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Anförande af Föredraganden för 2:a Ve• 
tenskajl!!il•li.lassen i Ii.. Örlogsmanna-Säll• 
skaJu~t t•ä lJögtidsdagen den 15 l'tlov. 1859. 

R e f fl a d e K a n o n e r. 
År •18~ 6 vid Åli ers brul1 i Södermanland profskötos 2 :ne 

relflade kanoner, den en e uppfunnen af Majoren vid Sardin
ska Artilleriet Cavalli, vid tillfililet bflsir,tig<inde kanoner för 
sin Regerings räkning vid bruket, den andre ultänlit af bru~ 
kels egare fiaron von Wahrendortf, båda kanonerna försedde 
med kammariaddninr,. 

lJen Cavalliska kanonens kaliber var 6 ~ tum, den vägde 
n;irmare ·19 Slwpp., kanalen hado 2:ne spiralrelflor, som 
gjordB ett halft slag på hela laneden. 

Proj.~ctilen var cylindro-liOnisl;, för~edd med 2:ne långa 
vingar, en på hvardera sidan. 

Denna kanon, som i vigt ungefärligen .motsvaras ar vllr 
lälla 6 ~-lnms bombkanon, visade vid profskjutningen med 
ihiilig bomb och l:igro el ll valionsgrader, ingenting ovanligt, 
men deremot df1 elevationen ökades till 10° och 15° erhölls 
ända till 1200 alnars längre porte än den 6 ~-tums bomb
kanonens, men derjemte den ovanligt stora sidoafvikningen 
af 150 alnar. 

Vid Shoebury-ness i England, jamfördes de Cavalliske 
och Wahrendorlfske kanonerna med den Engelska 32-pnnd. 
BaUerikanonen, 1Jvill1en till vigten var något lättare ån de 
rafflade kanonerno. Oesse sednare sköto cylindro-conoidiska 
kulor, under det att till den 32- pund. kanonen begagnades 
unliga rundkulor. 

Skjutuingen börjades med 5° elavation, hvarvid kano
nerna hade samma laddning, och visade sig temmeligon tika r 

s 
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'id iOil börjadtt skillnaden i .s-kottvidd blifva märkbar och 

vid 15o elevation skjöto do rolflade kanonorne omkring f 600 

alnar längre ån den Engelska. 

Dessa försök visa ungefärligen samma resultat, som de 

N4Jl . Å!l-e.r 4 8Hi, ·Oclr likase m då v oro afvikningarne så s1ora, 

att cil~.t knappast ansågs vara någon sannolikhet, att trfllfa 

.mäaol., h\·arföro man i Englan~l kom till dHt .omd.örne, alt 

desso ndflade kanoner1 ej v,oro användhM~a om.bord på skepp, 

men deremot bord" vara nyttiga såsom flanlwringskanoner 

på fästningar. 

Sistnämnde s·kjutning måt.te, hufvudsakligen hafva varit 

verkställd, med den Wahrendorlfska kanonen, emedan det 

Leskrifves huru kammarladdningen på den Ca•valliska kanonen 

cic'k sönder redan i 4:de sliOilet. 

Den E11gströmsl>a kanonen, hel•anl. sf1väl i FrankrH1·e som 

En•glant'l för siu kammarladdning, före11ommer äfveB relflad. 

sådan var den kanon som försöl1tes i England, och rotflingen 

synes vara inbegripen i den förkaslelsedom, som der öfver

gicll det hela, hvill1en Jom, nu sedan man sett alt Frans

männen gjort sig kammarladdningen till godo, strängt lilan

-dras af Engtdska pressen. 

Nämnde kanon, har 4- relflor, hvillw äro en linie bredare 

oc'h ·~ linie djupare vid kammaren än vid mynningen ; stig

ni·ngen är 1 fot pä 15. 

-· ' t•rojecliler·1Hl flro ogivo-cylindrisl1a, gjutna af tackjam 

med i-l1antiga försånl;ninear hvaruti passa Idotsar af hvithok, 

hvilka fästas medelst spilwr eller nae!ar, för hvilka hi\1 ä.ro 

borrade från basen, paralelit med mede1-lil~ien. Fördelen 

af dessa trådklotsar framför de anna·rs brukliga styrtappar:ne, 

är den ; alt de ej sl1ada rotflorna eller menligt fresta karw

nens hMlbarhet. 

Projectilerne äro af 2:ne slag. Längre, som hafva nåra 

2 kalibers längd med 8 hvitboksklotsar, ställde 2 och 2 öfveT 

hvarandra, med · S'Petsen af den främre (ogive) delen af stål, 

medelst spindel och skruf fästad vid den gjutna kroppen. 

1Q3 

~ k•orl·aft\ s-on1 äro 1 ! kaliber l~ngo, harva endast i b·vit

·boks·lll()·tsar. 

De kanoner i Fransl;a flottan, som hafva den Engström

ska l1arnmarladdningen, äro rolflade efter Franskt system, .med 

3 rolflor. 

Frågan om rolflade kanoner v;icliles i vrankl-ike reda,m 

år 1742 af Hobins. Den upptogs .äter år 184.4. af den be

kanle General Paixhans och af Oelavigne, som verkeligen gjor

de försök dermed men utan framgång. 

Om de försök som härefter hlifvit gjorde har maFI sig 

nf allmanna ridningar och lidskrifter ingenling bekant, me!l 

man har sf1kra och sakrilla upplysningar till början af år ·1856., 

genom dun ar Premier-Löjtnanterna Hudbeck och Ameeu in

lemnadu !\apport som innehåller särdeles upplysande tabeller 

öfver porteer och afvikninr,ar samt anmf1rl111ingar rörande 

projodilarnas form och refflornas sligning ända till den tid 

då kanontJ rne blefvo rHglernenterado för Fransila flottan. 

Försöken hörjades i G a v re 185 l och hafva allt sedan 

dess fortgått.. - Man sl1jöt först med kanoner af 30 och 18-

'lt:dig caJiber på hvilk a VOI'O anbringade 2:ne spiraJr·efflor af 

jemn stigning. 

Projaetilen var till formfln cylind1·e-conoidisk med sferisk 

hotlen ; den hade stundom flere insliärningar, såsom man sel' 

på refflade ~:ev;irs-k'ulor . 

Man använde först långa vingar (som på den Cavalliska 

kulan) hvilka dels voi'O af jern, gjutne i ett stycke med kulan, 

och dels af lwppar eller hrons. 

Ar i 6 l1anoner som profsjkötos, och som hade · reffto·r 

af olika stigningar från 1 fot på 16,6 till i fot på 50
1 

uthärdad-e enda.;t 3:ne kanoner s'kjutning .till 4-7:de skot

tet, största delen sprungo för ett vida mindre antal och 

5 st. redan i 'första och andra skott11t. Orsal1eil hårtill 

ansågs icke ligga i de nli11a metaller hvaraf vingarna voro 

förfårdigade, man autl!lgs 'llllf~ndsakligen härröra .a:f {)en ge

nom l'elf,lornos jem·ru s~igning förorsakade bQndAin.gen me'llen 
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projecti111ns vingar och relrlorna, som lYingade kulan all re-· 
dnn vid sjelfva ~kotllossnineen, med friction mot relflorna 
vrida sig erter dess krökning. Man filreslog derföre para

boliska retflor som i hörjan t::ingo alldeles paralelit med kärn
linien, men krökte sig alltmera, ju närmare de kommo myn
nineen, och hvilka sålecles b01·de rntlfldela kulan en så smä
ningom tilll.agande roterande rörelw. Men till denna sorts 

relflor l:impade sig icke de hillills hruldiga vingarne, hvilka 

arven snart utbyttes mot tappar på kulans yta som grepo in 

nli retrlorna. Härigenom vanns den fördel att kulorna fingo 

ett friare Iage, ej så lätt hortle fastkilas i kanalen och sålun

da förorsaka kanonens ~priint:ning. Dessa tappar, som att 
börja med lil;n:Jde tappar pii kanonet·, antogo så smänint:om 
IJIJ rundad form, hvarjemte de delat' dPraf, som hor,le har

va beröring med relfloma gjordes af liOppar. 

Vid profsl;jntnint:: hfmned af 4 st. :W-pund. kanoner 

sprang visserlig'm en i första skollet, men en först i l i 2:te 
och en utstod ;,oo ~lw!L utan ~l.l antiock springa, men, var då 
obrukbar för det stora f:"wp,hål ets skull. 

Man antog derföre att någon bändnin{: ånnu fanns mel
lan styrtappar och retllor och afnmdade dem fiirdensllllll ån
nu mera, så att de blefvo l.ill formen liknande ett spheriskt 
segment och flyilade deras plats midl rör kulans tyngdpnnl1!

1 

samt försåg derjemte kulan med 3:ne luftrf11Hle1·. Vid för

sök~n s.om erter denna nya itndrine ä l!ttlan Vf•rkstiilldei, ut
härdade den 30-pundiga, försedd med paraholiska relflor 350 

~kott. innan den sprang sönder, och den i 8-pundiga, försedd 
med 2:'le jemnlöpande re !flor, 7 59 skott, utan alt springa. 

Denna för~ökslijutning visade, att den sednare andringen å 
kulan befanns betydligt bidraga, alt minska frestningen på 
kanonen, men att ingenting vanns med de paraholisl1a reff
lorna, hvarföre d11ssa siiväl som luftränderna förkastades. 

Såsom vid de förr omtalade försöken med Cavallis ka
non, · visade ej heller hår de reffi!We kanonerna, {Jågori öf-

toa 
verliigsnnhet i porl6 öher de nnliga, f()rr All lid 10" •ch 

högre elevation. 

Under dessa rörslik h~de man så smäningom kommit till 
den erfarenhet, att de observerade afvil.ningarne, hvilka all

lid intralfado åt venster och var en följd af kulans vridnini 
från höger till vonster, uppifrån sedt, med lika säkerhel klVl

de bestämmas, som slwttvidden medelst kanonens större eller 

mindre elev.ation. För att beqvämt tillämpa denna erfaron
het vid riktningen, gjordes den vanliga upps:ittningon rörlig 
åfven i horizonlel ril;lnint:: ; sålunda att den icke allenast 
sattes på marlwt, för att t::ifva kanone·n en mal dislancen ar.:. 
passad elevation ulan äfven flyt.tades så lll)'el1et på sidan ellel' 

till hö.;er om medellinien, som motsvarade den för distancen 

funna conslanta afviknint: eller, som termen lyder, deriva

tion till skillnad f1·ån den af blåst och andra omständigheter 
' beroendo, kulans afviknint: eller deviation, hvanid omdöme1 

endast var ledare. 

Medelst denna riktinrattning, är det som man vunnit 

denna hittills oerhörda sliotts:ilwrhet. (Jnder det man vid de 
första försöken med de Cavalliska kanonerna, till följe af 

denna kulans ah·ikning i det närmaste förklarade dem för 

oduelit;a. 

sedan man funnit att de paraboliska refflorne icke med

förde de pf~riiknado fördelarne, och sillotles återgått till jornil

löpande spiral-rotflor och efter smäne förändringar och jemk

ningar, i ändamål att ännu mora lätta kulans vridning efter 
refflorna , samt sedan kanonerne hade vunnit så betydliet i 
hållbarhet, att i detta afseende intet återstod att önska, blof

vo 1855 en 30-pund. och en 18-pund. kanon antagne till 

användande vid Franska Flottan. 

Flera sådana l1anoner voro vid kriget på Krim, dit af

skickade ocb uppsatte i batterierne, men blefvo ~j använde, 

emedan stillestånd och derpå följande fred straxt dereftor in

trAffadti; 
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Vid filreg~·P.nde pro·f~kjutninr,ar hade man .fu·nnil, att de· 

1lål.borrade kanonAr, som vid Franska flolian h{lp,n-r,n.1des, v·oro 

fiir sl(ag,a all. upprefflas; man gaf derföre fle kanor,Jer· s~m IJ:ir

e.fter €Qnstruerades ti.ll 30-pulild. och 1,8- pwnd. ka.libe.r, den 

yttre for·men af 80-pnnd. och 30-pun.d. knn.oner. 

Kulan till dessP. l1anon.eu, är o,p,iv(i)-cylinrkisk med hil.lf 

s.pherisk bas och afrundade tarpflar (filmande sph.<Jri,J1a seg

ment)~ som halva sin plats IJDi;(!!lför p·roj~cli.lens tynr,d.punkt. 

Den är ihålig, och var alt börja med. försfHht rned IIW·rctls

sio.nsantåndninp, i lr:lmre lindan, nwn dii mar~ <IJI•liO·[~, all. S·Jil·el

SI!n härigenom slnJIIe liirsvaga$ 1 tr•lhyt•l,r·lS denm.a a.n!:ind1nin,gs

meth.od mot et.t hrandl.riir i kul:ws halire ända .. 

Vid laddninp,P.n ialillages <lit en m.jul< fiirlarJ.,J,r,J.inr, J:igues 

emellan kula och liardus, emedan man fu.nnit,. alt deu bidr;a

ger till ökande af fianonens fiirmår,a att tåla sliOlt, 

. Vid pro.fskjulning som aRstj.J,Ides, med eft,er dr•lla ~yslem 

lillverl<ade 30-pund. l1anoner, slijölos med h varje bno,n 1000 

skott, ulan att niir,on spranr,, hvilkel antal vida Mverslit:nr 

hvad man pår·f1knar alt skj11ta med en vanlir, sl~lhorrad ka

non ; hvarjemte iakHor,s: 

alt efter 240:e skot.r.ef började låset alt r,'i siindP.r, till följd 

af fänghålets förstoring, hva1·förfl efter 600 slwll, si<~J:rör 

och kanonlås ej mer kunde anvftndas, utan frielionsrör måste 

ber,agnas. 

Efter 600 skolt började refflornas förs:imrin·;: al.! visa 

sig och kuloma infördes endast. med svåri••het ·, 1 .. . 1 
• ·- o -- ~.1n(1 en, 

hvarvrd ofta starka slag med siJitare11 mflsiH vöras Delta 

förhållande upphörde docl< eftHr 700 skol!., hvar:fler laddnin

gen åter verkstillides med lerlit:het. 

År 1855 anställdes profslijutning med en 50 -pundi'g 

kanon, med kula af samma form som fiire!{ilendf!. Dessa 

försök utföllo ej t.illf.redsställande, hvarlit>·n hvad heträtfar por·

teerne eller kanonens hållbarhet, oaktadt mau ha·de flnppats 

att vid användande af en tyngre projcctil, vinlila motsvarand: 

fö•·delar som vanligen svårare kanoner hafva frJmför Jli'tt.'a•re. 
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PrJan beslöt derföre, 8lt med, hlbohåll:mde 3f 30-pundig kali

herr öka kulans Tigt el·ler sgm är det samma d.ess läng,d. 

liesullaten af dessa försök äro icke l•ände men man ka.n 

antaga alt de varit goda, ly, enligt en Engelsl• np~lg,i. f.t oru 

Franska kanoner, be•böfver en refflad kanon, som skjuter en 

projectil i vigt motsvarande den 3'2-pundig,a kulans, icke v.äga 

mora än en 18-pundig oreftlad kanor1. 

För alt utröna, huruvida skrå sk.ulle med fllrde,J lmn

na användas till refflade kanore1·, verl<slälldes en prof

skjutninr, med den 30-pund. refllade kanonen. Jles1Jhtatet af 

denna fiirsökskjul.ning var, att skrd, inneslutet i jernknppe, 

sprida mera än dtl de inläggas i stl k11llnd skrtlsäcli, hvawför.e1 

vid denna skjutning III' refflade kanoner man bi~r haf.va skro

ten inneslutna i skråsiick. ltefllorna hefuunos efter; denna. 

skjutning oskadade. 

Efter hvad man hört, äro numera i Franska floH<~n da 

'i!-refnade kanonerne utbytte mot 3-refnade. Sednaste Uf.l

derrållelse dei'Om lyder : nde nya Fransk<~ ref<flade 30-pnnd. 

karwnerne hafva 3 refnor, 'il tum breda oeh ~ tum d~L1.pa 1 

som vrida sig blott ett fjerdedels slag på hela liingdtm f.r.ån. 

stötbotten till mynningen, med j13m.n stigning. ltefllingen 

v.erkställes i Vincennes, hvarest det sftges att 30 st. k.umna, 

rertlas på en dag. ProjP.clilen lik den förut heskrifne. Mod: 

dessa kanoner slijntas 60-pnnd . kulor hvilka dock väga. n:ir

mare 70 skålpund. skottvidden ftr omkring 12,000 alna~ 

oeh med högsta elevation 18,4 00 alnar.'' 

Under det alt Arli.Jieri-komiten för flottan arbetade i. 

G;IVre, v.ar en annan lwmite af Artilleri-Officerare sytsselsaU 

att i Calais lösa samma fråga . !Je sa beryktade ~oftlade fäll

kanonerna, hvilka Fransmännen användl under serJnasle· kri~ 

mot Österrikarne äro frnkten af dessa Of.ficerares ar@eten. 

Om dessa kanoner innehåller 1\onp,l. f{rigs-Veter•Jsl;aps-Akade

m.itens tidsl1rift för i år, 4:e häftet, iitskill.igt ~locl;g.odsr . hern

tadt från Österriliiska och I~ret~ssi ,!ia._ Mili.t<i.r-tidsl.rift.er oc.h 

h\laral j:a,g anhåller, alt tå me4.~~Ja , eU kort. u,tdntg. 
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Kapten Tsmissier, bekant föl' sina förhållringar inom 
handgevärets område, yrkade först på försöl•s anställande med 
refflade kanoner i större slwla; åt honom sj el f anrörti·oddes 
utförandet härar under komitens ledning 

Kanonerna erhöllo först 2:ne l'offlor, och projectilerne 
~ vingar, af hvilka 2 och 2 voro öfver hvarandra. D1!refler 
försöktes 3 refflor med 6 vingar och 6 reftlor med !2 \'in
gar, bvarigenom ojemnhelef'lle och svängningarne i kulans 

rörelser helt och hållet upphörde, rotationen or.h lwlhanan 

blefvo fullt regelmässir,e, men derjomte hlef lwlans gnidning 

mot rofflorna så stark, att dess e e fl er några få skol.! vo1·o 
förstörde. 

Den sista fiirhf1ll ringen, och den hvanid man sladnat, 
består i vingornes minslwing till 6, hvilli<\ iclle sitta 2 och 2 
öfver hva1·andra, utan i schacliform på projectilens yta. Dessa 

vingar äro af zinl<, sannolikt mod tillsats af hly, emedan del. 
annars vore för spröd!. 

Systemet. för de refflade kanonune hostår af en 6-pund. 
kanon för fältartilleriet och en ·12-pund lwnon för hebigrinr,s
artilleriet. 

Den 6-pund. kulans form ä1· onivo-cylindrisk, dess elia
meter motsvarar i del. närmaste den 4.-pnnJ. och vi~:;ten der

ar år nära lika med den 12-pnnd. vanliua masiva kulans. 

Den år ihålig och fylles med sand och sågspån när man ej 
vill begagna sprängladdning. 

Miln har gissat alt kulan är öfverdragen mod bly, som 
vid skotllossningen intränger i rertlorna, och att häruti eg'lnl

ligen skulle bestå den hemlighet, som giir kanonerna så fruk

tansvärda. Men något bestämt i detta afseende hade man sig 
icke bekant. 

Åstundas sprängning, så anbringas på kulans spets, en 
vanlig slaghur, som ovilkorligen tänder vid minsia stöt mot 

ett föremål. Man vet alt bomhcrne söndersplittras i små bi
tar och synes det icke otroligt alt spningladdningon nigöres 

ar slaikrut eller något dylikt., snarlik'! d.e beryktade Orsiniska 
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bomberna, hvarigenom således denna uppHnning omsider blif
vit anv;ind till gagn för samma man, som den var ämnad att 
ti IIi ni et glira. 

Kanonerna äro gjnlne af en bronsarlad metalh•r,ering, iclw 
ar gjutst.ål, som man i hö1·jan rörmodade. i<analen har som 
sagd! är, 6 rr,fnor, med ett hvarfs st.igninr: på 5 fot ; kulans 

spelrum år utomordenlli!{t litet, eller hiigst ~ linie. 
Den Österrikiska tid~kriflen anför derefter en mängd 

dimensioner på en 6-pund. refllad Fransk kanon, utan h·if
vel tagne på en nr Österrikarne under kriget eröfrad, och 

tilliip,[ier all \'erkan ar denna kanon ar alldilles JJIOmordenfli(!. 
Med t skäl p. krutladdning, C l'levalion nämnes ej), kan man 

skjuta på 6,1>00 alnar, och på 5,000 alnar med full säkerhel 

trälfa en ryUare till häst. Skjntning med cartescher ansils 

vara systemets svagasie sida. 
Vid skjutning mol en mur, med en 24-pun,J. orefflad 

kanou och rundlwla, samt med en !2-pund. refllad kanon 
och spelsl<nla, behiifver den sPdnaro hlott skjuta hälften så 
manaa skott, som den förra, fiir all 5,1.adkomma lilla stor brech. 

Lavett och materiel efter nya systemet, lare1· vara så lätt, 
att en kanon med för~tällare lätteligen drages på Fåttel ar 

2:ne hf1slar. 
Äran att hafva praktiskt nlfiirdl iden ar refOade kano

ner, ansf's i England tillhiira en \\·J:r Joseph Manlon. lian ut
tog patent pä sin upptining och hembjöd åt Parlamentet in

lösen dorar, men som han beg:irde 30,000 L. derför, IH'il
ket ansågs fiir dyrt, blef patentet obegagnatlt och fiirfallet. 

1 England likasom Frankrike ansågs största svårigheten 
bestå uti, att gifva åt projectilens vinp,ar ellllr rrffelfiiljare en 

passande rorm, emedan de bittills försöktP, visat sig inom lå 

~kott, försämra rorflorna och slut.ligen göra dmn ohrukbara, 
så aU kulan icke sällan fastnade i kanalen och sälunda för

orsakade kanonens sprängning. 
Manton försedde sin kula med en trådsper,el, som rull

komligt passade i kanalen och som hade utskjutande vini;ilr 
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ar träd, genom hvilka vridningen meddelades den tidf:lsl.adi), 
kulan. Ban beräknade att allt spelrum skulle fö.rs,vinna, till 
följe af trädets utvidgning vid skottlossningen. 

V.id hvad tid denna. Manton upptrådde med sin upptin

ning bar jag icke runnit vara uppgifvet. 

\lid början af kriget på Krim, omtalades med mycl!et.lof
ord, de af Engelsmännen använde bombkanoner, efler sin 
uppfin.nare kallade Lancaster-kanor>HJr. Dessa kanoners lopp 

var af oval form med spiralvrid:ning,. tilltagande mot myn

ningll'n. ProjectiiP.rne form .ttle att passa i loppet, voro a[ 

smidt jern, ihåliga och allid längre än loppets största diameler. 
Att börja med kunde man icke nog beriimma kanoner

nas långa skotlv.idd och den oerhörda verkan deras ttwga 
projectiler· astadkornmo; och för deras rörfår:digande anlades, 
enkom vid Woolwich en verkslad med ·l O änghammare och 
4 00 arbetare. Man berättar att. h varje, k.ula koslade 20 L. 

sterling; me u når det omsider \'isade sig, alt l:nlorne fastna
de i kanalen, hvarip,enorn kanonen sprängdes, upphörde man 
alt begagna dem. Sedan kulornas tillverkningssfrtt biHvit filr

båttratlt, lära de åter hafva blifvil anvånde. 
År 1856 på hösten såg rn:an ånnn' några kanonslupa.r 

bestyckade dermed. 

En allmä.nl. känd Engelsk Civil·lngeniet.Jr Withworth, hvil
k.en af rogeringen hade i uppdrag att nppgöra förslag till ett 
förbältradt reHladt gev,ä,r, kom deruud.e.c på en ide som. har\ 

v.ille tillämpa på kanoner. 
Withworlhs system, är ett månghörnigt lopp med spi

ralvridning tilltagande mot mynningen. Hans theori år att 
åsta~lkomma kulans hastiga vridning vid ID)illlningen, IJVartill 

den. månghörniga formen lämpar sig bå.UJ;e än ref.norna ; 
hvarjemte han uppställer som salts, alt ,iu hastigare \\ridniJlf. 

af loppet, ju tyngre projeclil kan man afskjuta från ka110L1 .. 
Erter denna regel, s~ger han sig med t2-punrl. haubitz, efter. 

sitt system, hafva af;,l;jutit kulu.r vågan.cle 24 och 48 skålp 

Ryktet påstod en tid, att M:r Witbworth af r.eg~>rin.g,en, 

.s.åsom uppmuntran och !iii vidare förstiks anS'Iållande, emoUa
git 25,000 L. sterling, men dä af dessa kanoner setl'eumera 

ingentina afhörls, kan man antaga nppr,iften vara ogmndad ; 
icke omöjlir,t aU deUa. ä•r ~amma premium, hviHret' sedermera· 

uthetalacles till M·:r Bichard Armstrong· som derjemte fick ere 

Sir fvamför sill namn. 
För att öka kano·Jilernils slj'rlla hacle e•n fahri·ka•Jil't vi·d· 

namn Krupp föreslagit, alt lillveri;a kanoner af p,jutstill. För
siiii hade med fördel blifvit ar.rstf1lldn i Frankri'ke oclr Pr·e·ussetl, 
men icke så i England, de·r pjesen sprana redan i första· skot
tet. KriiiYJ'S kanon, bestod ar elt rör af ldntslål, hvars bakre 
häl'rt var omgifven af e·n laelijflrns.cylir·r·der, fäslad vid e-jut

slål·sröret. D·en var orelllad, men bör dock nämnas, såsom 
varande Pörsl.a· p•rojec.ld all tillver··l!a kanoner af r,jul,stål, en 

ide sG·fiFI e·r.ter hvadr det ber;ittas, hlifvet med så mycken fram

gång Viilämpad på Armstrongs kHnoner. 
Redan 18;)4 inlemr·radH Richa·rd Armsti'Ong, jern·V1tH"kse>gare 

vid New-Castle on Tyne, till f(rrgsmifristern, filrslag tiH en rofnad 
f?rllkanon aof egeNdomlig kol'l'struldion och tillverkningssä~t. 

filen vann hi fall och Arm st ror1p, uppdrogs att liiiV•Hrka l."n 
kanor·l, som nnd'e·rrrirk talrika försöl;, siJ.vfrl vid f;rctoTiet StJ'JU· 

Shoehary-ness och besl.rifvos sålunda: 
nr\anonen hestår af 1~11 inre rlir af ~tål, omr,ifvet .. r der

utanpå li'rHiade jemremstJr, ungefii·rllir,eu så~O'ID vid ~illverkrr·rngen 

ar finare studsare och j.rgtgevårs pip'Or. Stålröret är inr1l:io 'l! tum· 
j1 diameter med Hl fina r11Pflor, metl en stig•ni·ng ar 1 fot pfr 12." 

Projectilerr är en spetsig cylinder 6 ~ tnrn lång, !fjtJten· 
af tackjern och år öfve·rliicM med' hly. l'leu år ihåli<B' och 
kan anv·åmlas sa väl meo~l som ulan s•pTå'ngsats:, livilke·n sed
nare anländes af en s'hrglmf' på spetsen·. Nfl·r projtlcti.len 
skall anvån,c!as oladdad, inSJå!tes t spets·en en s•l·ålspits, i stäl

let för anländn ingsmedel. 
Kanonen väge•• 5 ctmlne'r· !il5 s:k~Hp . ellel"' nära t ~skepp. 

och å•r koristruerad rör· kammarlr;uldninr,, hvari•genom, ufom· 

låU.hetea alt ladda, vinn-e! den Förlielen al.t lrå.ng·knla karl 
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begagnas och 551edns, gerHJill blyels intrångandq i ref0ern 11 , 

allt spelrum bör försvinna. 
kammarladdningen säges bestå af en lös stölbotten, som 

insättes uppifrån ~:enom en lippning i godset. l donna stilt
botten befinnes ~tå väl fänglifilet som en cavitet fyld med 
krut, hvilket i första hand antändes ar elden från fånghålet 
och meddelar dens:1mma åt clon frammanföre liggande krut
laddningen. En svår skruf eller ihålig cylinder intränger 
bakifrån i kanonens kammare, denna skruf år ihålig till 
hela sin längd och harigenom sker kanonens laddning som 
skall tillt;å 8ålunda, att sl(rufvon upp~krufvas så myclwt som 
behöfves för att borttaga clen lösa sliltbolten, hvarvid såväl 
antändningsrör is:iltes i fånehålet som äfven den omtaila ca
viteten fylles med krut, under det alt på samrna eäng af en 
annan man, kula och kardus inför·es i kammaren genom don 
ihåliga skl'llhen, hfarefter stillbolten åter insättes, skrufven 
tillvrides och slwttet år klart att alfyr'as. 

Vid profskjutning vid W hi t hy i Nor! humherland skjöts 
på 2,250 alnar, på en tafla sammanbultad af almplank, 3 fot 
tjock, 7 ~ fot hög och 5 fot bred sedan man med 6 'kott 
funnit den nödiga elevationen något llfver 4 °, trålfade de 
följande 8 slwtten taflan, inom l i! tum från dess m e

dellinie. 

En af . kulorna genomträngde tallan helt och håll e! och 
de öfriga på ett par tum når. 

lfrågavar·ande refflade kanon väger ungefårligan lika med 
en vanlig 6-pund. fältkanon, hvilkon skjuter osäkert på f 500 
och är alldeles oduglit: på 2250 aln a r. 

Laddade projectiler försöktes härefter med lika fram
gång på samma distance och med ovanlig träffsäkerhet, linda 
till 4 500 alnar, allt med bibehållande ar endast 20 lods 
laddning. 

Enligt sista uppgifter hafva tvenne Armstrooss kanoner 
blifvit försökte. Den mindres kaliber 2 ~ tum och den 
störres 3 1 tum. Den större kantmens vigt var 5 l skepp. 
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Boinben till den min dn~ kanonen t!ppgifves väga f 8 
skålpund och till den större 32 skålp. med hvilkon sednare 
man hade skjutit 14,~ 00 alna1· med 39° elevation. 

För tillförlitligheten af berörde uppgifter kan ej ansva
ras, åtminstone fordrar hvad som är sagdt om sjeffva kano
nens lwnstruktion och tillverkningssatt. bekräftelse, emedan 
uppgiftorne derom äro stridande i de vesändlli{{aste delar. 

Flera personer· hafva uppträdt med påstiiende, att de, 
och icke Sir William Armstrong voro berältit:ade l iii de 20,000 
L. -som han af regeringen erhällit. 

Så t. ex. allrnllngör en Kapten illakeley, som anser sig 
vara den rätte och patenter<~de uppfinnaren al' sammansatta 
stål- och jernkanor.er, det patent som Sir William Armstrong 
nllagit på sin filrbällrade kanonkonstruktion, beslående deruti, 
att kanonen fiirff1rdigas af ell inre rör af smidt jern eller 
kanonmetall uti ett stycke, omgifvet af en eller fleracylindriska 
rin{!ar af smid t je m . eller kanonmetall triHide på det inre rö
ret. Blakeh~y anfi\r Mven sill 11get patent på att tillverka ka
noner medelst "ett inre rör af eintjern eller stål, omeirvet ar 
~n förstär·knint: af gjutjern eller stål", och klagar öfver att 
Armstrong vunni l si,lt premium, jus l p ä hans uppfinning, 
t•medan Armstront: vid sin lillverlinin{! hegagnar still, hvarlill 
bans patent icke lemnar honom räUit:het och som deremot 
ingår i Blakoleys pattJnt, 

Andra upptriida och föreslå medel att afhj11lpa den Arm
strongska kanonens stora h rister, bl;;nd dess11 klandrare ii r 
en l\l;r Gosslint: som pästar, all der don Armstrongska kano
nen skall användas måste den åtföljas af 2;ne valleucisterner, 
eme•lan kanonen mäste viskas med vatten efter hvart 5:te 
skott, för att rensa ~·ernorna friin Jet blyfnas, som qvarslad
nat efter sista kulan . 

I Kongl. Krigs-Vetlenskaps-Akademiens bandtingar för i 
år, 5:te håflet, finnes ett ut· Engelska tidningen ~Naval and 
Military Gazette" hemtarit omdöruY om Armstrongs kanon, som 
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utan o:lt var.1 upplysanflle i, sak fönimrar· kammer11:s 'Yiir.da till 

den g:rad, a.tt tdou pitldast .skulle vara passande Li.ll bftt

bestyckning. 
Ett mer.a sa.nsadt bedömande finner man, uti en i Eng

land nyss utgifven bok om refflade kanoner af Ly.nall Thomas. 

Författareli hade sjelf på Sir William Armstroligs inbjudnin,g, 

örvervarit flera försiil1 på Sboebury-ness. 

':Förtjensten hos den Armstrongska kanonenn. säger han, 

nlig,ger mindre i någon egenl.lig n,yhel1 med undanlag likvål ar 

hvatl beträffar tillvekningss;it!et, ån uti en lycklig samman

sållning af r,odkånde principer, hvilken sammansättning lik

väl ej har kunnat åstakornmas, ulan talrilla försök, ledda 

af en person, som med melwnisk slddlip,het förenar öfver

Jägsen kunskap i .\rtillerivetensl;apen.n 

Sedan förlattaren till alla delar loforrlat tillverkningss:it

tet, öfvergår han till kammarladdningen, med sin bl)'ldädda 

trångkula, som han tror har mänga fördelar, men der·jemte 

ännu flera olägenheter. Han tror, att kanoner med snarlik

nande egenskaper, hade kunnat åstadkommas med mycket 

enklare medel, att de äro dyrare och svårare att inom 

kort tid anskaffa till behufligt antal, samt att de fr·amför allt, 

fordra särdeles van hetjening, och all dä en sådan icke all

tid i krir: kan pftrfllwas., det är fara V<il'lll, att kanonorne till 

följe af sin invecklade mekanism blifva oandvändbara just då 

de som bäst behiHvas. 
För att så mycket snarare lwnna til'legna sig fördelame 

af att ega refflade kanoner, berättas att Enp,elska Amiralitetet 

beslutat nppreftla nu i bruk varande kanoner, orh utsatt etl 

pris fOr bästa sättet att verkställa detta. Icke mindre ån U 
persone'r hafva anmält sig till tållan härom, och hafva r·ått 
sig tillställcle hvar sin kanon alt uppreffla, liVarefter slutligen 

alla på en gång skola försökas. 

ÖN SYRA. 

Denna lilla ö, som af 'Grekema kallas Syros, lårer af 
Homer omnämnts såsom tn1slad för en herde, hos hvilken 

Ulyses tog herbergo. Eme!ler.tid finnes der· numera inga ål

derdomslemningar, men i nyare tide·r har Syra blifvit den 

vigtigasta bland eykladerna, genom sitt centrala läge, genom 

en liten god h·amn och isynnerhet derigenorn, alt den utgjort 

on fl'islad för politiska flyktingar. Före uthroltet af grekiska 

frih.etskriget var nemligen ön bebodd af ungefär 4,000 ro

mersk-katholsl<a greker och några slägt.er med gre·kiska tros

bekännelst>n, hvilkll lödde sig hufvudsaldi~en ar åker

bruk. Som dessa katoliker ätnjöto beskjdd af Frankrike, bi

behiills der mera lugn, än å nal'liggande öar, hvilkas inne

vånare under den l.äng·variga kampen förföljdtes af turkarna, 

{)Ch, isynnerhet från de bördiga öarne Scios, Jpshra, Hydra, 

Spezza och [{reta, på Syra sökte skydd till lif och egendom. 

Intill denna tid fanns på ·sistnämnde ö blott en enda 

liten stad, kalla Syr~, som lng på en tusr.n fot höig hergspets, 

·l qvartmil non om hamnera.. Nedanför denna stad bygde 

de anlwmna grokisila flyktigarna små hus längs utmed sjö

~lranden, h1'araf snart upplwin en ny stad, den de benämnde 

tHermopo.Jis, och hvarest hlef ett tillhi\11 för fartygs· byp,grnå

stare, utrustare och hesåttniugar, samt snart nog för betyd

lig hauclel od1 rörelse, dork icke alltid af lofl1g art. 

Sålunda hade Uermopolis vid grekiska konungarikets 

gc·undlägg.uing re.daf.l uppvnx.it till en af detta rikes betydli-

1!a~te flundelsplal,ser ; men vid fredens inträde upphörde dess 

tillv.äxt, och fd•g;1 hlef om det unga samhällets fortfarapde 

be.stånd; ty mån'ga fl~l1t.iogar, hvilka blott för tillfältet under 

krig,eJt ditllyttat, ·åter vände ~i:IJ sina fordna hemorter, bvilkas 

jo.rdr:nåR af naturen V/3 1' mera gynnad , 

1 
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Icke notJ mod all Syr~ utvcck.ling lp'ir;jf' fördröj-des, 11tan 
grekiska reBerintJnn !'illl iifven på den tanken att utrymm~ 
ön och såme<lelst fil <less innevånare alt fl)'lla till Athens för
stad Pirmu,, fiir att i\torp,ifva denna hamn samma vigt, som 
.len i fornliden haft. Men hvarllen denna afsiet eller faran 
för upplösninp,en :1f staden Bcrrnopolis lwm till utförande 
Läget ilf S)ra fil' nemlif:nn alltlör p,ynnando, midt ibland cy
kladerna, i Europas sydöstra hörn, mellan de frut:tbara pro
vinserna Morea och AUika på ena sidan och Mindre Asien pi\ 
den andra, saJnt i nfll'heten af de af naturen rika öarna Eu
hea och Kreta, uti farleden från Smyrna och l{onst~ntinopel 

till Saloniki och Alexanclria. IJenna för handeln ypperliga he
lät:enhet hade de inflyttandH både bemärkt och l>örjat dl'a[la 
så mycken n)'tla ntaf, att de, under afvaktan på handelsvä
garnas utveckling, iclw lmnde förmås att öfvergifva Syra rör 
-Pirmus eller Korinlh. 

Det är esentlir,en låget, i förening med innevånarnas 
verksamhet, som ä:;tadlwmmit Hurmopolis raska utvecliling, 
och staden skulle ae110m regeringens mPdverkan kunnat fram
bringa någonting vida mOl', ån som hitt i III s e et rum . 

Om Syra en gång blifver frihamn, eller om Suez-kana
len kommer all utföras, sä kan man vänta att fä se clt hit
tills okänd! lif i dessa fanatlen. 

staden räknade ii l' ·1857 en hefolknint: af 35,000 men
niskor, mest af [ll'eliiska trosbekännelsen, ehuru den på höj
den belägna gamla staden bibehåller sina katolsk:~ k)'l'kor och 
hufvudsakligen lefver af de jordr;llltor, som husegame i Her
mopolis till dem erlägga. Hvardera staden har sin sårskilda 
prefekt, men den i Bermopolis är tillika guvernör för alla 
cykladerna ; der ho åfven konsuler från alla Europas föm.'lm
sta sjöfarande nationer. staden har ett gymnasium, domsto
lar, 3 elementarskolor för gossar och 3 för flickor, utom en 
mängd mindre uppfostringsanstalter, ett vackert hospital, 4 
boktryckerier, 3 veckoblad samt 2 större och flera mindre 
garfverier, hvilka uppgirvas Yara bland de bästa som finnas. 
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Slutlieen kan nämnas : att Hermopolis, eller som den 
vanlig1en kalla~, Syra, är Greklands fömämsta importhamn, med 
sliirsta antalet fartre och mesta omsättning af handelsvaror, 
bland ril;ets alla sjöstådfll'. 

p~ flera ar sina a fsättningsorter hafva i} n s fart m att t ä fia 
med de h5da stapelplatserna Konstantinopel och Smyrna, utan 
ult dessa hittills förmått twderlryclia nylwmlinaen. 'fve rlom 
hafva de af den blifvit hcseerade eenom dess gynnsammare lå(le. 

Om l'egLH in !Y,e n IH lwn gö ra statistisl1a uppgifter öfver 
städernas handel, sk11lle df1t falla starkt i öp,onen hvad till
vexl Syras handel hart under orientalisl;a l<ri eet åren ~ 854 
oeh •185iJ. l synnerhet val' det ~istnämnda ett gyllene år 
fö1· S)Tas sjiifart och a[fflrel', och Mven ·1856 visade e1i gan
ska god fortsättning den f; men årrt der·på mfnktes ett starkt 
artagande i handelns lif, i det de greliisl<a fartygen icke mera 
funno någon sysselsätt.ning. Likväl hade regeringen detta år 
~Wrre tnllinlwmster iln de förev,iiendtJ, och hvad rang Syra 
inta~;er bland de grel'.isl<a städerna sur man deraf, att då i 
hela ril;et infördes varor för ett sammanräi\II<Hit värde af 36 ~ 
millioner 1lra~hmer, förtullades ensamt i denna hamn för mera 
fm 14., och med transito~;oLb 25 millioner. Wirvid må lil1väl 
anmärl;as, att dessa siffror endast anr,ifva det värde, som vid 
tulll.amrarne uppeif\'ils, m1<11 att utom dessa l'aror säkerligen 
en stor n:iingd dyrbara artililar infrirdes till Syra pil .andra 
än lagliv,a v:igar; ål'vonsom alt \'aruv:irdet uppgjordes mellan 
ställets köpmän och de alltför· uselt lönade lulltjenstemånnen, 
hvill.a icl<e sl;ull" lwnna utan belydliea sportler lefva på denna 
dyra ort. Man kan således, utan frul;tan att hafva upptagit 
för mycket, uppsl;atta tullvärdet af de ant:ifna varorna hälften 
högre. Såsom bovis föl' delta anlagande må nämnas, att 
vårdet fö~ införda hudar vid tull\·erket upplagils ti.ll endast 
894,299 dracluner, då de förarbelade hurfarne uppgå till ett 
värde af 1 ~ till 2 millioner samma m-ynt. 

skeppsbyggeri är en af de vigtigasie industrigrenar i 
Syra, och man har under Je nåmnda åron vanligen sett 20 

9 
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medelstora och 20 mindre fartyg på stapel å dervarande varr. 
Fartyge'l byggas af grekislil., lätt furuvirke, af ganska nät.t 
konstruktion, så att de anses utmårl1t dugli~a att hålla sjön. 
Kostnaden af ett nytt och fullt utrustad!. fartyg är omkring 

160 Rdr Riksmynt pr lon, eller för 50 lons fartyg 8,000 

Hdr, för ett om 200 tons 32,301), och för ett om 400 tons 
67,500 Hdr 1\iksmynt. Afst.adnad sliPppsfart gjorde likvål att 

endast nåara få fartyg der hygdos ih •i S58. 

Garfverierna på ön äro så slorartadt lillt.agna, att de 

troliGen öfv(.)rträtra' alla sådana på Europas fasta land. Vid 

den slörsta fabriken förarbr.t.as årligen 24,000 stora råhudar 

från Buenos . A yres, Montevideo, Biogrande_ och dP.ssutom i O 
till 20 tusen ryska hudar eller från mindt·e Asien och Afril1a. 

I denna. fahril1, som drifves af en å ngmasldn och 6 vfHler
qvarnar, sysselsättas 350 arbetare. Ett annat r:arfveri med , 

200 arbetare föra t heta r mera ;in hälften !>å mycket som det 
förstnämnda. Det beredda l;idret ntslieppas till Donaufnr

stendömena, 1\onstantinopel, Smyrna, Syrien, Alexandria, Corfu 
och Grekland, samt har sf.ftndigt större rfterfriigan än som 

medhinnes all expedieras. Priset var i slutet af år i 858 

för en beredd hud om 4 svAnska lispund oml•ring 72 Hdr 
Uik-mynt, men i parti mindre. På de mindre garfverierna 

beredas isynnerhet smiirrfJ hudat' och fårshinn, samt. ~;liinn 

efter getter, harar, rårvar och schal;aler liir utförsel i stor 
mimgd till Triesl. 

Den oultö:nlit:a tillgången på marmor i nåslan hela Grek

land begagnas så godl som alldeles iclie, troligtvis af brist på 

vägar att nedföra stenblocken till någon inskeppningsort. 
På ön Tinos finnes bland annat rnannorbrotl., der nverde an

tico" blifvil hemtadt för museum i Berlin. Å Paros är ä~nu 
v,od tillgång på den bästa hvila ma1·mor, och den vågformigt 
iidrade från Eubea har alltid varit ansedd såsom en utmärkt 

art. Lik vill införes mannor frän Italien till trappor och golf, 

i l'l'fkanliga stycken, hvilka på bron i Syra falla sig 40 pro-
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cent billig.are iin hvartill Syra-marmor 11f samma storlek skulle 

kunna der försäljas. 
Svamp ut.skeppas i mängd, hvaraf den gröfre , såndes till 

Triest, den af medelsort till Marseille or.h den finaste till 
England. 

Ull af ortlinfira sorter lemnas från alla arr.hipelagen's öar1 
men genom stor dödlighel bos fåt·en pft de sista åren, har 

den stigit i pris. 
Bomull, som odlas på flera bland öarna, isynnerhet Milo;: 

är af god sort, mrn tillgången är ännn mindre hetydlig. 
Oliv-olja år en af Grelliands förnftmsta produliter och 

sändes förni11nligast till Triest, Marsei lle och Livorno. 
Vin produceras på de flosia grekiska öar, bland hvilka 

Tinos år bel1ant för sin Malvoi:;ie orh Santorin för sitt Vino 

santo. l Syra tillverkas stora qvanliteler tryckta- bomullsdu

kar, spelkort, kammar samt något silke och röda, grekiska 

mössor. 
Uti dervarapde hamn fins en upphalningsbädd, som år 

starkt anlitad af fartyg, hvilka skola- repareras eller hafva bot

ten rengjor·d. En slarli ångbåtsfa~t förenar Syra med de 
förnämsta Medelhafvets och STarta hafvet.s hamnar. lsynner....; 

het besörjer Öslerrildska LI!>Jdsällskapel denna förbindelse med 
en st.or miinr,d snabbg&ende och stora postångfarlyg. En 
linie går hvarje lördap, kl. 2 e. m. från Triest öfver Corfu . 

och Syra till J{onstantinopel, med fiirbindelse-linier till .Qq- . 

nauhamnarna, Trepelznnt, Karamanien, Syrien, Egypten, J~ni

ska öarna och Grekland, Solonilii, Volo samt ön Kreta De 
till denna hufvudlinie använda ångare ciro serdeles fortgående, 

och sa ledes år postgången mellan Syra och Triest ganska _ 

kort och säker. 
En annan, såkall~d Grekisl1-orientalisk pal;etfart, afgår 

bvarje Tisdags eftermiddag från Triest, öfver Ancona, Molfella, . 

Brindici, Corfu, Zante, Cerigo, Syra och Scio till Smyrna, med 
bi-linier till alla ofvannämnda hamnar. Dessa båda hnfyud

linier~ fartrrr inträffa gemenligen hvarje Onsdag och Söndag 
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Syra, tillika fliBd dB t.ill !\reta, Solonilii oeh Volo fr·ån syra 
hvarje vecka argfiende ångbåtar, sil alt oftast l sådana f.artm 
då derstädes sammanträffa. 

Fransl1a sällskapet Messageries Imp(lriales underhåll e r H

ven reijuli er ångbåtsfart på dessa farvalt•m, anlöpande Syra. 
Ocll Il 

" f: l 
eme anat inlwmma der· engelska fraetiln ghii tar, Hlm gå 

frän Konstantinopel till Liverpool eller andra orter .ÄfvPn 
grekiska ånefartyg med vimpel och öriO({SOaee J.omma hit 
på våg mellan de [{rel1isl1a öarna, hviil;a nn hålla p;i all före
nas medelst elt vidstrflclit nät 11f undervallens-te!egrafer, 
hvaraf tråden mellan Athen och Syra fullbordades, fiir 170 L. 

sterling per engelsk mil, den 9 Decemh ll r 18 i.i 8. T" t e~:raf
kablar till Smyrnaa och l(onstant.inopel f1ro konlrail<mtdn att 
nedläggas af et.t. en1:elslit bolag mot 50-iirigt privitrginm. och 
öfverhufvud tyclws Österrilw, Eneland och Franl1rike t:1na om 
att göra sig oumbärliga samt få ön under ~ina köpm;ins välde. 

Kreta är ett ril;t fiilt för Sy~ioternas spelmlatiorwr, i det 
der alltid är anledning och förhflrPdelsei' !iii upprori<l;a fiire
tag, hvill;a de handlande understödja genom alt h;Jila vapen, 
krut och fönåder till hands att landa pil de af turldsl;a sty
relsen föga bevalwde strilnderna. N ~ir man hiir talas om det 
förtryck, som de greldsk a öarna i 400 lidit af turl1ar må 

o ' man ICI!e undra på den håg att afslwdda ol;et, som i\nnu 
qvarleh·e r bland befolkningen på de öar, hvill;a iclw und
sluppo Turidets Tålde vid grekiska ril< e ts afsldftande. Ett 
bevis på forntida fö~trycl1 utr,ör ännu städernas läge på höga, 
nåslan otillgänglip,a bergsspelsar, såsom om gam'a staden Syra 
nämndes. Denna belägenhet var nemligen enda sl;yduet mot 
turkarnas våldgäsiningar, då deras fartyg anlwmmit i hamnen ' 
der de brukade förskaffa sig proviant, förstärlming i besätt~ 
ningar samt några slafvinnor på !dipet- allt med våld. Med 
en vild och olwnnig eröfrares öfvermod intl'iingde förl'liima 
turkar då till häst i grekernas helieaste kapel'l. Som dessa 
icke kunde, liksom bostäderna, förflyttas, korn man på den 
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fanken att till en del ir:enmura kyrlwdiirrarne, så all de blefvo 

för små och låga för de välfödda tml;arne. 
I hela nejden finnes l;nappt n5r:on så läll tillr:iingli!! och 

sälwr hamn som Syras. Visserligen störtar Nordostvinden 
med slor våldsamhet ped från dn hö[{a berp,en, och bollen i 
hamnen iir siindtlrhuggen af den nncl;na anl;ringen, men föt' 
~~ö är der fulllwmligt sl;ydd, sf1 att farl.)'!!'~n kunna ligga i 
lag med fortöjningar fast i land. Utanför ut.loppet, som lig
ger mot öster, är ett godt fyrtorn uppförd! på iin Gadronisi, 
hvarir,enom h'unnen kan söl<as i mörkret, och vht dager, eller 
med mindre fartyg nattetid, kan man flfven passera söder om . 

sistnämnde ö, vid lln ::örande af S)TöS hamll. 
Om sommaren utflyllar en del af stadshefolkningen pä 

de många landtstftllen, som hlifvit anlaeda helst på sydöstra 
clelen af ön Syra, men vintertiden bebos dessa blott af nå
gra val<lare. Viigame äro icke användbara för når,ot slags 
åkdon, men öns små och härdiea hf1slar kliHtra vip,t och sä
kert på de branta och oländiga stigarne, som blifvit upptagna 

öfver och tnPllan dll viildit;a lwruen. 
Föröfri({t !;an man icke uti a\11 loforda innevånarnes 

karaklftr, ty såsom grel;erne i allmånhet äro de företagsam
ma, utan att så noga räkna medlen, och hv em vet Hill de 
skulle kunna motstå frestelsp,n alt i stiltje öfverrumpla ett 

onsamt handelsfartyg. 
Anblicl;en af Syra är hland de mest egna. På spetsen 

af ett högt käggelformigt berg höjer sig en kyrl;a, hvilllen 
utgör spetsen af den trehörninp, som staden, eller rättare 
de båda s!f1derne derunder bilda, med skeppshron som bas . 
De af trappor bestående öfre gatorna, d.e blf111dande hvita 
husen och det lilla, odlade mellanrumnwt mella'l Syra och 
Herrnapolis framställa sina skarpa konturer och rilw färg
skiftningar mot det blå himlahvalfvet, hvars sköna fflrg är en 
följd af Greklands klara oeh rena luft.. Till höger har man, 
vid inlöpande i hamnen, de vid Hippan lilisom hängande hu
sen, och till venstar dominerar Jazurettets VJckra bygenad en 
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leende dal, hvars grönska ånnu mera komme1· de omgirvande 
bergen att synas stela och ofrngthara. Sl;eppshron, utmed 
hvill1en ligger en oräl;nelig m~nrrd af sådana nåtLa och smak
fulla kustfa1·tyg som lr<ilfas i Archipelagen, företer mycl1et 'lif

lighr.t. En blandad follima ssa med piltoresila drågter tranges 

omkring bodar af alla slag, och ehuru lulitorganerna tr<ilfas 
af de mindre behaglit:a Utdunstningarne af h;irsk olja vid kok..._ 

husen, ersf1ttes man för detta lilla obehag genom den tafla 
hvaraf man är omeifven. 

SAM~lANDRAG AF ÅTSKILLIGA 1\ ONGL. BR~~F) FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER l\1. l\1., UTGÅNGNE FRÅN SJöFÖR

SVARS-DEPARTEMENTET. 

(1\ongl. Bre f.) 

Den 16 Sept. Att Kassören J. G. Poller blifvit beviljad yt
terlieare tjenstledighet under 6 månader samt att Bokhfll

laren C. O. Schullzberg sl;all fortfarande bestrida tjensten 
under Pollers frånvaro. 

Den 23. Att F••naltningen af Sjö-Ärendena skall upprätta 

kontrald. med Motala melianiska verkstad om leveran s af 

ångmasldneri till den under byggnad varande Frl~gatten 
Vanadis. 

Den H Okt Att Sel;und-Löjtnanten vid !"lottan P. E Arrhe
, nius erhållit tre års tjenstledighet alt ingå i Kong!. Stor

Brittannisk Örlogstjenst jemto stipendium för första året. 

Den 21. Att Kamreraren vid !"lottans Stoclwlms station H. H. 

Krutmejer erhållit tjenstledighet tills vidare, samt att Kas

söron vid samma station C. J. Trolie skall under tiden be
strida Kamrerare-befattningen mot åtnjutande af lönerör
måner enl. f(ongl. brefvet den 1. Juni 1858. 

Den 4 Nov. Att, med upphärvande af Kong!. brefvet den 43 

Dec. 18'28 i hvad derigenom blifvit stadgadt om Officerares 
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af Flottans Konstruktions-Korps traktamente under skogs

förrättninr:ar, Oflicerare af nämnde r<orps som hädanefter 

till skoesförrättningu lwmmenderas, sliola under dessa för

rättningar f1ga efter inneharvande grad beräkna tralilamente 

Pnligt de i 185·1 års Nadiea l~eelemente och Kungörelsen 

af den 13 MArs 1857 gifne bestämmelser. 

Den 8. Att Prem.-Liijtnanten rid fiollan J. W. v. Otter er

hållit 1 års fö rlängd tjenslledighet att qvarstadna i Kon el. 

Stor-Brittani.;k örlogstjenst, samt att bemälde Löjtnant blif
vit tillförsälirad ett understöd, beräknadt efter t·ll! 1\dr 12 
öre i månaden att utgå af 1S:te hufvudtilelns anslag till ex

tra utgifter, intilldess han hunnit att till Flottans veder

börande station återvända. 

(Gen~ral-Order.) 

Den 6 Olil.. Att de å Kong!. Flottans Marin-Begementes fa
nor och fanspetsar varande namnskilfor sliOla bibehållas till 
dess nya LJilor behöfl"a ansliaffas samt alt det å Officera

res och Und•!r-Officerares pomponer nu befintliga namn

skiffrel, sl;a!l nibytas mot Kong!. Maj:ts och att denna för

ändrin~ skall vara vorkst<illd intill hörjan af nästlwmmande 

års vapenölninp,ar. 
Den 12. Att Ångkorvetterna Thor or.h Valk~Tian skola afru

stas och upplfl(!gas. 
Den 14. Att l(aptt>nen vid Flottan O. t;. A. flerl;epe erhållit 

'2 månaders tjr.nstledigltct. alt vistas in- och utrikes . 

Den ·18. AH Premier-Löjtnanten vid Flottan D. L. Heilborn 
erhållit tjenstlediehet till innevarande års slut att såsom 
be!älhal"vare å ångfartye idl;a in- och utrilies sjöfart. 

Den 25. AH Sek.-Liijtnanterne vid Plotlan J. C. E. Christi
erson och G. 13. Lilliehiiök må vinna intri1de å Kong!. hö

gre Artilleri- Lfirovcrlwt ,vid Marieberg. 

Den 25. Att Premier-Liijlnanten vid Flottan M. v. Krusen

stjerna erhållit 7, och Sek.-IAjtnanten Grefve O. C. Cron

stedt 6 månaders tjcnstledighet all vist<.s utrikes. 



Den 5 Nov. Att ett Stockholms station lillhörand" lämplig~ 
ängfartyg skall stållas till 1\ongl. F'örvallninglms af sjö
Ärendena disposition för att till Stockholms station bor,sera 
fartyget "Finnr,rundetn, hvill;et kommer alt a nämnde station 
öfver vintern npplf•fmas. 

Den 8. Att l<apt.ennn vid Marin-Regementet O. M. Törnebohm 
sl;all såsom Kompani-Chef vid l(rono-Arbetsl;åren tjenstgöra. 

Den ·22. Alt Sek.-Löjtnanten vi•l Konsti·.-Korpsen E. A. Pihl 
erhållit 2 års tjenstledir;het rälmad fr~n den 5 Januari 1860 
fö1· at.t å enskildles varr utvidr;a sina kunsl<aper i fartms
bygp,nad. 

Den 25. Att Sekund-Löjln. vid Flottan l L. Frycldtolm er
hållit 1 års förlänp,ning å in{•ehafvande permission alt å 
Svenska fartm idka utrikes sjiifart. 

Den 14 Dec. Alt Ängkorvellen Orädd och l(;l!lonängslupen 
Svenslisund skola afrust.as och npplfiggas. 

Den 28. Att Premier-LöjtnantflO C. J. Fricl< skall, efl.e.· af
lidne 1\apten-Liijtnanten C. A. Fischerstr·öm, tillsvidare vara 
Informations-Officer i talding i Carlsluona. 

Den 30. Att Sek.-Löjtnanten vid Flottan H. v. Kr·usenstjerna 
erhållit. 3 års tjlmstledighet till sjöfarts idlwnde å Svenska 
och Norsl1a handfd>farty::. 

Fö,.ändrhtgar inom Bongl. Mr~j:ls Flotta. 
Befordringar: 

Den 8 Novemher. Vid Marin-Het:ement.et, till ({aptener; 
Löjtnantorne J A Melonder och B. E. Forneli; till Löjtnant; 
Under-Löjnanten J. W. l(indgren. 

Den 23 December. Till Soh und-Löjtnanter ; Otexamine
rade Kaclett-Korporalerne J. A. V. Bmclrströrn och L Söder
rnork; vid Flottans Mokaniska lwrps, till Löjtnant; Under
Löjtnanten A. G. H Virgin . 

Dödsfall: 
Kaptennn i Flottan> 1\eserv-Stal, Ridd. af Kongl. Svärds

Orden O. M. Stdlhane, den 7 Oktober·. 
Kapten-Löjtnanten C. A. Fischerström, den 2 ·l December. --




