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Anföt'ande i Kongl. Örlogsmanna-sälJskapet 
högtidsdagen den 15 November 1863 *). 
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Ehuru tillvaron af kompass-nålens deviation redan var 
känd innan höljan af innevarande århundrade, så väckte den 
likväl ingen särdeles uppmärksamhe1, så länge hufvndsakli
gen endast seglande fartyg af trä, uti hvilka deviationen i 

allmänhet är obetydlig, öfverforo hafven. Förhållanderl'la 
hafva emellertid högst betydligt förändrat sig på de sednaste 
25 11 30 åren, och frågan om kompass-nålens deviation har 
derigenom undergått den mest genomgripande förändring. 
Först förökade anbringandet af ångmaskiner uti fartygen betyd
ligt den till deviation verkande kraften, som kompasserna voro 
utsatta för; derefter tilltog ännu mera den s. k. "Lokal-attrak
tionen" med det större användandet af jern såsom skepps
byggnadsmaterial, och slutligen har bepantsringen af krigs
skeppen uti en utomordentlig grad förökat densamma. Frå
gan om deviationen och dess orsaker, samt medlen att upp~ 

häfva eller bestämma den, blef sålunda allt vigtigare och 
är för närvarande af den största betydenhet. Under sådane 
förhållanden är det naturligt, att män, såsom Airy, Seoresby, 
Evans och Archibald Smith m. fl, inseende sakens hela 
Vigt, skulle framstå och, genom såväl theoretiska som prakti· 
ska undersökningar, bidraga till förklaring af fenomenen och 
lösning af frågan i sin helhet. Här är emellertid icke stället 
att ingå uti någon utförligare berättelse om dessa vidlyftiga 
undersökningar, 11tan måste jag inskränka mig till att i 
korthet angit'va de för praktiken vigtigaste resultaten deraf. 

•) Af knpten C, Kloman , 
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OeTiatlonen består af trenne delar, !nr a rar den första är 
i.ön11tant och i allmänhet ganska obetydlig, synnerligast o ni 
det "mjuka jernet" är symmetriskt fördeladt i fartyget. Den 
andra delen kallas den hal{cir!iUlära deviationen och upp
kommer af det "hårda jernet" och den Yertikalt inducerade 
magnetismen hos det "mjuka jernet". Den tredje delen kallas 
den quadrantislw deviationen och är isynnerhet af stor be
tydenhet i far tyg, som haf.·a jerndäck samt tvärskeppsför
bindningar af jern i närheten af kompassen. Af de begge 
11ednare är den första noll på två motsatta kurser, samt 
c>•tlig på den ena och vestlig på den andra halfcirken; den 
är störst Yid de punkter, som ligga 90° ifrån nollpunkterna. 
Den andra är noll på fyra punkter, som ligga 90° ifrån 
bvarandra. Den delar sålunda kompassen uti fyra quadranter, 
och deviationen är ostlig på två motstående quadranter och 
nstlig på de andra begge. Den halfcirkul ära deYiationen 
kan upphäfms genom kompensations-magneter, och den qua
drantiska deYiationen genom att anbringa nytt jern i närheten 
nr kompassen , Jnilket Airy använder uti sin bekanta kom
pensations-method. Summan af alla afvikelser, Yid en viss 
kurs, är emellertid hvad man i allmänhet kallar deviation 
för den kursen, och det är den, som erhålles genom de 
-vnnlign de\iationsförsöken. På grund af sådane försök kan 
man sedan, medelst de af Prisson och Smith uppgifne formler, 
härleda Inar och en af deYiationens delar samt beräkna de
viationen under de olika magnetiska förhållanden, som före
nunas på olika latituder. Dessa beräkningar äro emellertid 
jmecklade och besvärliga, och har Smith derföre konstruerat 
ett Diagram, benämdt Dygogram, som på ett fullkomligt nog
graunt sätt framställer de krafter, som verka på magnet
näten, och de ställningar, som denne, under deras inverkan, 
intager. 

Redan år 1856 uttalade sekreteraren i Liverpools kom
pnsskomite herr W. Rundeli den åsigten, att många af felen 
l"id styrkompasserna uti jernfartyg härrörde af den inducerade 
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mngnetismem vertikala komposant, och att de till 11törre 
delen kunde kompenseras genom att anbringa en lodrätt 
jernstång omedelbart framför nakterhuset. Se dnare experi
r•enter, jemförda med iakttagelser på åtskilliga fartyg under 
olika magnetiska latituder, hafva visat rigtigheten af denna 
åsigt, och man har redan infört bruket af sådane lodrätta 
jernstänger uti ganska många fartyg, och öfveraJlt med det 
bästa resultat. Om stången anbringas under fartygets bygg• 
nad så, att den underkastas samma skakningar som akter
stärren och n:irbeiägna jermnassor, så skall man kunna vänta 
sig en fullkomlig kompensation. wiärkligt nog föreslogs detta 
medel, redan i början af århundradet, utaf kapten Flinders 
under hans resa till Australien, dock med den skillnad, att 
Flinders bestämde jernstångens plats akter om kompassen, 
en bestämmelse betingad af de väsentligt olika magnetiska 
förhållanderna i träfartyg emot uti dem af jern. 

Den kompensation, som åstadkommes ntaf en dylik jern
stång, upphäfver hufvudsakligen endast den halfcirkulära 
deviationen. Quadrantiska deviationen, som understundom kan 
vara ganska betydlig, qvarstår emellertid likasom den perma
nenta de>iationen ; men Yi komma nu till ett af de. mest öf
verraskande resultaten af de nyare Undersökningarne och 
Inarigenom quadrantiska deviationen äfven kan i det allra 
närmaste tillin tetgöras. Redan för längre tid tillbaka, då 
uppmärksamheten hlifYit. fästad på lokal-attraktionen och 
dess verkningar, sökte man att ifrån styrkompassen aflägsna 
allt, som, enligt den tidens begrepp, kunde inverka störande 
på kompass-nålen. Sålunda, med den kännedom man redan 
då· egde om den magnetiska attraktionen och repulsionen, 
hvarigenom tvenne i Inarandras närhet upphängda magnet
nålar ömsesidigt af6cierades, antog man, att det var i högsta 
grad skadligt att ställa tvenne nakterhuskompasser nära hvar
andra och att endast en styrkompass borde användas, samt 
denna, så vidt möjligt var, allägsnad ifrån allt jern. Såsom 
följd häraf blef det, i de fle ~ta mariner, antingen rent af 



förbjudit att ställa tvenne styrkompasser bredvid Inarandra 
eller bestämdes ett minimiafstånd dem emellan, som icke 
fick underskridas. Nu har emellertid visat sig, att det, som 
man för kort tid sedan ansåg sitsom en betydande orsak till 

styrkompassernas fel, just är del säkraste medlet att upp
häfva den variabla och betydliga quadrantdeviationen, och 
man anbringar derföre tvenne styrkompasser helt nära Inar
andra. EYans har på sådant sätt anordnat styrkompasserna 
å pansarfregatten Warrior och anledning är att tro, att dylik 
anordning blir nödvändig på alla pansarfartyg. 

En orsak till af\ikelsc hos kompasserna, som man hit
tills föga eller intet påaktadt, är fartygets krängning. Den 
härigenom uppkommande felvisning hos kom pass-nålen är af 

. den största betydenhet, och man har, genom direkta försök, 
funnit den uppgå ända till 2 ° för hva1je grad krängning. 
För att undersöka krängningens inverkan på fartygets kom
passer, lägger man skeppet i nord och syd och kränger det 
både styrbord och babord öfver, emedan det ofta kan finnas 
en betydlig krängningsafvikelse, när det Intar åt ena sidan, 
under det att af\ikelsen kan Yara ringa eller ingen, vid lut
ning åt andra sidan. Under försöken låter man fartyget 
stäfva nord eller syd, öfverensstämmande med den rigtning, 
hvamti det har stått under byggnaden - en förhållnings
. egel, som är af största vigt, när kompassen står nära till 

kterstäfven. Maximum af deviation, vid krängning, inträder 
_ jernfartyg, då de stäfra nord ell er syd, eller nära liggande 
'. urs er; h varemot, då man på kompassen stäfvar ost eller 
; ~st, krängningen icke medför någon i praktiken märkbar 
·l eviation. Krängningsdeviationen för öfriga kompass-streck 
' an approximati v t erhållas, getlom att multi]Jiicera maximmn 
~ : krängningseleria tiollen med Sinus för den vinkel, som det 
~ i fna kompass-strecket gör med ost- eller vest-strecket För 
,, tt få noga kännedom om krängningsdeYiationen, gör man 
.. mellerticl rättast uti att kringsvänga hvmje nytt jernfartyg 
såväl med styrbords och babords krängning, som på rät 
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köl. Efter sådane försök kan man göra beräkning för af
Yikelsen Yid någon Yiss stadig krängning; men när fartyget 
rullar ocl1 krängningens imerkan på lokal-attraktionen är 
stor, så kommer kompass-nålen uti så stark sYängning, att 
kompassen blir, för till fället , alldeles obrukbar. Lyckligtvis 
har EYans, under sina vidlyfliga försök, äl\en funnit medel 
aU a!'hjelpa dessa olägenheter, väl icke så, att krängnings
afrikeisen alldeles upphät\es, likväl så, att den, jemförelse
yis , blifver obetydlig. Härtill amändes en liten cylindrisk 
magnet, af cirka 5 tums längd, som anbringas uti lodrätt 
ställning öfrer kompassens medelpunkt, och så inrättad, att 
den kan efter behng höjas eller sänkas - det sednare, då 
kompass-nålens nordpol, under slingring, derierar emot lovart, 
och det förra, då a!\ikelsen möjligen skulle !Jlifva åt lä . 

lhad frågan om kom passens kompensation i allmänhet 
vidkommer, så tyckes den ej ännu yara fullt tillfredsställande 
afgjord . Undt'r det att Scoresby, som onekligen är en stor 
autori tet i saken, alldeles fördömmer systemet, så försvaras 
det deremot af A iry m. tl., ]1\-ilkas åsigte r ej ega mindre 
rigt. Ar h rad ofran an!'örts yilJ det emellert id synas som 
att rördeiarne af partie! kompensation \·ore fullkomligt ådaga
lagde, men Evans, som har stor praktisk erf'arenhet i saken, 
synes dock vara af den åsigien, att kompensation medelst 
magneter, enligt Airys' method, egentligen endast bör före
komma i de fall, då devia tionen är u!O!liOrd entligt stor och 
för att minska , utan att full komligt upphät\a, densamma. 
Sråraste imändningen emot kontrarnagneternas anYändande 
är, att de förorsaka utomordentlig tröghet hos kompass-nålen 
och förminska dess magnetiska kraft - olägenheter af stör
sta betydenhet, hYilka, om de ej framd eles kunna häfYas, 
ovilkorligt göra methoden föga til lförlitlig och användbar. 

Efter åtskilliga magnetiska försök, ombord å jernkor
Yetten Svalan år 1847, 11ppstod hos mig den tanken att upp
häfva lokal-attraktionens inYerkan på kompass-nålen genom 
att omgifva denna med en, genom nti gahanisk stapel fram-
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kallad elektrisk strllm, magnetiserad stålring. Viikoren för 

att saken skulle lyckas; Yoro, enligt mitt förmenande, att 

l'ingen_ blef fullkomligt homogen och att magnetiseringen 

skedde på det antydda sättet. En dylik ring blef förfärdigad, 

lnen af brist på tjenliga apparater kunde magnetiseringen ej 

ske på annat sätt än det gamla vanliga, genom strykning. 

Vare sig att idc'en uti sig sjelf var felaktig eller, hvad som 

tyckes vara sannolikare, att ringen var illa förf'ärll i g ad otl1 

dess massa ej homogen samt, framförallt, att den ej blef 

magn.eLiserad på det tilltänkta sättet - alltnog - de der

med anställda försök misslyckades och saken öf\ergafs. Un

der något förändrad form, synes emellertid samma ide vilja 

nu göra sig gällande, i det att man helt nyligen uti England 

föreslagit att låta en elektrisk ström, frambragt genom en 

nära vid kompassen befintlig galvanisk stapel, ständigt framgå 

omkring kompass-nålen och hrarigenom, efter hYad man på

står, all imerkan af lokal-attraktionen skulle tillintetgöras. 

Af brist på närmare beskrifning, kan jag emellertid blott 

omnämna saken och yltrycka den förhoppning, att den vin

ner framgång. 

Löjtnanten i danska marinen, navigatior~släraren A. O. 

Tuxen, har funnit en ny lösning af det bekanta Snumerska 

problemet. Till detta ändamål nyttjar Tuxen ett syslem af 

linier, som m1tingen äro direkte uppdragna uti det sjökort, 

man vill begagna, eller på ett särskildt genomskinligt papper, 

efter kortets skala. De förekommande linierns. äro: 

Solens meT'idian eller den halfva jordmeridian, under hvil

ken det vid observations-ögonblicket är sann middag; 

Meridian-perpendi/dar eller storcirkel-linier, som stå vinkel

rätt emot solens meridian, samt 

Meridian-paralle ler, som äro småcirkel-Iinier, paralleJa med 

solens meridian. 

Ett ställes belägenhet uti kortet bestämmes genom dess 

Ordmat och Sol-ahsciss. 
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Ordinat filr ett ställe är bågen af en meridian-pt;rpta· 

dike!, ifrån solens meridian till samma ställe. 

Sol-absciss för stället är bågen af solens meridian, räk
nad ifrån den punkt, som har solens medelpunkt i Zen!th, 

till meridian-perpendikeln genom stället. 

Genom att obsenera en höjd af solen (en stjerna kan 

äfven begagnas), lnanid tiden antecknas efter chronometern, 

så att motsvarande medeltid i Grenwith kan finnas, samt 

med kännedom om fartygets ungefärliga ställe, så kan man 

på följande sätt bestämma en linie uti kortet, som går Ige

nom skeppets verkliga ställe. Liniepapperet lägges öfver 

kortet på föreskrifvet sätt, ll\·arvid man finner ställets unge

färliga ordinat samt abscissen ifrån eqnatorn. Denna sista 

reduceras till Sol-absciss genom att 1 il lägga eller fråndraga 

solens deklination. Om Ordinaten < Sol-abscissen väljer 

man en ordinat på hvar si n sida om den ungefärliga. Med 

hYar och en ar dessa ordinater samt solhöjden uträknar man. 

efter en enkel formel, molsYarande Sol-absciss, och de funna 

sol-abscissorna reduceras till abscissor ifrån equatorn. Häri· 

genom beslämmes två stä llen, som utmärkas i kortet; och 

på den räta linien, som sammanbinder dem, befann sig far· 

tyget Yid obsenationen. Genom en sednare obserration kau 

en ny dylik ställelinie bestämmas, och när denna, genom 

en enkel konstruktion i kortet, reduceras till sitt rätta ställt 

med afseende på skeppets kurs oclt di stnns emellan båda 

obsenationerna, linnes skep]wls Ye rkliga ställe, der de begge 

linierna skära hYarandra. Sknlle Sol-abscissen < Ordinaten. 

väljes en Sol-absciss på hYar sin sida om den ungefärliga, 

och med hrardera samt solhöjden uträknar man motsvarande 

ordinat och de valda sol-abscissorna reduceras till abscissor 

ifrån equatorn. Föröfrigt blir förfaringssä ttet detsamma. Lika

som uti Sumnerska methoden1 kan solens Azirnnth finnas vid 

observationen och följaktligen äfyen kompassens missvisning. 

Det är naturligt, att. om llniesyslemet finnes uppdrllget 

i kortet, 6å bespara& bes-väret med papp11-relii pål~in!n~ ta 
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inpassning, men kortet blir oredigt genom de mänga linierua 
och torde derföre särskilt liniepappcr Yara att föredraga , 
helst dermed vinnes den fördelen, att det kan begagnas uti 
olika kort, inom samma latituder, blott de hafya_ samma skala. 

Efter benäget meddelande ifrån chefen för Kongl. Sjö
kartekontoret, ser jag mig i tillfälle att lemua Kongl. Ör
logsmanna-sällskapet en öfversigt af den särdeles verksamhet, 
med hvilken såväl Sjömätningarne å våra kuster som de, 
Kong!. Sjökarlekontoret åliggande, öl'riga arbeten bedriMts 
under de sednaste lxenne åren. 

Sjömätnings-expeditioner: 

År 1862, från den 9 Maj till den 30 September, utför
des med kanonångslupen Carlsund en sjömätnings-expedition 
å Rifoets vestra kust för lodningars komplettering - längre 
till sjös än ln·ad endast med roddbåtar, under förut der ut
förde sjömätningar, kunnat åstadkommas - ifrån Kullen till 
Kosters skärgård; hvarunder jemväl utarbetades materiaUer 
för en ny seglingsbeskrifiling med dertill hörande s. k. land
förtoningar öfyer samma kust. 

År 1863 har å SmiUandskusten en dylik lodningsförrätt
ning med förutnämnde fartyg, under en tid af nära fem må
nader, utförts ifrån utklipporna, nonh art upp genom Kalmar 
sund, till Kråkelund, samt å östra slcb n af Öland. 

l och för de hydrografiska mätningarue uti Stoclcholms 
skärgård utfördes, genom Sjökartekontorct, åren 1858 och 
1859, nödiga geodetiska obsenationer, hrarig·enom eit full
ständigt triangelnät, omfat tande hela denna skärgårdsvidd, 
blef ~lpprättadt. 

Sjömätningarne uti denna skärgård bö1jade förlidet år 
den 21 Maj och fortgingo till den 15 Oktober med fem offi
cerare, och hafva under innevarande år fortsatts, från den 
4. ~Iaj till den 15 Oktober, med sex officerare. Dertill hafva 
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Jwgagnats r!e (genom anslag från Handels- och Sjöfartsfon
rlen) för dessa mätningar anskaflade tsenne ångfartygen: 
(iustaf af Klint, om 15 hästkrafter, 77, s fot långt, och 
Lärkan, 8 hästkrafter, af 45, s fots längd i ratt.enlinien; 
ltl'arjemte såsom depötfnrtyg: skonerten Sralan och jakten 
!lo w. 

Arbetena började rid och omkring Landsort, och hafva 
derifrån fortgått och fulländats, ostrnrt, i hafsbandet, lill 
något förbi !1ufrudskär och nonhest uppåt skärgården, till 
trakten l mil söder om Dalarö; innefattande det färdigmätta 
och kortlagda arbetet den sydliga del af skärgården, söni 
ligger söder om en linie emellan nämnde ostliga och nord
liga slutp1111kter; hriiket allt, inberäknadt ntsjölodningarnes 
omfång (med en utstr~ckning af Yid pass 3:ne mil till sjös 
utanför skärgården), tillsammanräknadt omfattar en yta af 
ungefär 35 geografiska qvadratmil. 

Ugifning af' nya Sjölwrt. 

Unrler de 2:ne åren hafva sju st. nya sjökort blifvit 
färdiggraverad e, nemligen: 
En Specialkarta, uti 100

1
000 , öfver Bohuskusten; 

en d:o, , 2 ·5 0
1
000 , ö f\ er Bohusbugten; 

en d:o, , 20 0
1
0 00 , ö t\ er Öresund och Hamrarne; 

en d:o, , , öfver Meklenlmrgska _bugtcn; 
en d:o, , 250\; 00 , öfver Kattegatt; 
en Passkarta, , 450\; 00 , öfver Hotteurikcn, och 
en d:o, , , öfver Bottenharvet; 
hvaraf dock de trenne sistnämnde, hvilka under kommande 
vintermånader skola korrekturläsas, först i böJjan af näst
kommande år kunRa till begagnande ntlemnas. 

Hos graYörer äro deJjemte under arbete: 
En Passkarta, uti aTu1

000 , öfver Finska Viken; 
en d:o, , 500

1
000 , öfver norra delen af Östersjön; 

en Generalkarta, , 20 0
1
0 0 0 , öfver sjön W enern, och 

tvenne Specialer, , ·s 0 h ll, tillhörande sa nuna sjö; 
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derjemte förberedes konstruering ar de i fortsättning åter
stående passkartorna öfver Östersjön och Belterne, samt spe
cialer, uti T0 1{ 000 skala, öfver Kalmar sund och kusten Yl
dare af Småland och Östergötbland m. m. till Landsort. 

Frdn bollpressen har utgifvits tvenne årgångar af Sjö
kartekontorets journal: "Underrättelser för sjöfarande" om 
nybyggnader och förändringar af fyrar, känningsbåkar och 
andra sjömärken, nyupptäckta klippQr och grund m. m., å 
såväl in- som utländska orter; hvarjemte år 1862 utgafs 
seglingsbeskrifningen: "Svenska Lotsen", l :a delen, innefat
tande Norra Quarken och Bottemiken. År 1862 trycktes, 
till försäljning, 5,320 exemplar sjökort, och under inneva
rande år, till slutet af Oktober månad, 6,230 st. 

Carlskrona den 15 Noverr.ber 1863. 

CARL KLEMAN. 

Anförande i Kongl. Örlogsmanna-sälJskapet 
högtidsdagen den 15 November 1863 *). 

Inom det område af Kong!. Örlogsmanna-sällskapets verk
samhet, som benämnes dess femte vetenskapsklass, hafva 
tilldragelserna under det förflutna året varit så sparsamma, 
att de svårligen kunna göras till föremål för en särskild 
redogörelse, att här föredragas på denna Sällskapets hög
tidsdag. 1\Ien händelser inträffa stundom af så utomordentlig 
beskaffenhet, att de icke allenast omstörta allt i sitt närmaste 
granskap, utan ock låta känna sina verkningar på långt af
lägsna håll. Den närmast förflutna tiden har varit rik på 

•) M öfverfälUäkar& Mörck. 

märhärdiga och nästan otroliga förändringar Inom sjökrigs
vapnet. De förra erfarenhetslärorna om sättet att föra krig 
till sjös hafya fått emot sig sådana nya inrättningar, att man 
med häpnad och förundran måst frågande forska, om allt 
ännu hvil ar på sanningames gamla grund eller uppstår efter 
nya och förut obekanta lagar. Men man kommer snart der
hän, att man med trygghet upprepar, hvad så ofta blifvit 
sagd t: "intet nytt under solen." Naturens lagar äro eviga 
och oföränderliga. Menniskotankens utvägar att för ändamål 
och syften amända dessa lagar kunna Yäl ofta synas besyn
nerliga, stundom nyckfulla och obetänksamma; men h varje 
nytt påfund, som har naturen på sin ena sida, får snart san
ningen på sin andra, och med sådana stöd är framgången 
säker. Af Monitorer vnrda innan lcor t Dictntorer·. 

ÄfYen vårt land skall icke länge sakna dessa flytande 
krigsr~skap , hvilkas yttre former vid sidan af örlogsskeppets 
storartade skönhet företer bilden af en oformlig padda inför 
djurkonungens fot. Men gestaltens fulh et försYinner vid viss
heten om dess inneboende hemlighetsfulla styrka och oemot
ståndliga kraft. ~ledan emellertid alla tankar synas syssel
satte med de nya krigsmaskinernes materiella egenskaper 
och deras fullkomnande i så många riktningar som möjligt, 
får man ieke förglömma den lefvande kral't, som är besätt
ningen och som också i sina hänseenden torde behöfva för
bättras för att med de nya fullkomnade verktygen kunna 
åstadkomma ett arbete, som Yerkligen duger. Besättningen 
utgöres af menniskor med alla desamma företräden, som ut
märka Yårt svenska folk. Detta folk kan Yäl icke i egentlig 
mening förbättras; men det är förbättring nog, att det icke 
saknar viikoren för trefnad, hälsa och lif, just när de som 
mest behöfYas. Vårt sjöfolk, våra båtsmän, hafl'a på det 
gamla viset fått duga till allt och skola säkerligen äfven 
duga till besättning i monitorer eller fartyg, som likna allt 
annat än de gamla örlogsmännen. De skola med samma sä
kerhet och förtröstan stiga ned i llvarje nytt skeppsvidunder, 
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som de gått ombord på de lätta farkoster, hvaraf de bära 
sitt namn. 

De gamle antogo fyra elementer, hvm·af all ting dana
des, föddes och fortlefde: eld, luft, vatten och jord. Ehuru 
vi icke anse dessa samma elementer såsom skapelsens grund
ämnen, antaga vi dem dock såsom enda Yilkoren för allt 
lefvandes tillvaro och bestånd. Der ett eller Hera af dessa 
uppräknade elementer saknas, der trifves ln·arken växt eller 
djur; der ett eller annat finnes i otillräcklig mängd eller i 
annars felaktigt förhållande, der blifva växter och djur innan 
kort försvagade, sjukliga slägten, eller hastiga rof för i olika 
skepnad utbrytande farsoter. Båtsmännen fö lja i detta hän
seende naturens allmänna lag. 

Det är en känd sak, att vistaneJet under monitorernes 
däck påkallar egna anstalter och inrättn ingar fö r en luftYäx
ling, som nästan måste fattas i meningen af en verklig re
spirationsapparat för sjelfva fartyget. i\Ien inrättningarne för 
tillföraneJet af frisk luft må bli fra huru fullständiga som 
helst, skola genom dem visst icke kunna aflägsnas menliga 
följder af Yårt folks egen ovana Yid den sorgfälligare snygg
het och sundhetsom tanka, som fö restaf,·as af en sammanlef
nad af många inom ett till det ytterst möjliga begränsadt 
rum. Det är icke nödigt skildra obehaget, vantrefnaden och 
ohälsan af ett osnyggt folks sammanpackning uti nästan luft
täta rum, der Juftförbättringen beror af konstgjorda medel, 
som icke alltid äro med säkerhet verksamma. 

Djuren lefva hvart och ett efter sin natur, men menui
skan lefver efter sina vanor, och vanan är den andra natu
ren. Båtsmannens !if både inom och utom hemmet kan icke 
]eda till förädlade vanor. Huru för öfrigt hans hemlif är, 
må len1nas derhän; men säkert är, att Jifyet i vaktstugor 
och kaserner på intet Yis står högre till att åstadkomma 
sundhet och trefnad eller väcka hågen för ordning och skick. 
Kasernlifvet blir i synnerhet det sämsta af alla, om hemlif
vets företräden dervid p~ alla sätt saknas, men dess brister, 
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förstorade, stå qvar. Utan ett förbättradt kasernlir ocb en 
derifrån oskiljaktig sundhetsvårdande uppfostran skall vårt 
sjöfolk såsom besättningar i de förväntade nya fartygen icke 
kunna uträtta allt, hvad man annars af dem borde förvänta. 
Betraktelserna öfver detta ämne behöfva knappast förlängas, 
för att af det redan sagda kunna sluta, på hvad sätt ifråga
varande kasernlif egentl igen må anses böra förbättras. 

Båtsmännens inkasernering hör blifva ett föremål för 
vederbörandes ömaste och noggrannaste omsorger. Uti deras 
kasern böra icke inrymmas så många som helst, utan endast 
så många, som beqvämligen kunna hysas, och framför allt 
med beredande åt hvar och en af tillbörligt luftutrymme. 
Uppvärmningen bör så ordnas, att folket deraf får trefnad 
och gagn. Lysni ngen bör så inrättas, att ögon och hälsa 
dervid icke lida mehn. Sängarne böra utredas med lakan 
och linne. så att ingen behöfver lägga sig i samma pla()'()' , ....... .._....., ....... oo' 

som under dagen varit begagnarit Folkets beklädnad bör 
vara så tillräcklig, att llVar och en efter slutadt dagsarbete 
kan göra nödiga ombyten, samt de orena eller Yåta kläderna 
renas och torkas i särskilda rnm. I kasernen bör deJjemte 
finnas en badstuga, så att hvatje man efter lämpliga mellan
tider må kunna tvätta sin kropp och hålla sig ren. 

Dessa äro de mått och steg, hvilka förslagsvis blifvit 
anförde, såsom de oundgängligaste för att tillvänja folket 
vid nödiga snygghetsvanor och fi stadkomma dess sundhets .. 
lårclaude uppfostran. 
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Ur Förhandlingar inom Kongl. Ödogsmanna
sällskapet. 

Den 3 sistlidne November inlemnades och upplästes ne

danstående anförande: 

Då så ofta mi ss förstånd och ej sällan olyckor intriiffa på sjön, 

derigenom att olika kommando-ord till rormannen användas såväl på 

örlogs- som handelsfarty g, allt efter den komm end era ndes vana och 

uppfattning, så får jag fa sta Kong!. Örlogsmanna-sällskapets uppm ~ rk

samhet. härp~, med anhållan, att 1\. O. S. måtte bidraga till, att en

het i dessa fall, hvilket i icke ringa mån skulle bet1·ygga sjöf<J1·tcD, 

kunde ilvägabringas. 

Ombord il våra örlogs fartyg beg.>gnas vanligen det gamla oegent

liga kommando-ordet: "Styrborrl ell er babord med roret", al ' t ifrån 

den tid, då rorpinnen visude fö,·-öfver 1\ alla fartyg och då b var je sjö

man fick lära sig begripa, att det var rorpinnen, ej roret, som skulle 

läggas åt det hållet kommando-ord et uttryc.kte; men nu, d~ roriorätt

oiogarne på fartyg äro u f så mi\ngfaldigt oiika slag, såsom: m"d ror

pinneo l!kter-öfver, med s. k. ok, kugghjul, sk ru!inrattni ng m. fl., 

bänder det ofta, att rormannen misstaga~ sig om rätta meningen; 

o·ch då kommondo-orden till rormannen på sednare åren blifvit >inou 

mera mångfaldigt olika än rorinriittoiogarne, har derigenom en verklig 

babylonisk förbistring ioträdt, hvilken synes mig påkalla en kraf1ig 

'åtgärd, på det missförstii ncl och missöden, förorsakade genom vilse

ledaode kornmando-ord i ofvao äotydde f<11l, mi\tte i en framtid kunna, 

om icke undvikas, så åtminstone minskas. 

För att kunna uppnå detta mål, anser j3g att ordet "·ror" måtte 

helt och håll et uteslutas från kornmando-orden till rorrnannen, och 

att i stället endast be~agnades s<ldane ord, som, så tydli gt som möj

ligt, uttryckte ett fart ygs afvikelso från dess kurslioie, såsom t. ex. 

.lova, falla, sty1·bord hän, babonl ltän, ell er endast styTbo·rd, babu1·d, 

'med lillägg af ordet litet el ler hå,·dt, am efter omständigheterna . 

Om sådane bestämmelser blefvo genom en kong!. förordning fast

at~llde såsom lag, ar det min öfvertygelse, att mycket dermed skulle 
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,.;nnas till sjMm·tens betryggaode i allmtlnhet; och jag anser ctl sA

dant stadgaode vara o~ra nog lika angeläget som förordningen om, 

huru lanliiroor skola användas nättetid ombord å fartyg, eller huru 

•eglaode och ångfartyg skola styra för att undvika ombordloggniog. 

ZETHELIUS. 

Sedan den häraf föranledda diskussionen slutat, valdes 

ett utskott af 3 ledamöter för att granska anförandet och 

om detsamma afgifva utlåtande till Sällskapet. Den l O Dec. 

inlemnades och upplästes detta utlåtande, så lydande: 

Till Kong!. Örlogsmanna-sällskapet! 

Till följ e af !Cong!. Örlogsmaona-s;illskapets beslut, bafva under

tecknacle granskat s;Jmt sökt närmare utreda det al ledamoten Zethe

lius, vid sammanträdet den 3 sistlidne November, upplästa anföraode 

röraode förändring af "kommando-orden för styrniogen ombord å 

farty g"; och få vi, med anledning de ra f, vördsamt afgifva följande 

utlåtaode: 

På den tid , då man ej kände eller begagnade några andra meka

niska inrättningar för rorets vridande än rorpinne, alltid visaode för

öfver och som medelst hJn dkraft, talja eller drilltåg, fördes åt ena 

eller and ra sidan, var det af föga vigt, hvad sl~gs kommando-ord, 

huru oegentliga de än i sig sjclfva voro, som begagnades, blott ror

gä ngaren väl J:irt sig hvad med dem åsyftades. Att man sålunda 

förv exlade roret med rorpionen och med uttrycket "Styrbo1·d med 

roret" menade "Sty,-bot·d mPd ,.01pinnen", medförde då ej några olä

genheter, ty hvm· O()b en visste hvad uttrycket betydde, och af ror

g:ingarne i allmäoi\Ot l~<Hle man ej att befara nilgr~. till misstag le

dande, spekulationer öfver uttryckets oegentlighet, med afseende på 

rorets verkliga läge. Rorgängaren behöfde då endast veta, att med 

rorpinnen lagd om styrbord vred fart yget sig under framfart med 

förskepp et babord bön och und er dPjsoing tvärtom, och det var snart 

inlärdt. I-lade detta varit allt, så hade systemet, om ock oegentligt, 

flock med fört rlen fördelen, om det så kan kallos, att rorgängarens 

intelligens föga togs i anspr~k , ty han behöfrle ej kUnna huru roret 

verbd e, men de äfveo begagnade kommando-orden "lova" och "falla" 

fordrad e ovilkorligen sfldun kunskap hos honom, och dä hlef den för

menta fördelen ingen, hva~emot oegentlighetertJa i systemet sä mycket 

bjertare framstodo. 
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De mån gfaldi gt olika st)' rinrättningar, som på s()dn:Jre tid··'' kom
miL uti bruk, ha fva emellertid på ett mycket betänk ligt siit t· förii ndrat 
förh1illa oderoa. På fa rtyg, der vanlig dril l begagnas, knnna vi,s r rligeol 
de ännu brukl iga kommando- orden anvälll:las i sin gamla bdydelse, 
antiogen rorpinnen går för- ell er akter-öfvc,·, blott man i sed naro 
fal let insl<är drill tåge t i kryss auder ratten ; men der andra styrierätt
niugar, t. ex. ok, kugghjul, skru f m. fl., begagnas , förl ora de all til
Wmplighet. efter sin gam la betydels e, hvarföre man Mven i s5 da ne föll 
an tingen måste up pfinna nya kommando- ord ell er använda de gamla 
i en helt annan betydelse än de förut haft. Det in5es 11Ht, alL gomska 
farliga misstag bärigenom kunna komma clt.t uppst'i, och haf,·;l äfven 
för8fall lt, i clet att rorg:i nga ren m~hända van t sig att uppfatt.:1 ko m
mando- ord et i alldeles motsatt betydelse till den , som den komm en
derande til lägger de tsamma. 

Ant iogen man med befal lnin gen "Styrbord" menar att fartyget 
skall, efter gamla systemet, v1·ida sig babord hUn el ler, efter ny:1 sättet, 
styrbord ilä n med förslieppet, blir det dock i b~da fall en li ka nöd
vändigt fö r rorgångaren at.t vel<l, lwilken väg roret skall lägggas och 
huru styr inrättn inge n skall handleras för att utföra den gifna befall ~ 
ningen; och då så pass mycken kunskJp alltid bör kun na ptirUk nas 
bos honom, så förefinnes vj det ringas te skäl, lwarfö re man ej direkte 
sk ulle kunna kommendera sjclf va ro1·ets läggni ng i stä ll et för, som 
förr varit vanl igt, rorpinn ens, men som numera är i bög grad oegent~ 

ligt och ofta omöjligt. Måhända med fog lian man invända häremot, 
att de miss tag, vid roretg hantltc ranrle, som man vill undv ika, genom 
ett nytt. systern fö~ kommando-orden, just sko!J , åtminstone till en 
början, framkallas genom r:l etsamma, innan man rig tigt hinner vänja 
sig dervid och glömma sina gamla vanor. 85 är alltid förhilllandet 
vid öfvergfHJg till allt nytt; men betänk N man saken nogare, så är 
ctet v'il ej vär re att, rned ens och allmänt, öfvergå till ett ralioneit 
system, ~~~ att nödgas ölverg~ än till det ena, än till det andra sy
stemet, alltefter som det användes på det ena ell er andra fartyget . 
Dessutom torde det viii ej vara skä l att underlåta en stor och varaktig 
fö rbättring för befarade smii rre olägenhete r i början af dess tillämpn ing. 

På grun d af bvad ofvan ä1· anfördt, hafva kommitterade enh~ l ligt 

fö renat sig uti följand e åsigter: 
1 :o A t t endast ett system för kommendering af fartygs styrning 

bör användas. 
2:o Att det nu använ ~la systemet, om det kJo l<allas s:1, iJr högst 

oegentligt och i vissa fall fullkomligt oaovtlndbart .. 
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3:o Att. dl't system Rr att Föredraga, hvaruti kommando-ordens 
eller tecknens beskdtfenhet, p ii det enklaste och naturligaste sättet , 
augifva hvad deo dermed åsyftade bdallningen inneMr. 

4:o Att öfverg5ngen till eU sådant system ej bör möta några 
sardeles svårigheter, älven om ett kommando-ord uti det nya sys temet 
får alldeles motsatt betydelse hvad det förut haft; ty, det enkla och 
naturl iga uppiattas alltid med största lätthet, afven af den mest olärde. 

5:o Att, rlå hvarje land har sina egna lagar, seder och bruk, så, 
ehuru det vore önskvärdt at t alla nationers $jöfarande begagnade samma 
system för lwmmenderingen ar styrningen, böra dock de nu rådande 
olikheterna häruti ej förhindra oss aU öfvergå till ett sjelfständigt sy
stem, förutsalt att detta blir enklare och naturligare än det förut 
använda. 

Erkännande således både behorvet af nya bestämmelser för kom ... 
menderingen af styrningen, och fullt öfvertygade att några oöfvervin
nerliga svårigheter· vid deras antagande ej komma att uppstå, få kom
mitterade till dess hufvudprincip fullkomligt instämma uti det &f leda
moten Zethelius afgifoa förslag, såsom förenande enkelhet i kornmando
ord med det dem tillhörande rätta och naturliga begrepp. S1isom 
exempel härpå beböfver endast anföras kommando-ordet "styrbord". 
Dd angifvcr p~ en gång orsaken till rörelsen, eiler rorets läggning åt 
styrbord, och effekten, so111 ~r huf1·udsaken, fartygets vridning styr
bord htln. Det är älven analogt med det, ä ångfartyg, vanliga teck
net för styrningen att utsträcka handen styrbord hän, då man vill 
komma den viigen; och för att utföra den på ena eller andra sättet 
gifna befal lningen, behöfver rorgängaren endast förstå att handlera 
styrinrättnio5en sä, att farty get vrider sig åt det bestämdt och tydligt 
an~ilna hållet, och d·~tta torde väl vara det rr.iusta mari kan begära 
af en rorg~ugare . 

Enahanda är rörb>dlandet med öfriga föreslagna kommando-ord·; 
men då förslaget mindre l!r· att anse som ett hillständigt sådant än 
blott angifvaode de grunder, bvarpå ett dylikt borde upprättas, och 
det dessutom saknar bestämmelser, huru styrningen, vid dPjsning med 
segelfartyg eller vid backning med ångfartyg, bör kommenderas, så rå 
kommitterad e, utg~ende ifr~n de af ledamoten Zethelius angifrn grun
der, htir framställa följande förslag till kornmaodo-ord för styrniogen : 

A) ' Under framfart. 
t:o 11Styrbordn eller 'iHabonl", utvisande p& samma gäng hum 

roret verkligen skall läggas och det håll, hvaråt skeppet skall afvika 
5 
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ifiÖil den förulo;tåfvade kursen, eller åt styrbord, ur. det fön~. och fit 
babord, då det. sednare kOlmhando- ordet begQgnas. 

2:o "Lova 11 eller 11 Fa'1b", som an\' tind es p~ samma s~\tt som hit

ti ll s, ocb hvilka s bety del se bvarje ;organgMe känner . 

3:o Då sådnnt !ämpligt ske k;w, må, i stället för kommando-orden 

"Styrbord" eller "Babord", användas tecken med utsträckt ban r!, på 

så s;Ht , att lwn den uts tr>i ckt styrbord häll betyder "Styrbord~ och 

bo bD r d h~ n "Babord". 

B) Under dejsning eller backning. 

"S t vrhorrl d(~sniog", som utmärker rorets !li ggning om styrbo~;t 

s;;ml akter,kcp pcls sv~ngning styrbord b~. n, samt " Babord dejsning", 

so m utmtirket· rord s lii l'gnin g om babord somt akterske-ppets sväng

ning baborr! h:J n. 
Ombord fl ?. ngfilr lyg, diJ backning fär maskinen förekommer, lw

g:Jgnas komma ndo-orden "Styrbord bnck" eller "Babord back" med 

samm~ betydelse som de bilda förcgi• ende komma~do-ord en. 

Vid backning mf• äfven LL'ckneo med bat.den b;•gagnas , men då 

m~ste· konHnarJdo-o rrk i '"Back" åtfölja defsamrna. 

Vi d v~ n r! D • n e: genom v'inden heglJgnas, såsom fbrut, kommanda

ordet "Lo"~" och vi d v:induing undan vinden "Falla" eller "Styrbord", 

"l1abord" , eft er omst :i·w!igheterna · 

Orsaken, hvarföre orden "Dejsning" r•ller "!Jack" blifvit tillagrh 

de vnnli r.:a orden "Sty ril ord" eller " Ba bord", som i ·och för· sig s]'dfva 

ut trycka hnr u roret sl<all lU ggas, iir den, att rorg:ing;J;·en bbr veta df1 

roret läg;.:c•s iör rh•jsning ell er hdckni ng, så att han ej, om t. ex. blott 

"Slyrhord" kom mende rus, skall li'o Mt han gjort ni1 got miss tag, då 

han ser förstäf1r;n nida sig ba bo rd hci n i st>ili<Jt för StJrhor·d hän, 

s tiso m un de r r, am fa rt. O et förstiis ar si g sj ciF, ;~t t l iii 'dL\ :l n för da 

Jwrnmando-orden kan hi ggas orden "lite" ell er nbår i.l t", såsom t. er.. 

"Lova lite", "Styrbord hårdt", hvilket endas t anger en begrHnsoiog ar' 

befallningen, ul<l!l att förun dr<J dess natur. 

Som det nu Jnförda föt·sl age t. ilt' lika tillämpli gt fö r· all n slags 

fartyg, oberoende af hvad slags s tyrinrättningar de begagna, samt 

dessutom, på samma gäng som det ltlskrnnkcr kommando-ordens an

tal till det minsta möj liga, de t Mvcn till ägger dessa deras enklaste 

och naturl igas te, af !war ' och en fa ttliga, betydelse, så <J n se sig l;om

mitterade, på full gi ltiga skal, höra förorda dess all man na antagande, 

samt fa r tillika föreslå 1\dngl. Orlogsmr.nua- sä llskapet att sbka utverka, 

att det gt•norn kong!. för·ordnil \g, h vad de förenade dl.: ena vidkomm~r, 

mÅ blifva stadfast~dt som Jag flit' s~väl öl'logs- som hnndelsflottan . 

Skulle förslögel i sin helhet ej vinna bifall, eller dertill kmioa 

utverkas Kong!. Maj:ts nådiga sanktion, så får dock kommitterade på

peka rlen absoluta nödvändigheten af att bestämda kommando-ord 

anbefalles till begagnande r. kong!. flottans fartyg, dels på det att ej 

olika befiilhnfvare rni\ kunnn efter eget behag använd3 olika systemer 

och derigenom föranleda misstag Hf rorgäugaren, hvilkas foljder möj

ligen kunna blifva ytterst sv8ra och farliga, dels på det att skepps

gassames unrlenisning i styrning ombord å skeppsgossebriggame må 

kunna ske efter ett girvet system, så att de, sedan de blifvit jungman 

och matroser, och s;]som sådane slå till rors å flottans fartyg, må 

fr:in deras tidiga år innehafva en S[ikerhet och Vd!Ja i s~yrningssättet 

m. m. , som för r•iirvaraode icke finnes och icke kan tinnas hos ror
gängarne på våra örlogsfartyg. 

En upps1ts på alla de kommando~ord för rorets handteraode, 

som möjligen kan komma att · användas , jemte förklaring öfver deras 

betyd'else följer härefter, icke derföre, att kommitterade anse sig böra 

förorda, att alla dessa kommando~ord må blifva reglem enterade, utan 
s5som en ledning Yid bedömandet af denna fråga . 

Carlskrona den 1 December 1863. 

A. ADLERSPAfiRE. 

(Godkänner allt det yttrade, 
med undantag af •. de .före~ 
s lagn;J komrnanclo-ord en, 
som här nerlan ä ro anfö rde.) 

A. HERKEPJl:. CARL 1\LEMAN, 

Uppsats på de kommando-ord fö1· roret, som ansetts kunna 
komma i fråga att begagnas, samt rorets läggande dervld. 

Under framfart: 

Styrbord (Babord)! Då man vill att fö :-skeppet skall svänga Sty'i'bord 

( Babwd) hän med ordi n~r bastigh et, och att 

sjelfva ro re t (icke rorpin nen) skall låggas betyd 

ligt å t. S~yrbm·d (Baborr]) . 

Styrbord (Babord) hå1·dt! Dfi man vill att förskeppet skall svt!nga 

eller ombord! St,yrbord (Babord) hän merl största möj ~ 

llqa hnstigbe!, ooh att sjeJCva ro ret ~icke 
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rorpinnen) skall ltlggas så hastigt och s5 

mycket åt Styrbord (Bab ord), som ske kan. 

Styrbord (Baboril) lite! Då man vill att förskeppet skall svän~a, lite 

eller sa g ta, Styrbord (Bab ord) hän, och 3 tt 

sjelha roret (icke rorpinnen) skall läggas 

något• åt Styrbord (Babord). 

S tött Styrbord (Babord) l Då man vill motverka eller stoppa förskep

pt'ts svängning åt Bab01·d (Styrb ord) , och 

att sj elfva roret (icke rorpinnen) skall Hig

gas åt Styrborrl (Babord), mer eller min

dre efter förhållanderna. 

Midskepps l 1 

L ova! 

L ova lite! 

L ova hårdt! 

P alla! 

F alla lite! 

.F alla hårdt! 

Inte högre! 

It1te lägre! 

Stött så! 

R ätt såt 

Hvarvid sjelfva roret (icke rorpinnen) lägges åt styr

hord eller babord, mer eller mindre, efter omständig

heterna. 

Under dejsning eller backning: 

tyrbord (Babord) deJsning! Då man vill att förskeppet skall svänga 

Babord (Styrbord) hän, eller akterskep

pet Styrbord ( Bab01·d) hän, och att 

sjelfva roret (icke rot·pinnen) skall läg

gas åt Styrbord (Babo1·d). 

S tyrbord (Babord) back! Då man vill att förskeppet skall svänga 

Babord (Sty·rbord) hän, eller akterskeppet 

Styrbord (Babord) hän, och att sjelfva ro

ret (icke rorpinoeo) skall läggus åt (Styr

bord (Babord) . 

skjutning mot pansarplåtar vid Carlsborgs 
fästning år 1863 *). 

I ändamäl att utröna relativa motståndsf6rmägan hos 

pansarplåt af 3,9 tums (41 engelska tums) tjocklek, tillver

kad vid Motala verkstad, jemförd med motståndsförrnägan 

hos dylik plät, införskrifven från England (Brown, Sheftield) 

och Frankrike (Petin & G au det), uppsattes 6 st. pansarplå

tar, fästade med s. k. träskrufvar (enligt franskt system) ä 
en skott-tafia af 14,as fots längd, n,~ 9 fots höjd, förestäl

lande en del af en skeppssida, tilherkad af O, s a tums tjock 

jernplåt med spant af O, 6 a tums tjocklek och belagd med 

2:ne lag 7,s tums tjocka ekplankor; plankorna i det inre 

laget fästade horizontelt och i det yttre vertikalt medelst 

bultar med muttrar på båda ändarne. Bultarne voro äfven 

gängade i nämnde jernplåt. Tallan var stödd emot en sten

mur. Dimensionerne å pansarplåtarue voro följande: 

N:r l, fransk pausarplf1t, längd 63, bredd 26,s, tjockl ek 3,, tum. 

" 
2, " 

63, 
" 

2ö,s, .1-,o 
" 

" 
3, svensk ,, l 02 •• , 

" 
20,s , , 3,• 

" 
" 

4, " :t " 
51 ,:1a, ao ,s, , 3,. 

" 
, 5, engelsl< ,, 5 1,.,, , 30,•, 3,• ,, 

, 6, ,, 'i ' n 102,66 1 '20, ,, , 3,9 n 

skjutningen verkställdes med en ( 61 tums) 60-'lt:dlg 

slätborrad kanon af 175 kulors vigt, 6, s, tums kaliber, med 

16 och 18 'lb laddning, samt tackjernskula vägande 68 'lt, 

på en distans af 616 fot (200 yards). 
Efter 33 skott, hvilka blifvit, så vidt möjligt, på det 

sätt fördelade, att hvardera slaget plåtar fått någorlunda lika 

*) Till större delen utdrag af Skjut försbl<s-komiteens rappurt till 
c.hefen för Rougl. Sjöförs\larsdt'par tementt•t tlen 16 Decemb c> r 1863; 



70 

frestning, befunnos pHl.l.arne så skadade, att ridare skjutning 

pä. dem icke ansågs behöflig. 

I ändamål att utröna, huruvida pansarbeklädnad, sam

mansatt af tunnare plåt i flera h1g till samma tjocklek som 

den enkla 3, 9 tums (4} engel ska tums) plåten, må ega större 

eller ringare förmåga än denna att motstå beskjutning, så 

fästades på den förut beskrifna tallan, sedan den tjocka plå

ten blif\it borttagen och taflan reparerad, pansarplåtar, till

verkade vid Motala af 0,91 tums tjockh·k, i 4 lag korsvis 

på hvarandra, samt med förskjn ning af skarfvarne, medelst 

såväl träskrufvar som Yanliga sh·ufvar gängade i trädet och 
jernet. 

Äfvenledes hade herr kapten Carlsund allenmat en min

dre tafia, sammansatt .af dylika plåtar, med trä af olika 

tjocklek mella\1 hvmje plåt; h vilken ta tia uppsattes vid den 
förut nämnda. 

Skjutniugen verkstäildes med den förut. omnämnde 60-

'lE:dige kanonen, och skjöts Il skott med tackjernskula och 

1 skott med stålkula mot den större tanan, rusamt 1 skott 

med tackjernskula och l skott med bomb mot den mindre 

taflan. De gjutna kulorna inträngde i den större taftans plå

tar 2,1 i1 3, 6 tum och stålkulan 4, 1 tum. 

I den mindre tallans plåtar inträngde kulan med hela 

sin diameter och bomben, som kreYeradc Yid anslaget, in
trängde 3 tum. 

Distansen var 616 fot (200 yards). 

Plåtarne nedtogas derefter OCh den större tafl<m repa
rerades. 

På den större taflan uppsattes 3:ne från Motala öfver

lemnade, af stål och jern tillverkade, pansarplåtar. Oimen

sionerne å pansarp!åt1ll!·ne Yoro följande: 

N:r l, af garfvadt stål och jern, . längd 51,;;:<, brertd 30,,, 
ljo41klek 3, ~ tum. 
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N:r 2, af stål och jern, på det sätt, att den ,mellersta la

mellen Yar af stål och de yttre af jern, till ungefär samma 

tj.veklek. Dimensionerne lika med föregående. 

N:r 3, tillverkningen lika med N:r 1, längd 102,ss, bredd 

20, ~, tjocklek 3, 9 tum. 

Med den 60-'ib:dige kanonen sköts mot dessa plåtar en

dast 5 skott på en distans af 61 G fDt ( 200 yards), livarefter 

plåtarne nedtogas såsom nuande tillräckligt pröfmd,e. 

Efter att hafva omtalat den ordning, i hvilken de anbe

fallda skjutförsöken blifvit verkställda, skall nu redogöras 

för de slutsatser, man anser sig deraf kunna draga. 

, . l :o · I !n-ardera af de 6 först beskjutna tjocka plåtarna 

hade åtskilliga kulor fastnat, oelt H r plåtames inböjning 

rid anslagen temligen lika för alla; djupet (l ,5 i1 3 tum) af 

de knli:mslag, som kunde U]Jpm ilta:;, rar äfren ej mycket 

yarierande, dock i allmänhet djupast i den engelska, något 

mindre i den svenslm, men minst i den franska pl åten, hvaraf 

mnn dömtT att skillnaden i mjukhet hos de olika plf!tarne 

·ej \ar särdeles stor, meu att den PngelskQ rar något mju

kare än de öfriga och den franska hårdast, lill lnilket an

tagande ock jernets utseende i brottet git\er anledning. 

Oe sprickor, som uppkommit Yid hrarje skott, visade 

flen olik he t på de särskilria plåtarne, att de i den engelska 

i allmänhet hade minsta utsträckningen och roro mera ojemna 

orh ta<r<> ioa då cleremot sn riekorna i den franska och sren-
. ö"ö o ' . 

ska plåten hade större ubträckning, samt roro rakare och 

slätare i brottet. Då härtill konnner, a!t vid plåtarn.es ned

ta<>nirw må de den franska och svenska an t ingen föll o i bitar 
o o 

eiler hade på baksidan stora och öppna sprickor, men de 

engelska höllo samman och hade mindre sprickor, så drager 

man deraf den slutsatsen: att . de enye/ska varit s rarka.~/, bäst 

motstdtt beslrjutningen och skulle, i f r;ll slrjutningen hade {uri

satts, längst ha(va leomat skydd di. dermed beklädt fartyg. 

De {ranslw och svenslm lwnna i delta afseende nnses jemn

godn.. Humvida tilherkuingssättet af det>sa plåtar ·!taft n1\go-n 
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inverkan härpå, vågar man ej yttra sig om, dä detta e.f 
varit så kändt, att något omdöme derpå kan grundas; emel
lertid tror man, att plåtar af svensk tillverkning lätt kunna 
erhållas lika mjuka, om ej mjukare än de engelska, då re
sultatet bör blifva fördelaktigare för den svenska pansarplå
ten än nu varit fallet. 

2:o Hvad angår tunn plåt i Hera lag till san1ma tjocklek 
och jemförd med den tjocka plåten, har resultatet af skjut
ningen på den förstnämnde plåten varit bättre än hmd man 
förut kände och i utlandet utförda försök gif,it anledning 
att förmoda. Kulanslagen voro djupare än i den tjocka plå
ten, med concentriska sprickor i anslagen; dock funnos få 
radierande sprickor, och dessa sträckte sig endast till när
maste bulthåL Åtskilliga bultar, med hvilka sjelfva tallan 
var hopbultad, hade utdrifvits bakom taflan. Vid nedtagnin
gen befanns, att för alla skotten alla plåtarue Yoro spruckna 
i anslagen, med undantag af 3:dje lagets, i hYilka anslagen 
för några skott voro utan sprickor. 

Alla plåtarue hade dock hållit tillsammans, och hade 
denna beklädnad skyddat träet i tatlan, om ej så väl som 
den tjocka engelska plåten, dock lika mycket som den fran
ska och svenska. Jernet i de flesta af de tunna plåtarue 
anser man ' 'arit något mjukare än de vid Motala tilherkade 
tjocka, hvaraf allt man drager den slutsatsen: att denna vid 
Motala tilll!erliade pllltbelilädnod uppfyllt sill ändamäl som 
pansarbeklädnad lika val som den fransfia och svenska tjoc/irJ 
pldten, ehuru måhända ej så väl som den engelslw. Då det 
emellertid visat sig, att kulornas inträngning i de tunna plå
tarue varit större än i de tjocka, så kan denna slutsats \'ara 
gällande endast inom vissa gränsor för artilleriets effekt. 

3:o Vid beskjutning af pansarplåt, tillverkad vid Motala 
af stål och jern, förstörde kulanslagen plåtarue genom att 
bilda concentriska och radierande sprickor, ehuru endast 
l 11 2 skott skjötos i bvardera plåten. Uti en af plåtarue 
(N:r 2) gjorde kulan hål ända igenom och indref framför 
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,·arande jern l triitaflan. Vid nedtagningen sönderföllo plä
tarne i bitar och visade en högst ofullständig vällning. Man 
drager derföre icke i betänkande att uttala den åsigten: att 
dessn pltltnr Mrit mycket underlägsna de förut pröfvado 
pnnsnrpftltarne. 

4:o Det använda sättet att fästa plåtarue vid trätaflau 
anser man, ehuru plåtarue ej föllo loss under beskjutningen, 
varit mindre fördelnlitigt, stlväl derigmom alt milngn bultar· 
bräckts of, som derigenom att de allt {ör tätt nnbragtn bult
hdlen sannoli/il befordrat pldtens söndersprickning. 

5:o När kulanslagen skett nära hörn eller kant, så har 
de tjocka plåtames motståndsförmåga varit minst. Häraf vi
sar sig: n/l det är fördelaktigt använda plåtar n f sa stor 
längd och bredd som möjligt. 

6:o Det har viqat sig för den tjocka plåten, att, der 
den icke haft fel i vällningen, ingen ensam kula förmått in
tränga djupare än omkring halfra plåtens tjocklek; deremot 
har hvarje skott åstadkommit sprickor, hvilka under fortsatt 
beskjutning ökats, så att plåtens oförmåga att vidare skydda 
skeppssidan tydligen uppkommer, icke derigenom att kulorna 
tränga igenom plåten, så länge han ieke är söndersprucken, 
utan deraf att plåten faller i bitar. Af skjutningen på stål
plåtarne bevisas ytterligare, att ju hårdare pl åten är, desto 
lättare spricker den sönder. Dessutom hafva de ställen på 
plåten, der vällningen synbarligrn varit dålig, visat minsta 
förmågan att stå rmot kulans inträngning. Af detta allt dra
ges den slutsatsen: att plåten bör vara så mjuli som möjligt 
och att fel i lammanvällningen högst menligt inflyter på hans 

skydds förmåga . 

7:o Då det är genom bräckning, som plåten göres otjenst. 
bar, och bräckningen sker Fned större lätthet i den mån pJå, 
ten har mindre stöd bakom, så följer: att stödet under pan. 
•arplliten bör vara stl fast och lulrdl som möjligt. 

S:o Vid anslaget sammantryckes kulan, ändrar dervid 
sin form , sa långt jernets ~ammanhällighet medgifyer, ocb 
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brister derefter sönder på så sätt, att midtelstycket, som 
rönt motståndet vid anslaget, återstår med formen af en kon. 
Häraf ledes man till den meningen, att en sådan kulas in
trängningsförmåga mi nskas af tränne orsaker: l :o derföre 
att kulan ändrar sin form och derefter verkar på en större 
motstånds-yta; 2:o deraf att kulan går sönder och derigenom 
minskar sitt rörelsemoment För att vinna upplysning i detta 
afseende försöktes kulor af smidt stål. En sådan kulas in
trängning i jernplåten var något större än taekjerusktilans. 
stålkulan ändrade mindre sin form vid anslaget, men blef 
söndersprueken. Den större inträngningen har sannolikt sin 
orsak deri, att stålkulan icke ändrade sin form. Häraf torde 
derföre kunna slutas: att lwlor af smidt jern _qöra mindre 

inträn_qnin_q i pansarplåt än taclrjernslfulvr och all kulor af 

still göra något mera inträngninp. Särskilrit fästes uppmärk
samheten dervid, att de vid skjutningen begagnade tact.jerns

kulorna varit of god beslwffenhet och, så Yid t man får döma 
af de yttranden, som gjordes på stället af delägaren i firman 
Brown &: Comp. Sheffield, m:r Bragge, vida bättre än engelska. 

Skjutning mot Carlsborgs fästningsmurar dr 186"3. 

Först sköts mot en 3 fot tjock fr-istående mur med 
7 tums bombkanon från kanonångslupen Motala. Distans 
1,150 fot. 

!.:sta skottet: Med 12 'f1 krut och en perkussionsbomb 
''.ägande 68 'fi gräsade bomben framför målet, men kreve
rade vid anslaget mot muren, utan att göra synnerlig skada, 
splittrade endast stenarue något. 

Derefter blefvo skjutna 5 skott med 1 O 'f1 krut och massiv 
kula. En kula, som träffade tätt under en creneau, införde 
och splittrade stenarue samt kastade myeket stensplint in
nanför muren. De öfriga skotten gjorde mer och mindre 
skmla; h vart och ett lossade dock flera stenar, som spräcktes 

75 

och förs kö to . sig !nåt. Alla fästningens yttre· murar äro af 
kalksten från Omberget. 

JI!Jot slutvärnets torn af 5 fots tjocklek sköts med 12! 
fJj krut och massiv kula 2 skott från en 30-U:dlg kanon om 
200 kulors Yigt på n.ära 2000 fots afstånd. Båda skotten 
yoro rifitade, och träffade äfven, midternellnn 2 embrasurer; 
kulorna insköto ej, endast splittrade, de yttre stenarue till 
ett djup af ungefär 5 tum. 

Derefter sköts på 616 fots afstånd mot en engefsl; 3, 9 

tums ( 4· ~ eng. tums) tjock pansarplåt, ställd och fästad mot 
en af slutvärnets murar. 

i.· sta skallet: Från en 6 ~ tums kanon med 1 s '[(; krut 
och l massiv kula, h vilken inträngde i plåten l, 9 tum, utan 
att spräcka densamma. 

2:dra sTwttet: Från 6 ~-tums-kanonen med 18 'f1 krut 
och massiv kula af stål, som ingick 3 tum i plåten. 

3:dje s!wttet: Från en 30-ft': dig kanon med 121 'f1 krut 
och massiv kula, som inträngde i plåten J, s tum. 

Efter plåtens borttagande syntes ste"narne bakom den
sarmua införda endast l a 2 linier, samt något splittrade, der 
pro j ektilerua träffat. 

Dernäst undersöktes styrkan hos den 31 fot ~joclw te

gelstensmur, som står rätt bakom embrasurerna i slutsärnet, 
oeh således skiljer kassematterna fri'tn logementerna inåt 
fästningen på följande sätt: 

Från en 30-'fi:dig kanon, ställd på 616 fots afstånd från 
embrasuren, sköts l massiv kula med 121 rE krut genom 
en af slutvärnets embrasurer och inträngde 17 tum i mot
stående tegelstensmur. En stor del af muren trycktes inåt 
och spräcktes i ett stort antal stycken, hvanid en. mängd 
sten och grus kastades omkring i logementet. 

Ett dylikt skott gjordes genom en annan embrasur mot 
samma mur, som i galleriet kläddes med 7 fyllda, på livar
andra ställda, skanskorgar, samt invändigt med 2! tums plank. 
Kulan inträugde cnda~t 5 tum i muren. 
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Sist skötos 2:ne skott, neml. ett med sferisk bomb och 
ett med alläng sprängbomb från en af kanonångslupens 7 
tums bombkanoner mut en af fästningens jordvallar. 

Efter verkan af dessa få skott, afskjutna mot olika delar 
af fästningens murar, kan man lätt tänka sig resultatet af 
en fortsatt beskjutning med 30-, 60- eller 72-'ib:dige kano
ner - gröfre, reflladt, artilleri dervid icke alls taget i .be
räkning. 

T. H. 

Förändrade och nytillkomne Fyrar och 
Sjömärken. 

GA:MBIA (floden å veBtra kusten) (252)*). 2 fyrar, fasta, 
en å hvarje sida af inloppet. Den ena med hvitt sken på 
Cape S:t Mary ; höjd 70 fot, symidd l O mil. Den andra med 
röd t sken på Barra udde; höjd 35 fot, synvidd 7 mil. 

Fyren på Cope S:t Mary bär S. V. t. V. ! V. 6! mil och 
den på Barra udde S. t. O. ! O. p. c. 5 i mil från den svarta 
bojen på African-grundet. Missvisning 19! 0 V. 1863. 

TABLE-BAY (333), hamnfyr, grön, på ändan af våg
brytaren. Höjd 26 fot. Är synlig i bärningen nord omkring 
{)St till syd och visar sig således icke för till hamnen sty
rande seglare, förr än Mouille's fyr passerats. Dess ändamål 
är att varna seglare att icke gå vågbrytaren för nära. 

SANTA CRUZ (Teneriffa) (251), fyr, fast, hvit på hög
sta delen af hamnpiren. Höjd 35 fot, synvidd 9 mil. 

*l Nummern inom parentes hänvisa r t.ill beskrifniogeo öfver fy rar, 
j)~ kar och sjömärken, utgifven ar O. M. S., Jr t 856. 
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SANTA CRUZ, fyr, röd, 30 famnar öster om den förra, 
p ä ändan af den under byggnad Yarande hamnpiren. 28 o 

28' 30" N. 16 ° 20' 17" V. 

Jlsieu. 

LANGSHAN (Chinesiska hafvet) (349), fyrfartyg med 
l 

fast, hvit fyr, förtöjdt på 32 fot i farvattnet Langshan, inre 
delen af Yang-tse Kiang, ungefär 43 mil uppför inloppet 
till floden Woosung. Fartyget, rödmåladt, för kula på hvar
dera toppen af 2 master och kan kringseglas på alla sidor. 
Från fartyget lossas ett kanonskott, om kommande seglare 
synes närma sig någon farlighet, och genom "Code :Marryat" 
signaleras derefter den kurs, som bör styras, för att undvika 
faran. 

YANG-TSE KlANG (349), fyrfartyg med fast, h vit fyr, 
förtöjdt på 32 fot vid inloppet. Synvidd 12 mil. I tjocka 
lossas, hvarje timme, ett löst skott. Lotsarne kryssa fram
för ön Gutsla(f, äfvensom emellan denna ö och klipporna 
.Amherst, samt kunna alltid erhållas för att, så natt som 
dag, inlöpa i floden, såvida icke alla äro upptagne af fartyg, 
i hvilken händelse lotsbåten ligger förtöjd vid fyrskeppet. 

OYSTER ROCK . (338). Båken på denna klippa bor.t
tages 1864. 

!Darnnurl<o 

RÖNNEN (Selands ref) (80). På norra, torra delen af 
refvet är uppfördt ett 20 fot högt, koniskt jerntorn, med 
derå anbringade tYå st. 8 fot långa signalvingar af träd på 
toppen. Tornet är måladt rödt och hvitt i horizontela rän
der och i dess öfre del försedt med en kammare för skepps
brutne, hYari ett förråd af vatten och skeppsbröd alltid för
varas, äfvensom en signalflagga, på hvilken Iots arne på Gni

ben skola vara uppmärksamme. 

sTOLLERGRUNDEN (79). För att beteckna loppet emel
lan dessa grund, Södra Landgrund och Eckernförde fjQrd,. 
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har en rödmålad tunnvtlkare med röd stång bliflit utlagd på 
4 famnar cirka 3 kabellängder J S. r. r. från 16-fots-st.enrn. 

THORN KNOLL ( 118). En rutig sY art och !nit boj ut
märker Thom Hnoll i stora. rännan vid inloppet till Sou

thampton-farvattnet. _f3ojen, med orden "Thorn !(noll" p ä. 
densamma, ligg~r på 41 famnar vid lågt Yatten, Yid N. V. 
delen af 'the f(n~ll 

, SUNK (l 09) , fyrskepp, är flyttad t 3! mil N. O. -~ O. Jl. 
c. från sitt förra ställe på 9! famnar. Missvisning 20° 
30' v. 1863. 

HARWICH ( 11 O), 2:ne fasta fyrar. Den högsta, 46 fot, 
är. synlig i bärning emellan N. 10° O. omkring N. till N. 84° 
V. p. c. Den lägre fyren , 27 fot hög, är endast synlig i 
bärning emellan N. 52 ° V. och N. 68 ° V. p. c. Båda fyrarne , 
sedda ö fy er hYarandra i N. 60 ° V., leda emellan inre Rid ge 
och Andrews bojar. 1\ompass-miss~isning 20 ° 30' V. 1863. 

l De förra. fyrarne äro borttagne.) 

LANDGUARD POINT'S (110) fyr, Yisar som förut om
vexlande rödt och hvitt sken vid Beach-Ends boj och en 
smal strimma af rödt sken träffar North-Shelf's boj i bär
ningen N. t. V. p. e. 

SOUTH-BREAKE ( t.he Downs) ( 11 4) fyrskepp, förtöjdt 
på 71 famnar, l kabellängd söder om ett nära bojen med 
samma namn sjunket skepp. Fyren, fast, hvit med blink. 
Höjd 12 fot. Fartyget förer om dagen flagg i stället för 
den vanliga kulan och har på dess sidor orden "Wreck". 
Seglare böra hålla ostligt om fyrskeppet. 

MORECAMBE-BA Y ( 135) fyrskepp, förtöjd t på 9 ~ fam
nar, med röd omgående fyt· med 305 omloppstid. Höjd 39 
fot. 53° 53' 30" N. 3° 35' O" V. Fartyget för kula på 
toppen och har dess namn måladt på sidorna. 
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HOLY-HEAD (132) tldYattensfyrar, 3:ne gröna, fasta r 
_Jn·araf den medlersta står på den, Yid gamla dammen, ti!T
byggda kistdammen och de båda andra Jlå 150 fots afstånd, 
på ömse sidor derom. 

CORTON-CHA NNELS (l 07) fyrskepp, får ytterligare en 
kula på toppen. 

&~ru.ukrike. 

LA HOULE ( 182) fyr, fast, röd på klippan. Höjd SO 
fot, symidd 6 mil. 48 ° 40' 18" N. 1 ° 52' 12" V. 

DUNKERQUE (171) fyr, fast, grön. ·Höjd 26 fot, syn
vidd 3 mil. 51° 3' 24" N. 2° 21' 30" O. 

Två bojar hafra blifyit utlagda för att utmärka grunden, 
som sträcka sig N. O. om Cap Grisnez - en på La Barriere, 
norra ändan af linne a la Ligne, och den andre en klock
boj, vid N. V. ändan af Les Quenocs. 

DUNKEHQ UE (171), 2 fyrskepp. · 
l) Ett med en fast, röd fyr, på 29 fot, 2 ~ mil N. 11 o V. 

från ii'Jardyck Höjd 52 fot, synvidd 6 mil. 51° 3' 37" N. 
2° 14' 18" o. 

2) Ett med en omgående röd fyr med blänk lnarje 
30' , på 26 fot, cirka 3 mil N. 16° O. från Graveline's fyr
torn. Höjd 32 fot, synvidd 11 mil. 51 ° 3' 19" N. 2 o 7' 
57" o. 

Den sednare ar dessa fyrar i linie med den omgåend~ 
fyren vid Dunlrerque 'isar de yester-ifrån kommande fartyg 
rigtningen och inloppet till redden. 

Densamma i linie med Gravelines fasta fyr, leder fritt 
emellan Dycl> och Vest-Dycl• samt emellan båda Ruylingen. 
Sist utvisar de båda fyrfartygens fyrar öfYerens, pejlingen 
af Dunlferque redd, frän vestliga inloppet till östra sidan 
af hamnen. 

KELERN ( B rest) ( l 86) fyr, fast, h vit i vakthuset nära 
Capuziner-udden. Höjd 233 fot, synvidd l O mil. 48 ° t 9' 
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1 O" N. 6 o 54' 43" V. Tjenar att leda fartyg, under kry~s
ning till eller från Brest's redd, fria för de klippor, som ligga 
såväl norr som söder om linien emellan Portz.ics och Petit 

Minou's fyrar, livarföre den också endast belyser den vinkel 
af 18 o af horizonten, der man utan fara kan navigera. 

TRUI C l 9 l). Det lilla tornet härpå, nära till ön Bangor 

i S. O. från Helle Is!e's fyr, är fullbordadt. , 

LA HEVE C 176). Södra fyren kommer till hösten 1864 
att inrättas för lysning med elektriskt ljus. 

DIEPPE (175). Vestra pirens fyr flyttas till yttersta 
ändan af densamma och kommer att blifva ständig. 

MARSEILLE (215) fyr, fast, hvit, på östra udden af 
Jsle-Chateau d'Jf. Höjd 71 fot, synvidd 9 mil. 43° 16• 
48" N. 5° l 9' 54" O. 

ILSE-GRAND ROVEAU C 215) fyr, fast, h vit, på södra 
sidan af inloppet till bugten vid S:t [Vazoire. Höjd 156 fot, 
symidd 14 mil. 43° · 4' 45" N. 5° 46' 13" O. 

POINT BLANCHE (Hyers redd) (216) fyr, fast. Höjd 
21 fot. 43° 5' 18" N. 6° 22' O. 

!DoHaud, 

TEXEL (90) fyr, omgående, på N. O. kanten af denna ö, 

kornmer att tändas 1864. 
Det 157 fot höga tornet tjenar redan som dagmärke för 

Eyerländische Granden. 53° 11' O" N. 4° 51' 35" O. 
(ungefär). 

NOORDVAARDER bank (89). Båken, förstörd af storm, 
skall ersättas med ny snarast möjligt. 

TERSCHELLING bank (89). Båken, förstörd af storm, 
skall ofördröjligen ersättas med en ny. 

TERSCHELLING (89). Fyren på öns södra yttersta del 
kommer till slutet af 1864 att förändras från omgående till 
fast, hvit fyr. 
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YLlELAND ( 89 ). Den fasta fyren kommer till slutet ar 
l8li4 att inrättas sålunda, att den underlättar inlöpaodet i 
.'·turte-i11dks farled. Fyren skall visa rödt sken från stora 
röda bojen på norra Storte-lfl e/Ii och belysa hela harizonten 
resler om denna boj. Öster om bojen blir fyren osynlig ända 
till det trånga inloppet Noord-Ost-Gat, framför och i öster 
om hvilket fyren Yi sar hvilt sken. 

CH lOGGIA ( 232) fyr, rast, blå, å Fort S:t Fe!ice. Hoj d 
52 fot, synrid d 12 mil. 45 ° 16' 36" N 12 o Hi' 25" o. 

CIVITA VECHIA ( 222), 2 fyrar, fasta, med grönt sken. 
Den ena på Bicchiere-piren vid östra inloppet till hamnen, 
synes i pejlingen frän N. 2 O. rund O. till S. V. Den andra 
på Lazzaretto-piren vid vestra inloppet till hamnen, synes 
från S. rund O. oeh ~. till N. V. ! V. Råda fyrarne 23 fot 
höga, synYidd 3 mil. Fartyg, som inlöper i hamnen genom 
tistra kanalen, skall bt'inga Lazzaretto fyr rätt för-ut, Bic

chi"ri fyr os!Yart och Antemurale omgående fyr vestvart. 
Vid inlöpandet genom vestra kanalen skall Bicchieri fyt brin
gas rätt för-ut, l.nzwrello fyr ostvart och den omgående 
fyren Yestsart. Prj lingarne äro missvisande. Missvisning 
14° v. 1863. 

VIAHEGGIO (220) fyr, fast Höjd 41 fot, synvidd lO 
mil. 43() 51' 42" N. 10 ° 14' 36" O. 

FAVIGNANA (228). Denna fyr står icke, som förut 
uppgifvits, på udden Sottile, utan på udden Ferro, den låga, 
bergiga, vestligaste delen af ön. 

LONGONE (220) (ön Eiba). Fyren i tornet på fästet 
Focardo förändrad till 13 mils lysri dd. Höjd 115 fot. 

--- En mindre hamnfyr kommer att uppföras å 
pynten af den under byggnad va rande piren, hvars yttersta 
del ännu ieke är synlig öl\er vattnet. 

6 
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KORBERVIG (Karmö) (t 12) fy1·, fast, röd, på norra 
sidan af inloppet till hamnen. llöjd 33 fot, symi:dd 3 mil 
59° 17' 15" N. 5° 19' 45" O. 

Belyser fanattnet från i\. O. ~ o.:, hvilket streck faller 
{ kabellängd söder om skävet l(ohfl.ernaglen, omkring O. tm 
S. O. t. O. r. v., hvilket sednare streck faller ! kabellängd 
norr om Hantnngen. Fyren lyser dessutom in i hamnen. 
Kommande söder-ifrån på ingående till hamnen, bör man, 
då fyren kommer i sigte, styra rätt derpå, ända ur1der fyren~ 
hYarest är djup t yatten intill land. 

S:T JOHi\'S (i\'ewfoundlanrl) ( 254), 2 f1amnf)'rar, fasta ; 
den ena är 50 fot hög, och den andra, som står 2 kabel
längder i N. V. ~V. från den förra, är 225 fot öfver vattnet. 
Dessa fyrar öl\ereus leda in till S:t Jolm's hamn. 

SMITH ISLAND (297). Fyren har, genom Yåldsverkan, 
blifvit så skadad, att den ej kan hållas tänd. Andra fyrar 
i granskapet torde af samma skäl, för nänarande, ej vara 
att lita på. (År 1863). · 

SAINT JEAN (Newfoundlands östra knst) (254}, 2:ne 
fyrar, fasta, röda. Den ena, 53 fot hög, på taket till tull
huset; den andra, 240 fot hög, två kabellängder !'rån den 
förra, nära vid kapellet midtför domkyrkan. Becrge fvrarne 

o ._ .. ' 

hållna öfyerens i N. 84° 50' V. r. v., leda in i farleden till 
hamnen. 

AMHERST (254). Fyren på fästet å södra udden rid 
hamninloppet kommer att flytta~ till Cnp Nord eller norra 
udden Yid samma inlopp. 

WHALES-BACK (272 ). l en bred1id fyren uppförd sta
pel slås medelst urverk, under 1jocka och snöstorm, på en 
stålklocka fyra gånger i minuten med liktidiga uppehåll, och 
bur dess ljud, efter omständigheterna, höras ! till 4 mil. 
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STUHRRIDGE och i\0-MAi\SLANDS (272) fyrar vid 
grunden af samma namn, förändrade från blå till röda.' 

1-IORSE Sl-IOAL (272). Fyren Yid detta grund förändrad 
från blå till !nit. 

Cht-flndieu. 

BUSIN (ön Burias, Philippinerna) (349) fvr fast hvit 
. ' ' ' Yid norra inloppet till hamnen. Höjd 34 fot. Fyren står 

cirka 5 mil S. S. V. från klippan Anima Soln. Öppningen 
till hamnen ligger S. V. från Pasacao. 

--- fyr, fast, hYit, 28 fot hög, vid Yestra hamn
öppningen på öns N. V. udde , cirka 2 ~ mil S. O. från Tem
pel-ön. Hamnöppningen ligger S. O. från denna ö. 

--- fyr, fast, hvit, i ett hus nära ändan af hamn
piren. Belyser båda farvattnen och tjenar, jemte de båda 

, förutnämnde, som ledfyrar till hamnen. 

BUSAINGA (Philippinerna) (349) hamnfyr, fast, blå, 28 
fot hög, står på N. O. knsten af ön, på vestra sidan af ka
nalen, cirka 8 mil söder om klippan Anima Sola. 

l\'IALAGUING-G!LOG ( Philippinerna) (349) hamnfyr fas t 
bl" ' ' a, 28 fot hög, står i S. s. O. på ön, på en framgkjutande 
udde V. S. V. från kanalen eller S. från udden Macoto, 
V. N. V. från ön T1 cao och V. S. V. från Donsol. 

LITTLE IHSSA'S ref (Ceylon) (341) fyrskepp, förtöjdt 
på insidan och på \ m ils distans från ref\rt, till h vars mi d t 
bärningen är S. t. V. 1 V. Fyren fast, med blink hvaJjtJ 1 ! 
minut. Höjd 34 fot, symidd 11 mil. 

El~ys~land. 

Öster· sjön. 

LEDSKÄR (55) båk, ommålad med oJmexlande röda 
och hvita, 5 fot breda, vertikala ränder från toppen till foten. 

DONÖ-GAMLEN (Södra Qrarken) (55), stån.gmiirke på 
ön, 60 fot högt, omgifvet af 6 st. till 2 fot från marken 
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brädklädda stöttor samt fyrkantig tafla på toppen. Tafla och 
brådbeklädnad hvita, det öfrig:a rödstruket. Höjd öfver vatt
net 272 fot, synYidd 1 \J mil. ()() 0 25' 40" :'l. l 9 ° 44' 20" O. 

LILLA FISKAREN (Wiborgs skärgård) (55), stångmärkel 
50 fot högt, på denna ö, rödmåladt, omgifvet af stöttor, 
samt på toppen 2:ne, från alia sidor synliga, Yertikala, fyr
kantiga ta flor, öfvcr h varandra. Synvidd 9 ~ mil. 60 ~ 28' 
40"N. 28°7'11"0. 

KUNÖ (63). För farledPil till Pernou kommer till M
sten 1864 att uppföras ett fyrtorn af jern med fast, hvil fyr 
med blink ll\arje half minut, på södra yttersta delen af ön. 

CRONSTA DT (58) fyr, fast, på södra bastionen. Höjd 
39 fot. 59 o 58' 12" N. 29° 48' 30" O. Fyren lyser öf
ver stora och _lilla redden i bärningen N. N. V. ~ V. omkring 
V. och S. till N. O t. O. k O. från fyren. Nära fyren tinnes 
en klocka, i hYilken ringes 4 gånger i limmen under tjocka. 

WORi\ISÖ och \VElWER ( 63 ). Till hösten 1864 komma 
2:ne fyrtorn af jern, med stadigt Jn·it:t och rödt sken, att 
uppföras: 

a) på N. V. yttersta delen af Wormsö \id inloppet. till 

Moonsund från Finska viken; 
b) på vestra udden ar Werder \id inloppet till nämnde 

sund från Riga-Yiken. 
Det hvita skenet från Wormsö fyr skall belysa östra 

och det röda skenet den vestra delen ar horizonf en. Fyrarnes 
delningslinie bör gå Yester om S:npdbottens ref och skiljer 
detta från det klara inloppet. 

Hvita skenet från Werde1·s fyr anger säker farled emellan 
grunden från ön lYJoon och Litl'ländska kusten; llVaremot det 
röda skenet från samma fyr, som bestämmer gränsen af in
loppet från restra sidan, skall belysa, förutom grunden rid 
ön Moon, äfven södra hälften af Moonsund, så att ankarplats 
kan väljas, emedan vidare narigering i detta sund nattetid 
är omöjlig. 
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KALLBODERGRUNIJET (56). Fyrfartyget, rid södra 
kanten af grundet i S. t. O., 200 famnar från riida remmaren, 
~;om på försök rarit utlagd t under sednare hälften af Oktobei' 
t 863, kommer fortfarande hrarje år, t m den 13 Norember, 
så framt is icke hindrar, att vara utlagdt. 

KALKSKÄR (emellan Utö och llangö (55). En rödmålad 
spirkase med arm på toppen kommer att. uppföras på 
delta skär. 

Svarta Ha(t'e/. 

WORONZOW (241 ) fyr, fast, ln·H, med röd blink hrarje 
minut, i ett hvitt fyrtorn af jern på Karantänsmöljen vid 
Odessa, i stället för de förutvarande mastfyrarne. Höjcl 45 
fot, synvidd 12 mil. 46° 23' 23'' N. 30o 44' 56" O. 

~[tnnien. 

:\. VILES (204) fyr, fast. Höjd 130 fot, synvidd l O mil. 
43" 38' 5" N. 5" 56' V. 

CA B ALLO ( 203) fyr, fast, röd, på berget San tona. Höjd 
85 fot, symidd 10 mil. 43° 28' 10'' N. 3° 27' 10'' V. 

CAPE BLANCO (Maj o rea) ( 211) fyr, fast, på S. V. ku
sten. Höjd 294 fot, synvidd 10 mil. 39" 2' N. 2° 49' 55" O. 

SALI\AS (Majorca) (211) fyr, fast, på sydligaste udden 
af ön. Höjd 50 fot, symtdd 10 mil. 39u 16' 30" N. 3° 
5' 55" O. 

CAP SACRATIF ( 208) fyr, fast, med blink hmtje hel 
minut, på Cerro del Chuco. Höjd 327 fot, synvidd 24 mil. 
36° 41' N. 3° 34' 17" V. 

CALA HONDA (208) fyr, fast, röd, på udden Uano de 

Carchuna på hamnens vesfra sida. Höjd 45 fot, synvidd 8 
mil. 36° 41' N. 3° 31' 17" V. 

COLOM (212) (Mallorca) fyr, fa st, lnit, på N. O. udden 
vid hamnmynningen. Höjd 47 fot , symilltl 10 mil. 39° 25' 
N. 3° 13' 6" O. 
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PUNTA DEL SABIN AL ( 208) fyr, fast, hY i t, med blink 

hvarannan minut. Höjd 112 fot, symidd 18 mil. 36° ,n• 
20" N. 2 ° 49' 22" V. 

ROQUETAS ( 209) fyr, fa st, h vit. Höjd 59 fot, sym id d 

9 mil. 36 o 45' lO" N. 2 ° 47' 7" V. 

MESA DE ROLDAN (209) fyr, 'rast, med blink !war

annan minut, på den mest fraiii skjutande bergstoppen af detta 

namn. Höjd 7 45 fot, synrid d 22 mil. 36 ° 54' 40" N. 2 ° 

3' 37" V. Fyren är, för en mellanliggande bergshöjd, icke 

synlig från kusten vid Carbon eros. 

GUETARIA ( 210) fyr, fast, h vit, på nordligaste udden 

ön San Antonio de Guetaria. Höjd 303 fot, synvidd 10 mil. 

43° 19' 5" N. 2° 18' 27" V. 

SANTANNA (211) fyr, fast, röd, på udden Cabflllo å 

östra sidan af hamninloppet. Höjd 91 fot, synvidd 10 mil. 

43° 28' 12" N. 5° 47' 34" V. Fyren är synlig endast 

emellan N. lO' 30" V. öfrer nord oeh ost till s. 1 o O. r. v. 

TIRO (203 ). Tornet af detta namn, som utmärkte in

loppet till Almeira's hamn, är borttaget. 

CAYENNE (325 ). 3 fyrar, fasta. 

l:o En hvit, på glacien nord om fästningen Ceperon. 

Höjd 130, synvidd 10 mil. 

2:o En grön, på N. V. hörnet af infanteribaracken, N. V. 

från fästningen och N. V. t. N. från Ceperon's fyrtorn. Höjd 

60 fot, synvidd 8 mil. Dessa två fyrar, öfrerens uti S. O. t. s., 
bär öfver Aimable Rock. Fartyg, som inlöpa i Cnyenne

floden, böra derföre hålla den hvita fyren något öppen vest

vart om den gröna fyren. 

3:o En röd, på kajhufmdet, och tjenar till Yägledning 

för inlöpande i floden pattetid. 

87 

'11'11rldet. 

HERAKLEE eller BENDER EREKIL (244) fyr, fast, 

~nit, i gamla fyrtornet, cirka 21 mil norr från Cap Baba. 

Höjd 67 4 fot, synvidd 12 mil. 41 {) 18' 3" N. 31 o 26' 34" O. 

AMASTRA (238) hamnfyr, fast, röd, på pynten af half

öns udde. Höjd 320 fot, synvidd 10 mil. 41° 45' 20" N. 

32 ° 20' JO" O. 

CAP JENIBOLL (238) hamnfyrar, 2:ne fasta , !nita, verti

kala. Högsta fyren 88 fot, synvidd 6 mil. 41 {) 58' 30" N. 

33° 45• 10'' o. 
CAP lNDJE (238) fyr, hvit, med blink hvarje minut. 

Höjd 94 fot, synvidd 13 mil. 43° 6' 30" N. 34° 56' 30" O. 

CAP BOZTEPEH (Sinope} (238 ) fyr, fa st, röd, på halfva 

höjden af udden. Höjd 353 fot, sytn:idd 8 miL 42° l' 18" N. 

35° 12' 30" o. 
KALIOMi\'0 (238) fyr, fast, h vit, p:3 udden. Höjd 59 

fot, syrnid d lO mil. 4 . 0 18' 55" N. 36" 21' 15'' O. Då 

fyren pejlas i r. v. N. V. seglar man fri ändan af möljen vid 

yttersta batteriet. Ankarplatsen vid Snmsou•z är i S. 17° O. 

r. Y. från fyren. 

KERASUNDE (239) hamnfyrar, 2:ne hvita, reriikala, på 

nordöstra udden. Högsta fyren 199 fot, synvidd ö mil. 40° 

5f1' 20" N. 38{) 23' 35" O. Bärningen S. 27~ V. r. v. leder 

fri för Palomidas ref. 
THAPEZUNT (239) fyr, fast, hvit, på toppen af Cap 

Halm et. Höjd 108 fot, synvidd 10 mil. 41° l' O" N. 39° 

4()' 25" o. 
BATOUM (238) hamnfyrar, 2:ne fasta, hvita, wrtikala, 

på lägre udden. Högsta fyren 51 fot, synvidd 5 mil. 41° 

39' O" N. 41° :36' 15" O. 

ANASTASIA eller PAPES (238), 2:ne fasta, In·ita, verti

kala fyrar å denna lilla ö, belägen på södra sidan af inlop

pet till viken Bourgas. Högsta fyren 140 fot, synYidd 6 mil. 

42° 28' O" N. 27° 35' 35" O. 
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CAP GALATA (2:38) fyr, fast, hvit, på södra udden Yid 
inloppet till Varna's Yik. Höjd 169 fot, symidd lU mil , 
43° 10' O" N. 27° 58' 35" O. 

VARNA (2:38) hamnfyr, fast, röd, på ~tadsmuren , till 
höger vid insegling på ankarplatsen. Höjd 51 fot, symidd 
4 mil. 4:3° ll' 40" N. 27 n :JS' 20" O. 

SIVRIDJI (245) fyr, fast, 11\it, på denna udde, å östra 
sidan af viken med sa111ma namn. Höjc\ 84 fot, symidd 5 
mil. 39' 27' 30" N. 26° 15' 10'' O. 

CAP SI\AMIA (245) fyr, fast, röd, på norra sidan af 
ön Metelin. Höjd 67 fot, synvidd 5 mil. 39° 23' O'' N. 
26° 21' 3011 o. 

ELEOS (245) fyr, fast, h vit, på toppen af ön, belägen 
S. V. från ön 1llaskos. Höjd 202 fot, symidd 12 mil. :39o 
19' 30" N. 26" :33' 15" o. 

METELIN ( 245) fyr, fast, röd, på udder1. Höjd 169 
fot, synvidd 6 mil. 39° 6' lO" N. 26 1 3-±' 5U" O. 

--- hamnfyr!\r, 2:ne fasta, röda, i stället för de 
förutvarande hvita, i tornen å ömse sidor om inloppet till 
hamnen. Höjd 24 fot, synvidd 4 mil. 39' ;5' ;56" N. 26o 
34' 45" o. 

CAP .MIRMINDJI (Smyrnaviken) (2-±5) fyr, f(\st, Yisande 
hvitt sken i bärningen emellan S. O. ~ S. till O. och rödt 
sken emellan O. och N. N. V. r. Y. Höjd 236 fot, synYidd 
20 mil. 

--,----- fyr, grön, triangulär i en nisch på samma torn 
under den förra, belysande en båge af 33 ° 45', i utsträck
ningen af klippgrundet J1irmindji . B8° 37' O" N. 26D 46' 
20" O. 

SMYRNA (245) fyrar, 2:ne fasta , gröna, vertikala, på 
ett, vid ändan af Hermy.~ de liedek eller Peltcan bank på 10 
famnar förtöjdt, rödmåladt ,fyrskepp. Högsta fyren 54 fot, 
synvidd 4 mil. 38 ° 25' 10" N. 26° 58' 5" O. 
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S.\1Ylt~A fyrar, 2:ne fasta, gröna, vertikala, på ett, vid 
ändan af Sam!jali bank på -! famnar förWjdt. rödmåladt fyr
skepp. Högsta fyren 54 fot, synvidd 4 mil. 

--- fyrar, 2:ne fasta, röda, rertikala, på yttersta 
låga udden, 850 fot från slottet Jeni-finle eiler Snt~djal•

[(nlessi. Högsta fyren 50 fot, symidd 4 mil. 38° 25' 8" N. 
27° l' 55'' O. 

PASHA ( Khios sund} ( 245) fyr, h rit, omgående h varje 
minut, på denna ös östra udde, till höger om inloppet till 
Pas h a' s hamn. (Som udden är farlig, bör man hålla en god 
kabellängd derifrån). Höjd 253 fot, symidd 15 mil. 38° 
30' 20" N. 26° 18' 40" o. 

KASTRO eller KHIOS (245) hamnfyrar, 2:ne fasta, röda, 
wrtikala, i stället för de förutvarande hrita, på möljen vid 
norra sidan af inloppet till hamnen. Högsta fyren 61 fot, 
synvidd 4 mil. 38" 22' -10' ' N. 26° 9' 15" O. 

PASPARGOS ( 245 ) fyr, fast, hYit, på toppen af denna 
lilla ö. Höjd 142 fot, sytnidd 12 mil. 38" 17' 55" N. 
26" 12' 15" O. Fyren anger segelleden emellan denna ö 
och östra sidan ar ön Khios. 

CAP BEYRUTH (245) fyr, omgående hvarje minut. Höjd 
13:3 fot, synvidd 13 mil. 33" 50' 10" N. 35" 2D' 55" O. 

HEYHUTil (245) hamnfyr, röd. Höjd 61 fot, synvidd 
4 mil. 3:3° 4\1' 40" N. :35° B2' 17" O. (Båda dessa fyrar 
komma att tändas 1864 ). 

SCALA l\l;OVA (215) fyr, fast, h rit, på östra udden 
vid öppningen till hamnen Vathi. Höjd 101 fot, symidd 4 
mil. 37° 46' 20" N. 26° 59' 15" O. 

fyr, fast, hvit, på vestra udden vid redden 
Scala Nurma Höjd 101 fot, synvidd 4 mil. B7 ° 51' 30" N. 
27P 16' 35" O. 

RHODIJS (2±5) fyr, hvit, omgående h\arje minut, i S:l 
Elmo's torn i lihodus's hamn. Höjd 122 fot, synvidd Hl mil. 
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(Som detta torn blifvit förstördt af jordbäfning, kommer of
vannämnde fyr, tills vidare, att ersättas af en· fast, hvit fyr 

ined 6 mils synYidd. 

--- hamnfyr, fast, röd, på yttersta låga pynten af 
udden Moulins eller Cap Houm-beurnou, nordligaste delen af 

Rlwdus. Höjd 53 fot, synvidd 4 mil. :36° 27' 15" N. 28° 

15' 45" o. 
V esi-ll.ndien. 

PIEDRAS CA Y (317) fyr, fast. Höjd 30 fot, synvidd 

7 mil. 21 o 57' 50'' N. 81° 13' 18" V. 

PUNTA BALANDRAs (S:t Domingo) (320) fyr, fast, hvit, 

' 'id mynningen af Samana-bugten. Höjd 242 fot, synvidd 6 
a 8 mil. 19° 11' 48" N. 69° 19' 13" V. Fyren är an

bringad på en 17 fot hög stång med röd korg på toppen. 

Underrättelse för Sjöfarande. 

Maria Shoal, ett nyligen upptäckt grund, som lärer ligga 

i lat. N. 5° 55' och Iong. 164° V. och har cirka 4 famnars 

·Yatten. 
Great Easterns ref, Montauk Point, Lonr1 Island, ligger 

O. ! N. 6 mils distans från fyrtornet och har 4 famnars djup 
vid lågt vatten. Ytterligare ett ref är upptäckt på samma 

ställe, hvilket ligger N. O. t. O. ! O. 6 mil från fyren och har 

4! famnars djup. På andra sidan och helt nära dessa re f 

#ir djupet 8 famnar. De båda refven ligga 2 mil i S. O. t. s . 

~ S. och N. V. t. N. ! N. från hvarandra med ett djup af 6 a 
7 famnar deremellan. Refven äro klippiga och hårda. Pej
lingqrne miss\isande. 
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Då den på the Shingles, Needles Channe ·s "S. V. Boj" 

anbragte stång med kula ofta blir förstörd och måno·en uång 
o o 

yäderkken på lång tid ej tillåter dess ersättande, kommer 
densanuna hädanefter att förblifm bortt<tgen. 

l'å lat. S. 27" 11' Iong. V. 160° 13' i Stilla hafvet äro 
2:ne klippor, kallade llaymet Rocl1s och på hrilka ett fartyg 

stött, upptäckta. De antagas ligga cirka ! mil från Inar
andra och hat\a omkring 7 å 8 fots vatten. 

Uti Indiska oceanen, på lat. N. 10° 1 0' Iong. O. 63° 40', 
har upptäckts ett farligt korallref, som blifvit kalladt Jack 

R.,ef. Det ligger synbarligen öfver vattnet, har en utsträck

ning af cirka 2 mil, och som det befinner sig i passagen 

emellan Ceylon och Röda ha{vet, varnas navigerande för det
samma. 

På vraket af det år 1861 i fanattnet till Humber-Iloden 
' på Snndhale, i närheten af Grimsby sjunkna ångfartyget 

larborough, har en boj blifvit utlagd med följande pejlingar: 
Hnle boj i N. N. V. 
New Sands fyrskepp i N. 1 O. 
Donna Nuoks båk i V. S. V. 

På vraket är blott 5 å 6 fots vatten vid e!)b och 
springtid. 

Cow och Golf Rocks 2:ne stora klippor ·i 1l1enoi-sundet 
(Ost-Indien) hafva blifrit bortsprängda. 

De på refvet vid Cap TaMy och på redden vid Sebasto

pul vid inloppet till bugten utlagde flytande båkar i form af 

tresidiga stympade pyramider med kulor på topparne, äro af 

storm förstörde och hafva blifYit ersatte med flaggor, neml.: 
på båken vid Sebastopol en röd flagg, 
och på båken vid Talrly en lwit flagg. 

I Bass-wndBI, södra kusten af Australien, 5 a 6 mil i 

O. N. O. från klippan Crocodile, har upptäckts en undervat

tensklippa. Oaktadt densamma ännu icke kunnat återfinnas, 
varnas navigerande emellan öarne ffloncoeur och La Tour 

du Diab/e likväl derför. 
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Lnlwrtos-grunden i viken Constitution (Södra Amerikas 
y estkust) på lat. s. 23" 28' lo ng. V. 70° 42' 30" ha f\· a vid 
noggranna undersökningar befunnits hafva ett djup af 1 -~ 

famn med stenbotten och ligga l 2 mil från Lahartus-öarne, 

så att emellan begge grunden bildas en farled af l mils 
bredd med ett djup af 8 å 12 famnar. 

En telegrafkabel har utlagts i Hellesponten emellan 
fästena Bokhale och Nagaros, livarföre sjöfarande åtmrnas 
att ej ankra i dess närhet. 

Inom farleden Nye-Ley på vestra sidan af Ol{urve, ut
med norska kusten, har den 24! fot djU]Jgående fregatten 
Danae stött på en klippa, hvilken, efter all sannolikhet, be
står af en rund sten. Dess läge är 59° 41' N. 5" 15' O. 

Sammandrag af åtskilliga Kongl. Bl'ef, För
ordningar, Generalorder m. m., utgångne 

från Sjöförsvarsdepartementet 

(Kong!. Bref.) 

Den 2 Febr. 1864. Lotsfördelningschef eller lotsålderman, 
som medelst vederbörligt läkarebetyg styrker, att han i 
följd af sjukdom är urståndsatt att sin tjenst förrätta eller 
är för sin hälsas återrinnande i oundgängligt behof af 
tjenstledighet, får, under den tid sådant förfall rarar, bibe
hålla sin lön oafkortad; men derest han erhåller tjenst
ledighet i och för hälsans vård, utan att behofvet derat' 
blifvit genom läkarebetyg behörigen styrkt, skall han ifrån 
och med månaden efter den, Inarunder ledigheten begynt:, 
at'stå af sin allörring ~ aU tillfalla den tjenstförrättande ; 
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hvaremot under tjenstledighet i och för enskilda angelä
genheter tjensten bör, utan någon kostnad för kronan, be
stridas af en, genom den permitterades försorg anskaffad, 
behörig person, som af lotsdirektören godkännes. - För 
lotsålderman, som förordnas till Jotsfördelningschefs, och 
för lots, som förordnas till lotsåldermans tjenstgöring, be
stämmes ersättningen till i af den aflöning, som åtföljer 
den tjenst, hvart.ill de förordnas , utom det att den tillför
ordnade får bibehålla aflöningen vid sin egen tjenst; men 
om annan person behöfver förordnas, skall det för hvart 
och ett fall, efter underdånig framställning, grundad på 
den öfYerenskommelse, som med den till förordnande ifråga
komne kan träflhs, på K. M:ts nådiga pröfning bero, hvil
ken ersättning bör honom tilläggas. Vid ofvannämnde för
ordnanden iakttages dock, att den tjenstförrättandes sam
manlagda aflöning icke i något fall må blifva högre än 
hvad vid den tjenst, som förrättas , ordinarie inneharvaren 
deraf i aflöning tillkommer. 

Den 9. Till bestridande af kostnaderna för öfningar och 
sjöexpeditioner under innevarande år äro anslagne: 

För Cnrlskronn Stalion : 

Till hamnexercis mr d artilleribåtsmän . . 12,000: 
, skeppsgossar 9,000: 

sjöexpeditioner i närmare fanatten . .. 331,000: 

" 
fjermare 

" 200,000: 552,000: 

För Stockholms Station : 

Till hamnexercis med artilleribåtsmän . . 5,000: 

Sjöexpeditiouer i närmare fanailen ... ~?~: 110.000: 

Tillhopa Rdr Rmt 662,000: 

S. d. sekundlöjtnant L. Frykholm tilldelas ett arvode af 
300 rdr nnt, för år räknadt, under den tid han för ser
skilda studier i det mekaniska yrket vistas vid mekanisk 
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verkstad; äf\·enså tillåtes honom att för den tid af inne
varande fu·, han fortfarande kan komma att arbeta Yid 
mekanisk Yerkstad, få bibehålla sina tjenstgöringspenningar. 

Den l Mars. De i närheten af Kronans kaserner i Carls
krona belägne, stalen tillhörige, tomler må skyndsamligen 
inom uppgifne gränsor ordnas till lägerplats för Blekinge 
läns beYäringsmanskap af 2:a klassen. 

S. d. ÖfYerkommissarien och ridd. C. J. Troile och med. 
doktorn och ridd. C. J. Lilliebjörn förordnas, den förre 
som mönsterkommissarie, den sednare såsom läkare, alt 
biträda vid inneYarande års generalmönstring med flottans 
båtsmanshåll inom 4:e distriktet. 

(Generalorder.) 

Uen 4 Mars. ·Kaptenlöjtnant C. G. Lindmark har erhållit 7 

månaders, premierlöjtnant 'v\'. T. Schyberg 7! och pre
mierlöjtnant S. F. Malmberg 8 månaders tjenstledighet, för 
att såsom befälhafyare å sYenskt ångfartyg idka in- och 
utrikes sjöfart; och premierlöjtnant 1-1. Ankarerona för ena
handa ändamål tillåtelse att begagna sin den 1 April in
fallande semester. 

Den 9. Skrul'skeppet Carl XIV Johan samt f'regatterne Norr
köping och Josephine skola utrustas, för att, när derom 
' 'idare anbefalles, kunna utlägga på redden och vara fär
diga att gå till sjös. 

Chef på Carl XIV Johan : kommendörkapt. och rid d. C. 
A. Sunelin; sekond: kaptenliij tnant J. N. G. Ameen; kom
menderade oflicerare 7; ö frige 726. Chef på Norrköping: 
kaptenen och rid d. F. F. Thomson; sekond: kaptenlöjtnant 
C. G. Frick; kommenderade officerare 4; öfrige 334. Chef 
på Josephine: kaptenen och ridd. J. C. Danckwardt; se
koBd: kaptenlöjtnant H. T. U! ner; kommenderade office
rare 4; ö frige 334. 
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s. d. Inspektören för lifräddningsväsendet, kaptenen och 
ridet. C. Kleman, må beordras att på en tid af högst 6 
veckor företaga en resa till Danmark och StQ,ra Rritan
nien, och kaptenen och ridd. grefre A. H. Cronstedt för
ordnas att under tiden bestrida inspektörsbefattningen. 

S. d Kanonångsluparne Motala, Aslög, Astrid, Ingegerd, 
Sigrid, Alfhild och Gunhild, jemte 6 bombkanonslupar, 2 
Jandstigningsslupar, 8 kanonjollar och l chefsfartyg, skola 
rustas rid Stockholms station, för att, när derom ridare 
befalles, kunna sändas på expedition. Chef på Ingegerd 
och chef för l :a bataljonen (utgörande följande fartyg): 
kaptenen och rid d. Ulrich; adjutant 1; ö frige 39. Chef 
på Sigrid: kaptenlöjtnant R. Dahlström; öfrige 38. Chef 
på Alfhild: kaptenlöjtnanten och rid d. O. KreUger; läkare 
l ; ö frige 38. Chef på Gunhild: kaptenlöjtnanten och rid d. 
P. Virgin; öfrige 38. Sex bombkanonslupar och två land
stigningsslupar: offfeerare 6; öfrige 370. Summa l :a ba
taljonen 535 man. 

Chef på Aslög och chef för 2:a bataljonen (utgörande 
följande fartyg): kaptenen och ridd. C. H. KreUger; adju
tant l; öfrige 39. Chef på Astrid: kaptenlöjtnant D. L. 
Heilborn; läkare l; öfrige 38. Chef på Motala: premier
löjtnanten grefye M. Lewenhaupt; ö frige 38. Åtta kanon
jollar: officerare 2; öfrige 138. Summa 2:a bataljonen 
260 man. 

Den 16. sekundlöjtnant L. Frykhoim har erhållit 1 års 
tjenstledighet från l April, för att vistas vid Motala me
kaniska wrkstad. 

Den 17. Befälharvande amiralen i Carlskrona tillåtes att, 
för den händelse det i besättningslistorna upptagna antai 
underoffi ce rare skulle öfYerstiga stationens ttllgång på ordi
narie underofficerare, till tjenstförrättande underofficerare 
uppflytta ett behöfligt antal 1 :a klassens matroser. 
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s. d. Mflrinregementets permitterade manskap skall inkallas 
att ·sig den 20 April till tjenstgöring Yid regementet in
ställa och permitteringen derefter t. '· inställas. 

Den 21. Flottans stationsbefälhafvare ega ntt, vid den hän
delsen att de vid stntionerna tjenstgörande officerares an
tal skulle bJifya otillräckligt, icke allenast till tjenstgöring 
inkalla de stationerna tillhörande officerare, som begagna 
semester, utan jetmäl till tjenst.göring qvarhålla dem , som, 
enligt semesterfördelningeti, eljest till semester skulle Yara 
berättigade. 

S. d. Premierlöjtnant E. A. Embring erhåller l års tjenst
ledighet från I April, för att såsom befälhafyare å svenskt 
ångfartyg idka in- och utrikes sjöfart. 

Den 23. Ångkonetten Orädd må, utom till clt~n båtsmans
transport, som enligt generalorder af 13 Februari d. å. 
skulle rerkställas, äfven begagnas för de båtsmanstranspor
ter som till följ'e a[ förefallande sjörustningar vid Carls-' ' 
krona station, må i rår ifrågakomma. 

S. d. Underlöjtnanten Yid marinregementet T. Thulin har 
erhållit 1 års tjenstledighet, för att träda i med Srerige 
i vänskapligt. förhållande varande fremmande magters krigs
tjeust. 

Den 24. Enahanda tillåtelse beviljad premierliijtnanten Yid 
flottan G. B. Lilliehöök. 

S. d. Linit•skeppet Stockholrn skall inmönstras den l O näst
kommande April. 

Den 5 April. Premierlöjtnant F. S. ~falmberg tillåtes mol.
taO'a och bära K. Preussiska Kronordens 4:e klass . o 

S. d. Inom marinregement et skall bildas en permanent skjut-
skola, istånd att alltid upptaga 150 man af gemenskaprn. 
Öfningarne taga sin bötjan så fort ske kan. 

s. d. Det i besättningslistorna för i år upptagna antal befäl, 
underbefäl och manskap af marinregementet skall utbytas 
mot lika många båtsmän. 
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fien 5. ;\ngfartyget Valkyrian skall nt.rustas, för att den 24 
dennes kv'lna inmtinstra och gå till sjös. 

Den 7. Kadettkonel.ten af Chapman skall rustas, för att 
Yid slutet. af nästkommande Maj kunua utgå r ~ 3 11 4 
månaders expedition med k. krigsakademiens sjökadetter. 
Korvettens rustning bör icke b01ja före den 3 Maj. 
skeppsgossebriggame Snappopp, af Wirsim och Glommen 
skola äl\en rustas, för att vid tid, som af befälh. amiralen 
!Jestämrnes, utgå på 4 månaders expedition. Såsom chef 
~'lir briggame kommenderas kaplen C. F. Kafle. 

s. d. Besättningslistan för kadettkorretten af Chapman blif
rer: Chef: kommendörkaptenen och rid d. A. Herkepe; se
kond: premierlöjtnanten fri h. C. G. Y On Otter; officerare 3; 
informationsofficerare från krigsakademien 2; kompani
ofliter från d: o l; kadetter från d:o 26; läkare 1; öfrig 
besättning 215. 

S. d. Ångskeppet Carl XIV .lollan och ängkorvetten Orädd 
inmönstra 4 Maj. 

Den 11. I händelse det i hesättningslistorna, för fartyg till
hörande Stockbolms station, upptagna antal underoffice
rare skulle öfYerstiga stationens tillgång på ordinarie så
dane, må stationsbefälhafvaren till tjenstförrättancle under
ollicerare uppflytta ett behölligt antal kanonieret· ar dem, 
som ansl's bäst dertill passa. 

Oeu 12. ÅngkorYetten Orädds reglementerade besättnings
Iisla :;kall ökas med 13 båtsmän och hädanefter utgöras 
af 145 man. 

s. d. Ångskeppet Carl XIV Johans inmönstring uppskjutes 
till 9 ~iaj. 

Den 13. Kanonångsluparne Alfbild och Gunbild skola in
mönstra så tidigt, att de vid första öppet vatten kunna 
utgå till sjös. I stället för kaptenlöjtnant O. KreUger 
kommenderas såsom chef å kanonångslupen Alfhild kapten-

6* 
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löjtnant D. L. Heilborn. och Kreliger transporleras såsom 
chef Jlå Astrid. 

Den 14. Sekundlöjtnant C. i\1. lngelman beYiljas 3 års tjenst
ledighet till in- och utrikes handelssjöfart. 

Den 15. Augskeppet Carl XIV Johan skall förses med 2 
månaders proYiant och utredningar. 

S. d. Ett, fijr den bildade skjutskolan Yid marinregementet, 
nödigt antal refl'lade gcYtir - utöf\er hvad nåd iga general
ordern af 16 sist! id n e DPcember medgifver - må !'rån 
flottans förråd i Carlskrona till marinregementet utlcmnas 
l utbyte mot lika många slätborrade. 

S. d. Kaptenen och ridd. A. G. H. von Feilitzen skall under 
kommendörkaptenen och ridd. C. A. Suntlins sjökommen
dering vara ledamot i k. fönnitningen af sjöärendena. 

S. d. Augfregatten Vanadis och ängkorretten Gefle skola, 
efter deras ankomst till Carlskrona, utgå på ytterligare 2 
månaders expedition och förses med derföre behöflig pro
viant och öfriga förnödenheter. 

Den 16. Besättningslistorna för kanonångsluparne Alfhild 
och Gunbild skola ökas med l kommenderad officer. 

Den 1 8. En af de vid Stockholms station rustade kanon
åu~slupar - med undantag af Alfhild och Gunbild -
må ställas till fön-aituingens af sjöärendena disposi tion 
till fyrfartygs samt bojars och prickars utläggande. För
,·altningen bestämmer in- och afmönstringstiderna. 

Den 19. Befälhat\ande amiralen i Carlskrona bör, för den 
tid sjökadet.l.erne Yistas i Ca rl skrona innan de å kadett
korvetten embarkera, bereda dem qn1rter i kronans hus. 

S. d. Från de Yicl Carlskrona station sjökommenderad e far
tygen må så många skeppsgossar utbytas mot af i år karl
skrifne jungmän som de sistnämndes antal meclgit\er Ot;h 
som för fyllnad till skeppsgossebriggames bt>sättniug er
fordras. 
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s. d. Extra-ordinarie assistenten Yid Dalarö telegrafstatlon 
C. G. Cnelius befrias från åliggandet att innevarande år 
deltaga i bnäringsmanskapPis vapenöfningar. 

Den 21. sekundlöjtnanten Yid flottan C. G. \On Krusenstierna 
och underlöjtnanten Yid marinregementet grefve A. F. Cron
stedt må kommenderas att såsom fortsättning af lärokursen 
vid gymnastiska centralinstitutet, under ytterligare ~ år, 
räknadt från l nästkommande Oktober, vid institutet be
gagna undenisning. 

Ven 22. Ångfartyget Valkyrian och ångslupen Nordstjernan 
skola den 27 dennes vara klara att företaga en kortare 
resa inom stationen. 

Den 2:3. Kanonångsluparne Gunbild och Alf)lild skola in
möustra den 26 dennes. 

S. d. Kaptenlöjtnanten grefve C. G. Yon Hosen - afpolle
terad från 1\ngkorvetten Gefle i New-York - är anbefalld 
at.t under en tid af högst 4 månader uppehålla sig i Nord
amerikanska Förenta staterna och om denarande varf 

' militäretablissementer samt till sjöljenst utrustade och ut-
kommenderade pansarfartyg m. m. söka vinna möjligast 
fullständiga upplysningar, lnilka kunna länria vårt land 
och militärväsende till gagn. 

Den 25. _Å.ngskeppet Stockholm skall Yara till ankars på 
Hakel]ord, sednast den 6 nästkommande Maj. 

Den 27. Ynglingen W. Ewerlöf kommenderas såsom extra 
kadett på korvetten af Chapman. 

l, 



Förändringnl' · inom i\ongl. Maj:ls ~"'l nita. 

Be{ordringnr: 

Den 12 April. Till sekumllöjl.nanter: utexarnirwrade ka
llettkorporalerne. A A. L. Pnlnnder, C. M. fnqelman oeh N. 
V. Wistrand. 

Den l O Maj. Till kommendörkapten: kaptenen A. G. R. 
von Feilitzen; till kapten: kaplenlöjtnanten .J. R. Llf!Jllrcraot:; 
till kaptenlöjtnant: prl'mierlöj!nfl nten grel\c il'/. E. A. Lewen
haupt; till premierlöjtnant: sekundlöjtnanten S. W. E. A. 
Sandels; till sekundlöjtnanter: u lex am. kadellkorporalerne C. 
E. Smith, G. H von Gelsing och A. O. L. Are/m; ,·id lots
och fyrinrättningen, till ingemor: e. O. konduktören Y id (i("~ 
verintendents-embetet A. 1'. Gellerstedt. 

Förordnande: 

Den 15 April. Till ledamot i k. förvaltningen af sjö
ärendena: kommendörkaptenen Clz. A. Sundin. 

Transport: 

Den 12 April. Till lotsdirektör: kommendören C. B. 

Lilliehöök. 

Utnämningar: 

Den 5 Januari. Till T'iddnre of k. Svärdsordl'n: kaptenen 
frih. C. J. A. Slrogman. 

Den 3 Maj. Till kommendör af k. Svärdsorden: kom
mendören C. J. von Diederichs ; till riddare n( k. Svärds
orden: kaptenen C. J. F. H n {le och kaptenen vid marinreg:t 
J. C. Bornemnn; till riddare of fr Wasao1·den: kaptenlöjtn. 
vid flottans konstruktionskår C. ltl . C af Borneman och 
kaptenen vid flottans mekaniska kår P. V. Ringheim. 

A{sked: 

Den 12 April. Kaptenen vid flottans marinregemente, 
ridd. af k. Sv~rdsorden O. A. Olsen, med pension. 




