai Pn, 

kD()fl<·n u_tåt; derpil ' in sått•· r han Pllt>r ha uJ J, ula och förlatld~ 
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oing, som lenlilas honom, tl t> u ena cftt·r deu al.lclra, al1 H. som 
,Je rpli ätertaeer sin plats. Om så påfordras håller· 2 L. högra· 
handen för mynningen, för alt hindra skoltl't all rulla i sjön.' 

sä snart laddningen blirvit insatt införa L. L. hastigt' 
deosa mn:ta med rörelse ·såsom om viskaren blirvit föreskril
fel , samt med hård tryckning på sista rörelsen. 

~' 2 L. efterser att det å sällare-ståneen p,jorda n~ärke~ 
år jemnt med mynningen, såsom bevis att kardusen år ·i 
botten, · och underrältar dProm K. genom ett kort slag på 
trumfen ; L. L. utdrager derpå sattaren meJ yttre armarnes 
hela längd, kropparna framåt lutade och inre händerna på 
trumfen, klara att sätta an. 

Så snart Kr:h. lemnat kardusen, skyndar han efter eu 
annan . 

2:a tempot. 
L. L. sftlta an IIJPd 2:ne !Jånla slag, hvarpå f L. slåp

per sa lt aren och intae"r sin post vid Iiarroneii ; 2 L. uldra
eer sättaren, l~mnar den till ~ H. som nedlågger den på 
dåcl1, inlagPr df.'rpå [if\'ell sin post. Då detta blifl·it \erk
stäldt, eenomborrar J(. kardusen med att nedfora rymnålen 
eu enda gång j skulle han förmärka alt ~ardUsPn Pj är \'id · 
stöt botten, komrnendt>rar· han : Sätt an f då L. L. ii lertaga 
sina platsl'r innanför· brok och sid4Jialjor och vert.st1illa ny 
ansättning . Innersta manneo till n>nsler skyndar sig till 
stjerttaljan, lossar hallslagel, rattar löparen med h:\da hän
derna, sältPr' ena foten mot stroppen och eör sig klar alt 
fi ra då kanonen såltt-s till bords. 

Innersta . mannen till höger· och näst innersta l11l veu
ster dörhala sidotaljerna, och ulraclia löparnP, som Jågo på 
d:lck, lill den öfriga betjeningPn. L. L. efterse att stoppa
rek ilarue lätt kunna borttagas. 

Anm. · Ladcitygen läggas på däck mellan ~anonen och 
2:a delen af lianonbetjening t' n, samt nyttas med fötterna 
eftl'r J..auo'nellS uJi~a direbliOIII' f'. 



72 

oll, e~ter verkställd inhalning, kanoobetjeuingeo skall 
intaga sina poster vid kanon, iakttages att manskapet, med 
undantag ar laddare och handtlangare, uppställer sig i half
vändning ät skeppssidao, de innersta männeo rättade på kom
mendören. Hårigenom kommer kanonbetjeniogen ej längre · 
fram än till tapparne, och ett särdeles godt rum lemoas till 
baodtlangarne i och för laddningsarbetet Batleribefålhafvå
ren kan äfven härigenom lätteligen tillse laddningen öfver 

hela batteriet på en gång. 

SAXBY'S SPUEROGRAPII. 

För att bespara navigatörer en del, af de många och 
oftast besvärliga, kalkyler de måste förrätta vid lösnioge~ ar 
de nautiska' problemerna, bar en M:r Saxby, gammal naviga
tions-lårare och tillika känd för åtskilliga uppsatser i ''The 
Naut. Magazine11 , uppfunnit den så kallade Spherographen . 
Denne består af 2oe concentriska sphcrer, hvaraf den yttre 
är genomskinlig. Vissa linier äro uppdragne på hvardera, 
och 11 enom de afskårniogar dem emellan, som uppkomma 
mede~st den ena spherens vridning kring den andra, mätas 
vinklar till ,den grad ar noggranhet, att besväret med kalky
len lir nästan tilliotetgjordt, om man fär tro uppfinnarens 
påstående. M:r saxby säger sig kunna konstruera en spl~e
rograpb som egna de sig f.ör navigationens alla ändamal i 
men för att undvika förvirring eller otydlighet, föredrager 
han ' att hafva särskildta instruktioner för särskildta ändamål, 
såsom : ett för Azimuther, ett för storcirkelsegling och ett 
annat för Latitudeos finnande genom en enkel höjd, tagen 
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llår som helst etc. etc. Uppfinnaren har ej lrmnat någon 
fullständig beskrifnin~: pä instrumentet, ulan endast eenom 
rxempet visat dess beeagnande vid sanna Azimutlu•ns besläm
~a0Je samt lösning af Stor-cirkel-sE>glingsproblemet, hvaraf 
likväl framställnint;eo af det sednare är så otydlig och inne
båller bestämda fel, såsom att 60 geografiska mil innehållas 
p& en grad, hvarföre här endast famslälles det förra som ger 
~~~ någorlunda tydligt beerepp om instrumentets , kon:i. 
struktioo. 

För att finna Azimulben, vrides drn inre Sphereo kring 
sin medelpunkt, till dess Nord- eller sydpolen· står, i båge 
räknad!, lika högt öfver iostrumeotets horizont som skeppets 
latitud. Uttag timcirkeln, som öfverensstämmer med oppa
renia tiden ombord, följ den med fingret ned åt emot Eqna
torn, tilll den punkt, der OhjeUets Deklinations-parallel skär 
den, och den Azimuths-cirkel, som går igenom samma punkt, 
utvisar tydli[ll på harizonten den sanna Azimulhen, noga på 
graden. Latituden och Dt>klinationen böra \'ara kända, den 
förre till närmaste grad och den sednare på 3 a 4 minuter 
nära. För Azimuthens finnande torde instrumentet vara till
räckligt noggrant, då denna, för praktiskt behor på sjön, 
alldrig kan behöfvas nogare än på graden, ehuru behorvel 
al ett d)' likt instrument, lör detta ändamiil, är mer än tvif
velakliet sedan mau har lilleäng på tabeller, som utvisa Azi
muthen svarande emot Latitud, Deklination oc!J tidvinkel; 
men, att det är tillråekliet för att tinua Latituden och andra 
quanliteter, hilka beliöfvas noga på minuten, våp,a vi icke 
endast betvi[Ja, utan rent ar lilrnel>a. Samma probierner som 
Sp_hero.gnaphen kan lösa, kunna äfven upplösas med en van
lig glob, och - hvarföre har man vål i navigationen förka
slat såväl bruket ar eloben, som i allmänhet alla graphiska 
methoder '? - Jo ! derföre att . de icke lemna så säkra re
sultater, som deu ar ingenting ioskränkta kalkylen. Rt>dan 
detta vore tillräckligt för att inse olämpligheten af att öka 
Qavigatiooen mr!l_ ett nyU instrument, som, ehuru sinnrikt 
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till sin ide, likväl aiiJrig kan molsvara sill äud3mål. ~IPu 

del girves arven andra vigliga inkast som kunna göras dere

rnot. Om ett dj·likt instrument iorördes till allmän_t begug

naude på sjön, så skulle sl•eppsbefalbafvarue snart, utaf brist 

på örniug, bli[va ur stånd att förrätta någon slags nautisk 

kal~yl. o~ssutom, livad grad af noggranhd kan man väl 

\'änla sig ar detta instrument, då det, som ofta måste blif

\'8 fallrt, skall rådfrågas ar en person som kommer ifrån 

däck, slt>l ar kölcl eller våta, och således ej i sådanttillstånd 

alt han med nåROil framgång lian för~älta något slags blott 

mekanislit göromåL 

Det är märhvänligt nog, att på en lid då alla sirarvan

den gå ut på all åstadliOrnma f'U finare och vet<·nskapligare 

navigerinr: an hittills, dels genom de gamle instrum~ntens 

fullkomnande, d~ls g .. nom uppfinning af nya methocll·r !ör 

nautiska problemers lösning, ett instrument föreslås till be

gaunande som, i fall dd blef ·allmänt anlagd, snart skulle 

återföra n~vigationen till det tillstånd af råhet och ofnllliOm

lighet, som man vill hoppas dPn nu för alltid lrmnut, och 

dessutom till större delen tillintetgöra fördelame af nyare 

tiders uppl;icht~r till t!oss rumomnandP, AnledningPil till 

instrumentels uppllnning må emellertid sökas i tlt·n obPhaut

sk<~p, som Engelska sjöfarande i allm:inhd hafva ITIPd sphe

risl;a Trigonometriens satser, hvilk en gör att tie alldrig kun

na reda sig i något fall, d!'l' dt'SS3 behöfva tillålllpi!S, sa 
frarot ej deras Navigationsbok itlllehåller· bestämda r .. g!or, 

huru de skola förhålla sig . 

Bos oss är liånnedomen ar spheriska Trigonometrien 

ett sine qua non för navigatören, och det kan såkrrligen ej 

r~lla någon in, att förneka nödvändigheten deraf, då man vet, 

alt hela naulislia Astronomil'n, endast är en fortsatt tillämp· 

ning ar spheriska TrigonometriPn. 

Erter hvad ofvao är anfördt, torde det vara tydlit:l, att 

M:r Saxby's Spherograph ingalunda· kan anses såsom ett fram -
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steg i Navigationsvetensl;apen och att den alldl'll•s rj råll

f;irtligar hans Pget skrytsamma ullryck drrom, då han s:igrr 

sig dermed hafvn "heseerat Kompass!'n .w 

Hva1·j e !ta n da. 

Maehin att kröka virke. Inom sednare åren har man i 

Amerika anlaggt \'erkstäder, der travirkl' blifvil llöjdt till ulle

banda fasoner genom makauisk inrilllning. Såluuda bereder 

man åmneu till stolkarma r, solfor och andra möbler; till 

cbässkärmar, ploghantltag och hjul; till kroldga lister, bågar, 

stråfvor 01'!1 andra byggnadsl.Jehof; till ledstflllgcr och allt 

hvad snicliarP, möbelfabrikanter, tinuuermän och andra ' trä

arl.Jetare IIIIIIIId erfordra. Äfvt·n till sk~ppshy~geri är denna 

upplinning ulll'ändbar, i det man såmedtlst kan få hotten

stockar, krumtimmer, plankor och knån icke allenast lika 

goda som de kroldgt vuxna, utan så m~cliet bättre, som deu 

erforderliga huult>u erhålles utan siltian l.Jehugening eller såg

nine, hvarit!l'llom såsom vanligt llbrHna arskäras tvärsöfver. 

En ma ehin till virkes krökande, som blirvit uppfunnen af 

Th. Blancbard i Newyorl., kan fås för 700 L. sterling, då 

ekball1ar om IIi tums lyrkant dermed skola beredas, Meu 

som · priset pii rakt virke är betydligt billigare ;in på krum

stycken, sil kan man latt förtj ena in anlä~:guing~kostnadernl', 

ty machinen höjer en balk på 20 minuters lid, och om man 

antager lika m ycli <'n tid a l t fas Isätta och äfven a 1t ho ritaga 

hvarje balk, si\ ban man docli höja 10 sådana om dagen. 

Virkets lirökande tillgiir på följande såll: 

Det timmrr, som skall böjas, införes först i en. baspan

na , hvaruli lilt; iin:!a insl~ppes m!'d öppning att fritt utslröm-
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ma. Efter tiliräcklig basning uttages balken och insf1ttes i 

machinen, sä att den under böjningen erf~r tryck pä alla 

sidor liktidigt, islailet alt endast böja 'l·irket öfver en form 
. ' 

SOm förut begagnats j OCIJ salunda förekommes trädets SVäl-

Jande eller afbristning. Machiucn består af en häfstång, rör

lig kring en axel, hvartilll hörer en form af erforderlig bugt, 

hvars ena sida kan tilldragas med kilar, så alt den hårdt 

t'rycker mot halhen. Under häfstången år en fotstållning, 

h vars längd kan med skruf förändras. Balken lägges på en 
böjlig metallplåt på fotställningen och inkilas så att den tryc

kes på alla sidor. Balkeos ena åntla knipes fast mot ena 

än<hn af formen på häfstången, under <Id andra balkändan 

ställes mot ett block vid fotställningens ända, som medelst 

skrufven blirvit afpassad dererter. 

Då delta år i ordning, nedtryckes häfstången, hvarvid 

balken följer efter det krokiga formstycket. Nar den sålunda 

fått Je n erforderliga bngtPn 1 sam manhindes balkens båda än

dar med ett stag omfattande ändarue af den böjli~a plåten, 

bvarefter balken m<'d dessa tillbel,ör uttages ur machioen 

och qvarhålles af dem, tills den salt sig för godt i den gH

na bngteo, hvilken det sedan billPhf11ler. 

Utförli{;a försök hafva med dPssa rnachiner hlir1·it verk

stålida såväl i England som Ameril1~, och enhällict har man 

prisat, såväl den korta tid, hvilken e rfordras t.ill virkets krö

kande, som operationens ändamålsenlighet, men is)'Onerhet 

den ofantliga fördel man såluuda på ett varf eger, att kunna 

lått rrhålla de krumslyckPn som föa·ekomma i skeppsbygge

riet, isynnHhet till sp~nt, bog och låringar. Derjemte ha1· 

den rapport, som eft~r i England anställda försök blil'vit af

r,ifven utlqckt de fördelar, som denna method alt hereda 

och krö!1a timmPr gifver, genom att bespara arbete såväl 

som virkt>. 

FiJresl11gen jernväg emellan Europa och Ostindien. En af 

den ryktbare ingeuiön·n Sir H. Stewenson utaifven liten bok 
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afhaodlar sållet lllt med jernväg sammanbinda England ocb 

dess ostindiska -besittningar, bvarvid anläggningen skulle ge

nomgå Belgien, Preussen, Österrike, Europeiska Turkiet, Per

sien, Beluchistan, hvarifrån lnduslloden skulle begagnas till 

&yderabll'd. En annan föreslagen jeroväg skulle gå genom 

f(ankrike och Österrike. Boken åtföljes ar en sfor karta, 

upptagaode hela banans sträckning, och ,rörtjenar den stör

sta uppmarllsarnhet , för den möda författaren oedlaggt på• 

sin plan, hvilken lik alla nya och djerfva förslag uppväckt 

motständ af fördomar, egennj'lla och olmnnighel. 

Man kan icke underlåta att instämma med författaren i 

hans anmärkningar öfver sådant motstånd : Ett slorartadt 

förslag, säger han, är från början en mans tanke, duokelt 

uttryckt under samtal, kort afhandlad i en liten skrift ocb 

händelsevis påpekad i en tidskrift. Det bdraktas ar hans 

vanner som en oskaJlig vurm, eller kanske bevakas det med 

oro s3som tecken af underliga afvikningar hos ett föröfrigt 

lrlokt förstånd . l(ommer så en gynnande lägenhet, och ilf

vertygels.en alstrar ifHr filr saken, tänkaren åskådliggör sina 

.funderingar, påtvingar styrelsen dem, låter tidningarna be

handla dem, och framkastar dem för den motvilliga allmän

heten. Tanken är klädd, och genast börjas dess af~lådaodt>, 
Först borttages hvarje dess prydnad, livarefter allt, som är 

förespegling eller upplwmmit för menstilighetens bästa, sko

ningslöst bortryckes. Når den nu återstår helt naken, börjas 

anfallet mot dt>ss lif. Historien och vetenskapen genomsökas 

för att visa att utförandet är en omöjlighet. Om förslaget 

gäller att med ånga fortskaffa sic- öfver oceanen, så bevisar en lärd 

P_rofessor att bränslet icke kan räcka, att rnachinerna måste gå 

s~g röd varma, att arståndet vore för stort, för att med någon 

rimlighet kunna hoppas på säkerhet, och en hög statsman 

Dlfå~ter sig alt äta upp pannan till den ångbåt, som först 
Utr" " . 

orer ett sadant företng. Om det angår en ängvagn som 
g" o ' 

_ar nagot fortare än en h~ist kan springa, så bevisas det tyd-

lagt, att llt'la hantfigct silall slås i stycken, att hjulen skulle 
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snurra omkring i lurten utan all drifva fram vagnen, samt 

alt passagerarue blifva qvafda ar lufttrycket j ja! en mäkti 

tidning skraltar åt rlen man, som är nog orimlig att vilj: 

kasta fram menniskor såsom raketer, skulle förslaget angå 

en jernbana i Ostindien, så uppgirvas infödingarna vara allt

·rör tröga, de l! vita myrorna skola förstöra unrlerbåddningeiJ, 

Pller solen döda macbinislerna. På lilia sått .skall detta stora 

.{örslag uppväcka motståndare, och kanske dröja länge innan 

det kan utföras, men man bar sett lika storartade företag 

genomföras och kan boppas mycket på framtiden. Medan 

man i England öfverväger detta vigtiga ämnt>, skulle det 

emellertid kunna hända, att en bastigare fört>ning mellan 

Europa och Ostindien komme i g~ng - öfver Ryssland. Ty 

i Times sitges (den 20 Mars) att redan under sista kriget 

var ryska styrelsen betänlit på en direkt tPieeraf-förbindelse 

från NicolajP!f mot Kaspiska bafvet, öfver lspahan och Hera! 
,.. ' 

samt att arbetet redan år påbörjad!, ehuru det icke är 'ändt 
' 

l 

när det skulle kunna fullbordas . EmPI Iertid vore dt>t icke 

oväntad!, om man en vacker rla!l i Petersburg befanns er

hålla ordentliga notiser om hvad som lilldragrr sig i engel

ska besittningarna i Ostindien, fh·ra veckor förr än unrler

rältelsen derom ankom till London . 

, 
FORÄNDRADE OCH NYTILLKO~INE FYRAR OCH SJÖllfÄRKEr(, 

, . lWorrige. 

~-LO PEN (3) *"). Fyr, stillastående, på s . sidan af inloppet 

.till S.orvaa,gens hamn. Tändes från 1 JaQ, till 14 April odb 

bP.Iyser horisonten emellan s. s. V ~ v. och N. v. ·~. 

V.. g V., O. omkring. Höjd 130 fot; synvidd 12 mil. 670 

G3' 30" N. 13° 4' 30" o. 
Farleden går antingen PmPIIan fyren och det i N. o. 

.derifrån liggande skäret Kraaken, eller emellan detta och 

skäret Skjortehaken j i förra fallet håller man nårmast Glo

pen, !.'medan S. O. om Kraaken ligga 3:ne gqmd j i sednare 

falLet, närmast Kraaken. När man får fyren o. om s. t. o. 
p. C, kan 8llkF:)S på l 0 a 12 famnar. 

SVINÖ vid Balstad (3), Fyr, stillastående, röd, till led

ning eme.llao Henningsvaer och Sörvangen. Tändes från 1 

Jan. till 14 April och belyser horisonten från N. V. t. v. 1 

V. till N. N. O. 1 O., s. omkring. Höjd 190 fot; synxid-d 

l O mil. 68° 3' N. 130 34' 30" o. 
HENNINGSVAEH (3). Fyr, omgåt>nde med blink hvar 3ili 

pä Qt•itvarden j hudvudsaldigen till ledning vid seglingen öf

ver Vestfjorden och finnande af ankarplatsen i Saltvaerings~ 

sundet. Tändes från l5 Aug. till 1 Maj och bt>lyser hela 

horisonteQ. Röjd l f o fot ; syovidd 16 a 20 .mil. 6So S' 

3011 N. 14° 14' 30" O. 

Når man söker an~arplatsen, bringas fyren i N. t. O. å 
O., hvilkeo kurs .styres till man år <Jmkriog 3 kabellångder 

från fyren, då man hållffr något ostligare för att gå s. ()m 

-·---
•) ·oe inom parentestecken ställda siffrorna angifva å hvilka pagina 

i 1856 ·års upplaga af "B e s k r i f n i n g ö f v e r F y r a r, b å k a r 

(l c h S j .ö m H r k e n etc.", förändringarna ·böra införas. 
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fyren och når man ar 2 a 3 liabelläneder förbi densamma 
t 

kan ankras på 5 a 6 famnar. Anl;arpla!SPO nr trän~ och kan 
end~st begagnas af minrlr!' fartye. 

FAERDER (19). Fyr, stillastående, på Lille Faerder 
eller Trist en, 2 mil S. om gom la fl ren. Tänd · s l Juni 18~7, 
då den gamla fyren släcl.es. BPiyser hf'ia horisonten. lllljtl 
152 fot; synvidd 20 mil. 59° 2' N. 10° 321 1011 O. 

Storbritannien och Irland, 
DOVER (115). Hvit KloclllJOj, påtecllnad Admiralty Pier 

Works, 250 fot s. o. friin yttersta erunc:len för detta arbett>. 
VEHCLUT (122). Fyr, sti!lastäende, på denna pir, vid 

N. sidan af S:t Chatharine's baj. llöjd 60 fot; SJ'nvidd 7 ~ 
JO mil. 49° 13' 1S11 N. 2° 11 1211 V. 

llELL llEACON (135). Flytlad N. vardt 200 famnar på 
25 fot vid lågt V<lllrn. 

F'ORMBY ( 135). Fyr, har upphört alt lysa 
FOI\MBY (135). Fyrsl1epp, llyttadt på 33 fot vid lågt 

vatten. PPjl. Crosby fyrtorn O. t. s. ~ s.; Crosby fyrskPpp 
s. O. 1 g mil. 

CROSUY (136), Fyr, stillastflende, röd, uti Crosby !'yr
torn. llöjd 96 fot, och synlie emellan p<'jlingarne S. S. O. 
l O. och O., lll'ilka gränsor anp,il'va när man f1r V. om Forrnby 
Spit eiiH S. om Crosby fyrsliPpp. 

CROS!lY (136). .Fyrsl;rpp, Oyltadt på 46 fot, vid lågt 
vatten. 

Sa•nnieu. 
CAP CABALLEHIA (212). Fyr, stillastående, på. denna 

udd!'. lliljtl 318 fot; sjnvidd 20 mil. 40o ä' 40 11 N. 4° 

"' o. 
I to lien. 

ISCHIA (223). Fyr, med omvexlande sl;en hvnr 3m, på 
yttersta pynten af refvet, SOlll Skj'ddar denna hamn. IJöjtl 
44 fot; synvidd i2 mil 4oo 44' 51" N. J3o 51i' 30" o . . 

. ' . 2:ne flamnfyrar, h vara f den till höger flr grön och 
den till venster röd . 

bl 

luioppet till hnmuen ar eo~~tlast tillt:,iu~lit; från O. sidau, 
i det 111 an passerar nära refvd, hvarp~l den f<lrstnåmntla f5-
rell ' står. Hamnen l;an en.hst l",!:la(!nas af fartyg som ej 
tigga djupare iin 10 fot, 

MOb-FETTA (230). Fyr, är omcåendo med blini; ln·ar 
am, på yllrrsta V. nntf ,tn af V. pirrn. llöjd GS fot; synvidll 
u mil. 41° 12' 27 11 N. 16° 351 45 11 O. 

(;:•·e~huul. 

CEI\IGO (236). F)'l', omui\ .. nd", med . blink hvar 30\ uti 
dl rundt , hvitt, 83 fot höet torn, på Cap Spathi, N. pyn
lt·n af ön. llPiysrr horison!en emPII:Hl S. 72° V. och S. 30° 
o., N. omkrinr,. Höjd 31i3 fot ; sj' llYid,J 24 mil. 3W' 221 5011 

N. 22° S7 1 3011 O. 
LIPSO {237). Fyr, ar i E'tl rnndt, 46 fot hö(lt torn. 

Höjd 8~ rot; synvidd 1 O mil. 37° 56' 2311 N. 23° 351 JG 11 O. 

Tu ridet. 
KEFIS eller B.ll\lliEI\1 (23S). (Asiatiska lmsten) Fyr, 

omgående, röd, me~ blink hvar 308
, s. 30° V. frän uddrn 

af samma namn, uti en träståilning af 14 fots !töjd, som 
fra lndeles s~.all ersattas ar ett hör,re torn. 

PESQUIERS (238). (Asiatiska t.usten) 2:ne Fyrar, röda, 
öfver hvarandra, på denna pynt, i N. 25° V. från llyn Bou.rgas. 

TCHEL\DAK (238). 2:ne Fyrar, röda, öfV<'r hvaraudra, 
p.å denna pynt och O. l.ust~n af N. inlopp••! till Dardanellerna. 

SEBDUL BAH!\ (238). (!:sta Enrop eisl;a Slottet) 2:ne 
!''yrar, gröna, öfvrr hvarandra, på ·dPnna pynt. 

KILlD BAim (238) . (2:tlra Europeiska Slottet) 2:ne Fl'
tar, gröna, öfver hvaranJra, på denn:~ pynt. 

ROVALY KALESSI (23S). (Europeiska kusten) 2:ne Fy
rar, eröna, öfver hvarandra, på denna fästning, midt emot 
Nagara-pynten. 

GAL.\TA (238). (Europt>iska kusten) 2:ne Fyrar, eröna, 
öfver hvaraodra, på denna pynt, i S. från Bahir J(eny . 

!{AHA UOOROUN (239). Fyr, omgående, med l'örmör
lic·lser hvar 109 , på denna udde. Höjd 312 fot; syovidd 2S 
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mil. FUrmörkelsern11 blir va först totala på l O mils ars tå l 
U 0 19' 1511 N. 28° 40' 15" O. Il(· 

KOUTALY (239). (~larmora sjön) Fl-r, stillaståPnciP på 
den lilla ön som liggPr V. från öarne Koutaly och B.abh 
40° 30' 40" N. 27° 20' 20" O. y. 

MARMORA ÖN (239). Fyr, omgäen•l", nwd röd blink 
bvar 2m, på t•n klippa vid O. pyn!Pn af ön. llöjd 132 fot. 
synvidd 12 mil. 40° 37' 40;' N. 27° 461 O. : 

STEPIIANOS (239). Fyr, omgående, IU(;d blink hvar 2m 
pli denna udde. HÖjd 7S fot; sj·nvidd 12 mil. 400 57' 14'; 
N:· 2so 5o' 34" o. 

Hyss lund. 

KRIVA YA KOSA (2-13). Fyrskepp, nwd 2:ne fyrar öfver 
hvar:~ndra, af M och 22 fots höjt!, är nyttadt till s. sidan af 
kanalen, vid yttersta pynten af grundd, som st·riicl!!•r si·g 5 
mil från den lilla sandön Peschani. Ostrova. flögsta fyrens 
synvidd 7 mil. 16° 56' 3011 N. 38o 12' O. 

Fyren lemoas på S. sidan · då man går till Yeisk eller 
Taganrog. Pynten af Krivaya Kosa ar numera utmarkt ge-
I)OW en röd tunn·a. .~ 

Förenade Nortl•,\rnerikans~a staterna. 
Moos'E PEAK HEAD (266). Fyr, löråodrad s'ä att den 

visar blink hvar 305• · 

MANHElGEN ISLAND (269). Fyr, förändrad så all dPn 
endast visar bvitt sken och blink hvar )m. 43° 44' N. 69o 
15' v. 

IPSWI~H (274). Fyr, ny pä en 15 fot l1ög påle, vid 
stranden. OfVPrens med fyren i O. t'oroPt led'er den öfvt'f 
baren, som dock ofta förändrar sig. 

NAJOT POINT (287). Fyr, flytlad i Pit nytt, fyrkantigt, 
hvilt torn, 66 fot N. från förra tornet. llöj'd 40 fot ; syn
vidd It mil. 41° 431 29'' N. 71° 20' 2" V. 

FALKNEI\ ISLAND (289). Fyr, förändrad till orpgående 
med blinkar. 

COHNFIEbD POINT (291). Fyrskepp, i S. från pynten, 
till · utmärUa·nde af Long Sånds gruFrd'et och på· s. sid!an•, vid 
midten ar detsamma. 

l:IATTERAS (kap) (301). Fyr, stillaslåPnde,. i en röd 
träställoiog, på pynten af Sand Spit, s. före fyren på kap 
Hatteras. Höjd 35 fot; synvidd 7 mil. 

MISSISSIPPI (312). F.yrsystemet för pas·sl'n till Ooden 
förändrad t och blifver: 

Fyr, stillastä'rnde, vid V. sidan af mrnning('n 
till S. ~· passet, ~ i ett hyi'lt torn. fl'(!jd 7'0· fot. 

8.3 

Fyr, om~ående, med Lliuk livar 75*, på 
Gordon Island, nära ml· nnin~en af S. passet, i ett gratt tra
t.orn. llöjtl 60 fot. 

, . Fyr, omgåendP, med hlinkar, på Middle 
Ground Island, N. sidan af mynningen till Pass å l'Outre, i 
ell svarl torn. lJ()jd 77 fot. 

. Bäk, på Frank Island, som utgöres af det 
earnJa fyrtonPI 1 70 fot högt och hv-itt. 

•,, BRANT POI:'\1' (3t3). F)r, omgå<'ndP, tllPd hlink, O. 
sidan af Sabine passet, i t'tl hvitt, iittJ,anti}:t, 75 Iot hög~ 
torn. Hojd 84 fot; synvidd 16 mil. 29° 43' äå" N. 93o 
:SO' 19" V. 

För att komma öf1·er harPn brin(!ar man fyr"n i N. V. 
t.. N. och styr N. V~ under d<·t man rnidt för lyren passerar 
JI.usten af Louisiana pii en kabPllån~;ds a'stånd. 

LOW ISLANO (314 ). Fl r, stillaståend .. , vid Aransas
passet, i ett t"gelstensfårgat, åttkantip,t, 55 fot h<l~:t to.rn. 
Uöjd 60 fot; synvidd 13 mil. 27° 54' N. 97° 3' 54'' V. 

Vestindien. 

YCt\COS (at7.). Fyr, lörstörd af orkan, mon Prsall af 
en '"pr.ovisionel stillastående f,-r. Höjd 70 fol . 

DIANA (3I9). Fyr, förstört! af orl1an. 
DrR§OIIteo. 

LA PLATA (32S). ·l·'y rskPpp, på O. pynlt•n af Ortiz hank. 
FyrskPJlp, på Chico-baol1en. 

' 'e11tkusten al' ~orra ...t.naerika. 
CRESCENT CITY ( 431 ). Fyr, stillastående, på S. V. si

dan af hamnen, på yttersta ändan åt sjön, af ön, sorn bildar 
S. och V. sidan af hamnen, uti ett hvitt torn, med röd lan
ternin, på fyrvaktare huset. Höjd 80 fot ; sy n vidd H mil. 
i-1 ° H' 34'' N. 124° H' 2211 V. 

SANTA BAllTlAllA (331 ). Fyr, slillaståonde, röd, 2 mil 
S. V. från landnings(llatsen. Höjd 180 fot i synvidd 1 O mil. 
34. 0 23' 35" N. 119 11 42' 5" V. 

11UMBOLDT (baj) (332). Fyr., stillastående, på North 
Sands, ~ mil f1·ån inloppet, i ett hvitt torn, med röd lanter
ni:n, på fp·vaRta1·ehusot. l-Iii j d öfv.er högt valten 53 fot i syn
vrdd 12 a t4 mil. 40° 46' 4" N. 1.2'4° 12' 2i" V. 

- CGNCEPHON P.Ol~T €33.2'). Mistklocka, vid stranden 
utanför f.yren, som slår h var as. 
' €AP llANCOCK ea32 ). Fyr, stH!astående, på N. ~idan af 
Coivmhia-Oodens mynning, i ett hwiU, ·4.-0 fot högt torn. Hlljd 
~30 · fet; sy-nv-id:d 22 mil. 4.-6° 16' 36' 1 N. 124-'' 2' v, Uar 
lllistklocka, som slå'r h var 5 ~s. 
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!;iytl• ,t.fri!•a och .'l!Oi«c~n. 

OOLPIIIN H0CK (338). ~'yr, stillastående, c rön. Lliijti 
öfvet· högt vallen 20,5 och lagt vatten, sprinetid, 36, 5 fot, 
Från Sunken Rocks fyrsl1epp pejlas den N 4 ° 15' o. 1 ,s 9 lllil. 

Sl-JANG!-!AE (34-9 ). Fyrslwpp, på 4 ~ famnar vid lået 
vatten . Pejl. från Gutzla(f Island N. t. V. ~ V. '23 mil. 

Torn, rödt och hvilf, 70 fot h ö~ t, på S. stran
den a f Yangtse f(iang, vid /(ew Toan. 

Umlel'riillelser för Sjöf m·ande. 
På Cortez-banlwn (kusten af Californien) iir upptftckt en 

klippa, endast 2 famnar under vattnet, med djupt vatten rundt 
oml;rine. Den li ta:~)r S. om och ungefär på lika afstånd från 
Ö<II'Re San Clemente och San Nieulas och vid O. kanlen af 
banl1en. 3'2° 25' i O" N. t .f9° i:i' 7" V. 

l Indiska Ocea nen åt• en klippa upptäckt på ·15° 5' s. 
•l O l0 50 ' 30" O. Bankens yttersta S. pynt 14° 41' 2i" S. 
i 04° 46' 30" o 

l Philippinornas Archipelag, O. ~ N. från ön Dolion och 
S. S. O. från Alonzon-pynten åt' en bank upptiidt. ·Il 0 52' 
N. 120° 18' O. 

P5 l\losquito-kusten, 3 mil S. om !{ings f{ey's och l O mil 
från stranden fll' upptäckt ett corallref med 2 fors valten 12° 
H' 45" N. 83° 22' V. 

Nytt Signai-S)'stem af Reinhold, varande en utvecliling ar 
Marryats, uppgirves vara antaget af Sverge, Frankril1e, Eng
land, 1\yssland, llolland, Sardinien, Belgien, Neapel och Chili. 

S.HIAIAl\1)[\AG AF 1TSKILLIGA f(ONGL . BREF, FöHOHill\11\

GAH, GENEHAL-0RDEH [\[. M., UTGÅNGNE }'l\ÅN SJö~'Öl\

SVARS-DEPAHn>MENTET. 

(l{ongl. Bref.) 

Den 6 Febr. K. l\'J. har i Nåder tillagt Lärlingen vid K. Varr-
vet i C.trlskrona J. V. Blomqvist, en gratifikation af 20 Rdr 
Bko, för bans ådagalagda behjertude och oförskt·äckta för
hållande vid räddandet af ett barn från drunlmande. 

s. d. · K. M. har uppå gjord und . ansökan, jetnväl fi)r i åt· i 
Nåder beviljat förre Båtsmannnen P. Rydman en n5degåfva 
af 'H R d r B ko att utg[t af de, till understöd åt personer, 
som tillh5rt Flottan, afsatte lnvalidbus-medol . 
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[J.t.lll 17. . K. i\'~. har, uppå gjord nntl. ansökan, i likhet med 
hvad förra ar egt rum, i Nåd. beviljat Kaptenen vid Flot
tans Mekanisl.a l•&r, E. V. Sasse ett belopp af 300 Bdr Rlw 
att utgå. af l>eh?llningen från förra åren på anslar,et å all
måona Jndrat:mnasstaten till svårt blesserade Officerares 
pensionerande. 

Deon 26. 1{. M. har i Nåder beviljat !\. Fiirv. af Sjö-Ärende
na gjorda und erd. hemsl<i!lan att den aOöning, af omkring 
1700 Bdr Bko, som ansetts behöOir, åt 2:ne vid Lotsverkets 
Ritkontor anstftllde biträden för uppgörande af fiirslar, och 
ritning-ar till samt fillsyn vid de för Lots- och Fyrnings
väsondets räkning- anbefallde arbeten må af f{. Förvaltnin
gen ulaf under händer hufvande medel försl!jut;JS. 

S. d. f(. M. har i Nåder bifallit f(. Fi\rv. af Sjö-;\rendena 
i undenl. gjorda framställan om ansl1affandet af en större 
dubbel slwlt-taOa, af je m, sammansatt på enahanda sfttl och 
af lika ~f.yrlw med de v id Morala melwniska ve r l; stad förfftr
digade Angkanonsluparne 1-logland och Svensl;sunds slwpps
sidor, till utrönande, vid skeende målskjutning-, af lwlans 
verkan på ett fa1·tyg af dyliii lwnstrulition 

Den. 26. K. 1\1 har i Nåder tillåtit att de Båtsmän af 1 :c;la 
Bollus od1 Norra Hal!ands Kompani, hvilka till årsfjenst. vid 
Carlskrona station komma att uppfordras, må, i slåilet för 
tandvägen, få transporteras sjöledes med beg-agnande af 
Angkorvetton Orädd 

(G ~neraJ-ö,·dcr ). 
Den 4 Mars . K. M. har i Nåder befallt att 1\apten vid dess Flott<\ 

och Ridd . J. E. Ekman slwll efter Kaprenen och Hidd. A. G. 
Nelzel, som på er,cm begäran entledir,as från Chefs l;apet för 
4:a 1\anonier-lwmp, tillsvidare vara Chef för nf1mnde komp. 

Den 6. K. M. har i Nåd . befallt att de till rustning- för Exer
cis-Ell.pedifon vid Slockholms station anbefallde fartyg slwla 
inmönstras den 4 n:istkommande Juni. · 

S. d. IL M. har i Nåd. befallt alt Kadett-Korvett en Jarramas 
skall inmönstras don ~ näslk. Juni, odt aU rustningen af 
Korvellen ej sl<a ll börja för än Sjöl1atlellema dervid 
kunna deltaga. _ 

S. d, [{. M. har i Nåder befallt att Skrufliniesl;eppet Slock
holtn och Siwnerlon Activ skola inmönstras d. 2 nästk. Juni. 

S. d. K. M. har i Nåd. befallt att besättning-slistan på det till 
utrustning anbefallda Exet·cis-skeppet på Cal'lskrona redd, 
Cul XIV Johan skall utgöras af 
Chef, Kommendör-K ap ton Löwenborg . 1 . . 
Sekond, Olficerare, Ond .- Ofllc. och öfriga besättningen 67. 

Summa 68 man. 



och all skeppet,, skall mot slutet ar nil.stkommando Maj m!t

~ nad utläggas pa Carlsl1rona rodd, der det förtöjes för 4 
månader, å ljenligt ställe. 

Den 6. K. M. ha~ i Nåd . befallt a~t Skep1~sgosseb~iggar.ne Snapp

opp och af Wtrsen skola utiagga tran Varfven vid den tid 

som Stalionscheferne finna lämpligt samt att besättnings

listor, och instmktioner för Cheforne utfårdas af Slations

befälhafvarne. 
Den i O. K. M. har i Nåd. tillåtit Yngl.ingen H. R. Hamilton 

att såsom extra Kadett, på egen kost, få åtfölja Linioskap

pet Stockholrn på dess föreslående expedition. 

S. d. Sek.-Löjtnanten vid flottan J. L. Frykholm bar erhållit 

3 års l·edighet till sjöfart på utrikes orter. 

S. d. Prem.-Löjtnanten och Ridd. C P. Virgin har erhällit 

Nåd. tillstånd att till tidens vinnande och under afvaktan 

på Nådig Resolution, för alt ingå i K. Storhriltannisk Ör

logstjerrt afresa till England. 

Den 13. Kom.-Kaptenen och Ridd. F. Engelhardt har erhållit 6 

månaders tjenstledighat för egna angelågenheters skötande. 

S. d. Prem.-Löjtnanten D. L. Heilborn har erhållit tjenstle

dighet till årets slut för att idka sjöfart såsom befälhafvare 

på ångfartyg. 
S. d. Prem-Löjtnanten och Ridd. Johan Ancarcrona har rr

hållit 6 månaders tjenstledighet. 

Den 21 . H. M har i Nåd. befallt att Korvetten Svalan ska Il 

utrustas till 4 månaders Exercis-expedition och inmönstras 

den .8 nästk. Juni 
'Den 31. Prem.-Löjtnanten J. R. Dahlström har erhåll'it 6 må

naders tjenstlt·dighet för ot:na angelägenheters skötande. 

Fih·änd•·inga,. inom. Konal. Maj:ts Ftoua. 
Befordringar: 

Den 20 Mars. J Flottans Mekaniska Korps, lill Löjtnan

ter : Under ... Löjtnanlerne C. F. D. Sandeli och P. F. A. Berg. 

Förordnanden : 

Don 3 i Mars. Till Ordrörande i Sjöförsäkrings-örver-

:rii'tten : Kommendören C. S. Annersledt; till Ledamot sam-

. ma öfverrätt : Kommendör-Kavtenen J. Lilliehöök. 

A(sked : 

Den i 3 Mars . Kapten-Löjtnanten P. A. Heidenstam och 

sekund-Löjtnanten Grefve V. Moltke Hvitfelt, mod tillåtelse 

·för den sednare att såsom lö·nlös i flottan qvarstå . 




