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Utdrag a(' Protokollet öfver Sjöförsvars
Departementet tillhörande Ärenden, hållet 
inför Hans I\'Iaj:t 1\onungen uti Statsrådet å 
Stockholms Slott den 5:te Juli 1861. 

Departements-Chefen, Stats-Rddet Ehnemark, föredrog i 
underddnighet: 

Yid underdänig föredragning den 29:de sistlidne Januari 
af rikets sednast församlade stånders underdåniga skrifvelse 
den 28 Ol;tobet· .f 860, med bot:iiran om undersökning af nu 
heliniliga segel - liniesliepps användbarhet föt• l;rigsbruk, täckles 
K. M., på sålt det vid tillfället förda statsrådsprotokollet när
mare upp lyser, i Nådor besluta . alt, eftet• föregångna nog
granna undersölmingar, vid flottans Ca riskrona station af samtliga 
segel-Iinieskepps och fre[:atters samt vid flottans Sl.ockholms 
station af der befintliga rodd-l;auonslupars, kanonjollars och 
mörsarefartygs tillstånd, deras användharhet och kostnaden 
föt• deras lämpliga underhåll m. m., liita en serskild /{ommitte, 
om IJVars sammansättning IL M. åmnade framdeles i Nåder 
förordna, utarbeta och till K. M. afgifl'a nW)rligt betänkande 
jemttl förslag öfver såväl berörde fartygs vidare brukbarhet 
och underhåll samt Himpligaste sättet för ordnande af Rikets 
Sj~försvar efter tidens fordringar, som de i begge dessa hån
seenden erforderliga kostnader; hvarjemte K. M. behagade 
vid hvarje af flottans stationer tillsålla en serskild Kommis
sion, med uppdrag att verl;ställa de här förut ommrmålda 
förberedande undersölmingar och derefter afgifva detaljet·ade 
underdåniga utlåtanden i enlighet , med hvarjjl af de~ medde
lade serskilda föresl;rifter; och hade bemälda Undesökningar 
({ommissioner, hvillia å tillil;a utsatt dag, den 8 sistlidne Maj, 
vid stationerna sammanlrådt, numera fullåndat sina arbeten 
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och inkommit med underdåniga bel'iltlclser derom, hvilka nn 

nr Dep~rtements-Chefen föredrogos; - - - - - - -

Departements-Chefen anförde derefter i underdtlnighet: 

sedan, såsom E. !{. M. af nu anmftlda underdåniga berål

telser täckts inhemta, den af E. R. M. Nådigst anbllfallda för

beredande undersökning om flottans ofvanberörde fa1·tygs när

varande tilistånd, vidare brulibarhet och årliga kostnaden föl' 

deras låmpllga underhåll blifvit i öfverensstämmelse med r,ifna 

föresinifler behörigen verkställd, torde E. !(. M. i Nåtler finna 

tiden vara inne föl' tillsiittando af den Kommitte, som, enligt 

redan den 29:de sistlidne Januari fatladt Nådigt beslut, simlie 

ha'fva sig ålagdt alt, orter moeen öfverläegnine och med fä

stadt afseende på så viii de af förbemälda Undersölwines

Kommissiomll' utr·edda förhållanden som rikels lillgånear och 

slällnine i öfrict, utarbeta samt dereftPI' till E. K. M. i un

derdfiniehet afgifva motiveradt slutligt betänkande jemte för

slag i ämnet; och får jag, under sådan förutsättning, under

dånigs! föreslå alt uti denna Kommitte, som, för att innan 

årets slut lwnna hinna fullgöra sitt uppdrar:, torde böra sam

m.anträda bär i hufvudstaden den i :s le instundande Oktober, 

måtte Nåder utses och förordnas: 

till Ordförande: 

E. K. M. Envoye och Ministre Plenipotenlaire vid K. storbri

tanniska hofvet m. m., Grefve n. von Platen; 

samt till Ledamöter: 

Kommendör-kaplenerna vid flottan m. m. P. E. Ahlgren 

och c. 'B :Lilliehöök; 

Knptenerflo vid flolian m. m. C. A. Sundin och A. G. R. 

von Feilitzen; 
Kaptenen i flottans consli'Uctions-corps m. m. A. G. A. 

L:juAcstedt; 
Grosshandlaren i Slock.holm C. W. O. och R. N. 0.1 

J, G. Sc.hwan, 

Rådmannen i Göthei.Jorc A. W. Bjilrck och 

Grosshan<llaren i Norrliöpinc Erik Swartz. 
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Jomnlil1t högstberörde Nådiga beslut af diln 29:de sistlidne 

Januari slilllle Kommittee n hafva att besrara vissa i statsråds

protokollet för s;mJma dar; intagna serskilda fråeor, men der

jemte [t[!a frihet alt i sitt undordilniga betänliande upptaga 

hvad den för öfrigt mä anse sig befogad att i ämnet fram

ställa, och livartill detlas vigt och betydenhet för fäderneslan

det må finnas föranleda. Di\ emellertid omförmälda serskilda 

fräeor närmast afse tlot!Jns farlyr,s materiel, och r<onunitteen 

möjligen deraf lwnde tro sie förhindrad all, vid framställan

det af sina flsigte1· om tfenna materiels lämpligaste ordnande 

och beskaffenhet föl' framtiden, äfven ineå i unde•·sökning 

om do förändrinear i afseende på tlottnns personal, som 

lillnna finnas deraf böra blifva en följd samt alt jemväl derom 

afr;ifva förslarr, anser jag mig böra i underdåninghet hem

ställa, det E. 1{. M. täcktes nu i Nåder förklara, att de fram

stållninrrar om ett tidsenlir,are ordnande af 1\ikets Sjöförsvar , 
hvarlill Kommittcon kan finna anledning, böra omfatta jornväl 

flottans personal, såväl den till dess egontlir;a bemanning hö

rande, som den vid varfven anställda. 

Föl' öfrigt slilllle, på s[llt redan är bestämdt, Kommilteon 

erhålla del af ofvanberörda, öfvor :i rendet förda, statsrådspro

tokoll sa m t äea alt af samtliga vederbörande fordra och und fä 

alla de upplysninear, som lwnna lemnas, och alt jemväl till

Iialla andra salduwniga personer, då så nödigt pröfl·as; åf

vensom till [{ornmitleen torde lå ilfverlemnas silväl Undersök

nings-kommissionernas, nu föredragna, underdåniga berättelser 

som utdrag af denna dag~ statsrådsprotokoll rörande ämnet , 
det sednare för att Kommitleen delgifvas. 

Vidare hemställer jag und•Jrdånigst, att, i likbet m11d 

hvad i dylil;a fall förut blifvit i Nåder förordnad!, Kommit

teens Ordförande och de af dess Ledamöter, som äro i buf

vudstaden bosalle, måtte ulan undantag få siff tillerkäodt 

hvardera ett dagtraktamente af fyra riksdaler riksmynt för 
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dem tid Kommitteons arbeten vara, samt btor örriga, blirstå

des ir.ke bosatte, Ledamötorne i Komitll~en förillaras berätti

gade att tilleodonjut.a traktamente hvardera mod sf!X rik>da

lel' riksmynt om dagen, både under vislandet härstädes och 

under resan hit och tillbal.a till hemort.e11, jemte ~l•jntsers:iU

ning efter 2:ne hästar rö1· resan, docl1 att den eller de af 

sistnämnde Ledamöter, som efter nu gii llando res-reglementB 

må vara berättigade till högre traktamente eller sl<juts-ersätt

ning, simlie åtnjuta hvad den enligt nämnde reglemente till

kommer, 11vilka 01 slitlningar torde få af statslwntorot utbeta

las på sått och i den ordning, som genom Nådigt Bref till 

n~mnde embetsverk af den 29:do sistlidne Januari blifvit i 

afseende på förbernåhJa Undersöknings-Kommissioner bestämda; 

slutligen lwmsl.ållor jac underdånigs!, all iit:ilr:ical':ll'ilfl(le 

Kommille måtte i Nåder öfverlemnas att sjolf till sekreterare 

·bos sig utse någon lämplig person emot den ersättning, som 

·E. l(. M. torde finna lf1mptigt att framdeles, nppå underdånig 

anmälan af Kommillt~ ens Ordförande, i l'lfider hostftmma. 

Uppå tillstyrkan af stalsrådets iHriga L~damöter behagade 

K. M. i Nåder bifalla, hvad Departements-Chefen sålunda här

med underdånigs! hemställt och tillstyrkt. 
ex ProtoliOIIo 

Fritz Rytluin. 

TAL VID PRESIDII NEDLÄGGANDE I K. Ö. S. PÅ DESS 

HÖGTIDSDAG, DEN 15 NOV. 1861. 

Mina Herrar! 

Kongliga Örlogsmanna-Sållskapet firar i dag sin 90:de 

högtidsdag. K. Sållsiiapet . har icke svil1it sitt åtagande att 

_sprida ljus öfver ett ämne, som sammanlänkar fäderneslandet 

med frarutlien. Det har under passerade året, troget sin 

bestiimmelse och sitt sjalflagna åliggande, gagnat sjöväsendet 
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och sjöförsvaret och, gonom detma sin verk,samhet, helgat sig 

åt det allmännas tjenst. 

Vid nedlfiguandet af d~t presidium, !(. Ö. S. behagat an

förtro mig, och hvillwn heder jav, st;indigt skall erinra mig 

med tar.ksarnhet, ill;iega våra stadgar den afgående Ordfö

rand en alt uppt.rilda med tal i något f11nne, som hör till sällska

pets omfattning, och får jag derföre, i denna afskedets stund, 

kasta en blicl; på sjöförsvaret i allmänhet och dOJ·till hörande 

förhållanden, i öfvertygelse att sådant icke ål' ovålliOtnmet 

inom att sä!lsl;ap , hvars ledamiHer ognat telnad och kunska

per till befordrande af delta oundgängliga medel för vårt 

fäderneslands fram[:å ng och f1·amtid . 

Då man beiraklar det ofantliga inflytande, som sjöväsen

det utöfvar på ve,rhtshflndelserna och alla förbindelser vori

dens delar emell.an samt på lwndeln och på utbredandel af 

mensldig upplysning och konst, maste man finna helt natur

ligt, alt alla bild11de sjöfolk i våra dagar söl1a tillegna sig en 

freds- eller handels-rnar·in och, som efl följd härar, äfvon upp

råtthålla en liri(!smarin för poliiisila ändamål, . helst värdet ar 
deras röst i det ger.nensarnm_a rådslaget foH;en emellan beror 

härar. 

Vi lillnna således icke förbise, hurn de vestra stormak

terna i Europa, på ett nästan obegripligt sålt, genom alla

handa djerfva uppfinningar och s<tgolilia penninganslar,, tåfla 

om att tillryclia sig Neptuni spira, som är spiran öfvor varl

den; huru de norra staterna i Norra Arneril1a, sodan den 

storartade men i sig sjelf svar,a föreningen brustit, i sin 

krigsflotta äger det most öfvMI~igsna vapen mot de alfalina 

söclr'a staterna; och vi kunn a icl1e hBIItH' förbise, hnrusom de 

ringaste sjöfolk, sådana som blott f1ga den obetydligaste kust

st.niclia till p,rfn1s, sl'll1a förvärfva ett sjöförsvar. Ingen står 

stilla i den allmönna åtrån att äga ett sjövapen, ty ett stjl

laslående vore att försvinna ifrån de fria fotkon s antaL 

Men skeppets snabbhet och dess kriesstyrl1a hafva blir

vit föremål för en nllmflll spokulnlion, och den ona_ svårig-
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beten bar aflöst den andt·a utan att hinna målet med vi~shet. 

Användandet af segel och åuga, som förökat skeppet~ dimen

sioner, jernet som uttränger triidet vid skeppets byggande, 

jemte nya npplinnin(!ar i artillori-vetonslwpen, som åstad

komma å ena sidan största förstörelse och erfordra å den 

andra största skyddanstalter för alt jemna striden, hafva, det 

ena med det andra, ändrat flera (!amla inbördes förhållanden 

och lärosatser, som legat till (!rtllld f ö r slwpp ets goda sjö

egenskaper, hvilka hflri(!eJlO~ kommit att lida. 

Tållan mellan natur och konst har i våra dagar alstrat 

en synbar osälwrhet i sjökrigssystemet och fördröjt dess nt

vecklin(!. Det är som om en förorättad genius ville hämna 

afvikandet ifrån det enkla och naturli[!a och bortskymma hvad 

framtiden har i sitt sl1öte. 

Dock är man öfvertygad om, att sjökrigsmaterielen skall 

omsider tillegna sig tidens nya uppiiicider och förhättrin(!ar 

på ett moderat och <indamålsenligt sätt, och att ån(!machinen 

skall fortfara i sin verksamhet ombord, tills ni\p,ot enklare 

konstverk upptäckes, som intager mindre utrymme. Likväl 

bör hf1r icke fiirp,lömtms, hurusom ånl)liraften på ott IH·i~s

skepp år beroende af ett invecklad! rnachineri med sina svår

ersatta delar, och att dess verlis~mhet ick e räcker l:i ngro än 

nödi[!l bränsle finnes om hord eller för 6 a 7 darrar; h vadan 

den troligen aldrig kan blifva annat ån en mii(!lig och nödvän

dig hjelpkraft för skeppels forllwmst under vissa förhållanden. 

således blir det ingen ovanlighet, bland stundliga hän

delser ombord, hvarpå man rni\ste vara beredd, att ånalu'af

ten icke är att tillgå då som allra mest den är behiiOirr, om 

ock skeppets frälsning deraf skulle bero. Dels har den må

hända uttömts för nneot föregåendH betydligt ändamål, eller 

år den icke tillraeldig för närmaste behor; dels Inioder ock, 

att rnachinon går sönder, som för nf1gra månader sedan på 

linieskeppet Hannibal, som måste återvänJa till hamn, uttaga 

och reparera macbin, hvarfill åteicl1 6 veckor. 

Ehurn de timade förändrinaarne i sjöväsendet, som ko

stat så ofantliaa summor och p,ifvit anledning till större l;rigs

fartyg och sämt·e sjöegenskaper, l•(!etllligen tillkommit för att 

gifva större verksamhet och hastighet åt. sl;eppet, har likväl 

slieppshn:r,mästaren ofta blifvit giiclwd i sina herf1kningar på 

farten, o~l1tadt del mekanisl1a elementet erbjuder en såliraro 

grund ån den förånderliga vinden. Det har visat sig, ntt ång

fartyr,, liksom i allmänhat serrelfartyg, genom vnttnots mot

stånd, icke lwmma öfver en viss fJrt, och att större fratndrif

ningslu·aft, än som härtill behöfs, verl;ar motsatsen genom 

sin tq•('kning. 

\'id detta lillffllle kan det varn ar intresse att inhemta 

till hvad grad sådana missräkningar på farten för utmftrkla 

fartm ä(!l rum i England. Jag får derföre göra några utdr3g 

från Angelsiw joumaler för de nära samtillil!t försölila ångfar

tyget Great Rastern och freg~1llon Orlando, ehuru erfarenhe

ten och vetensl1apen sål1erligen gjort betydliga framsteg un

der de två år, som sedan dessa försök förflutit. 

Great Eastern, af lika vidnndHrlig slot·lc.l\ som förvånnnde 

spetwlation, pröfvades i 3:ne dasar undct• olilw förhållanden. 

Följden blef då, att i 4 ~ knop var Je n största fart, som 

kunde crhflllas med båda machincmas (hjul och sllt'uf) fullt 

utvecklade kraft, tillika moJ för- ocb aktersegel tillsalta i 

duhbelrefvad t•lårsser,elskultje. l\1on då afdrae gjordes för seg

len8 verkan, ansågs 14 knop vara den allra högsta fart, som 

fartyget kunde uppnå med ånga undet· de mest gynnnndo 

omständigheter. rörgflfves h~de man sfdedes nu söl1l don 

utlofvade farten af 18 till 20 knop, hvarpå kalkylen fran bör

jan var grundad, för alt fullborda en resa till Ostinuien inom 

några få veckor. 

Fregatten Orlando med 50 lwnoner, som för två f1t· se

dan var den nyaste och största frer,att i enr,olslia tlolt.Jn, 

försöktes ånyo, efter några jemlwingar och för:indrinsar, un

der gynnande omst:indip,hetor. Den hiir,sta fart, som da 
kunde erhållas med fnll machin, vnr 13 linop, ohnm ·l ;j Hlil 
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limmen blifvit beräknade. Under försöken hade rre[!3lten 

äfvenledes varit svår att styra, roret icl<e kunnat brineus öf

ver åt sidan mer iin 15 a 16 grader med full machin, siwk

niogen högst våldsam, och fartl'[;et haft en benägenhot att, 

med roret midsl<epps, afvil<a frän medellinion, hvarföre man 

föranlåtits anse Orlando till en viss grad vara misslycl<ad och 

dess ångmachin större än som behöfdos. 

Men åfven i allmänhet synes farten för l1rigsånr;fartyg 

Yara högst olika. Somliga hafva i England hunnit vid prof

turen till 1 O knop, då and rå kommit till 1 ,, , 12 och 13, och 

icke allen~st inom samma !dass fartyg och med lika machin

krart förelwmma dessa olikheter, utan en mindre kr;1ft har 

gifvit mera fart än en större, Så uppgifvos, att då ånglinie

skeppet Conqueror, om 3200 tons och 800 häsll<rafter, gjorde 

vid profturen 1 O, har St. Jean d' Acre, af lika storlek, hun

nit till 11 knop, fastån med endast 600 håstkrafter; alt Gi

braltar gjort 12 och Duncan 13 lmop, ehuru båda hafva lika 

ångl<raft och kanonantal med förutn[1mnda Conqneror, men 

äro 500 tons större farl,yg; och att freeallen Bachante, 

om 2400 tons och 600 h;istkrafler, kommit vid profluren lill 

12, och New-Castle, med lil1a machin, men 600 tons större 

fartyg, hunnit till 13 knop. Men som dessa uppeifter endast 

angå profturer, då skeppsbotten varit nylwpprad, och icl;e 

redogjorts för fartygels åmning och slyrlas!i[~het, så blifva slut

~atserna icke fullt pålitliea. Docli torde sanningen icke för

niirrnas, om man antager, alt ängfarten för l1riessl•cpp i all

mfmi.Jet icke öfverstiger 1 O knop, helst sodan fartyget leeat 

någon tid i vattnet. 

Äfven i Frankrike, delta vetonsl;apernas land, har man 

påträffat stora svårigheter vid bestämmelsen af den nya sj!i· 

krigs-materielen. Det är Vieamten f(ervequen, ~om i Lagslif

tande [{ammarn upplyfta! en flil1 af det täcllelse, som döfjer 

dessa förhållanden, och som ff1slat uppmiirk"unheten på alt 

stora och tunga ångmachiner och bestycllningar s'l nedirycka 

skeppen, alt deras krigsfullkomlighet ~liadas derar. Bretagne, 
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säger han, som synes Yara ett sl\ statligt skepp, har ännu, 

oaktadt det genem mflll[!fnldiga medel och p;\ flere satt blif· 

vit lä Ilad t, sina understa balleriportar så nära vattnet, alt do 

måste vara tillslutna för det mesta. Detta skepp har k<Ystat 

4,400,000 rdr rmt., och har en maehin af 1,200 håstkrafter1 

som förbrukar 120 tons kol om da~(Jn, men fartyget kan• 

endast rymma 400 tons, således för icl<e fullt 48 timmar 

mod full machir.. Fem eller sex andra linieshepp hafva er~ 

hållit maeiiiner af sf1 olika krafter, att b~ide farlen och rö

relserna i en flotta måste blifva högst olil<a, och den påräk-' 

nalle gemensamma verksamheten således alldeles förstörd, all

denstund fartyg med 500 häsiii rafter icke kunna följa andra 

som hafva l ,200, h vilka stora olftgenheter böra begrundas 

och afhjolpas. 

Vidare anföres, att sex slycl<en finefregatter harva blirvit 

byggde i Frankrike, men att deras machiner äro så tunga och 

fartygen doraf så djupgående och nedtryckta i vattnet, att de 

göra långsam fart med maehin och derjemte äro urstånd att 

segla, ehuru hvart och ett af dessa fartyg kostat 2,190,000 

rdr. FregaUen Souveraine har isynnerhet visat sir, så dålig 

och bristfällig, att, ehuru don gör fart fiir sina segel, gör 

den högst obetydlir, för maehin, hvarför dess eJ;pedition till 

Söderhafvot måste ålerl<allas, och ett linieskepp kommenderas 

j stället. samt fregatt.en förklaras odur;lig för denna expodl~ 

tion. Äfven en annan fregatt, lmperatrice Eugenie, blef vid 

försöket af en pro11eller så hårdt skallnd, att om experimon~ 

tet fortfarit näera dagar hade fartyget lidit dnraf, och, då en 

annan propell utbyttes, blef tillståndet föGa b:illre. !VIr l(et'

vequen beklagar dessutom, all, oaldadt närvarande osålier!wt i 
skeppskonslruktionen, bygges tio fregalter af samma modell, 

livarigenom äfventyras, att om en misslycl<as, så misslyckas. 

all~, samt anför likaledes, alt de ilnp,l;anonslupar, som tid ef:. 

l.er annan blifvit byggdo i FranliriliP, hvarlien äro lycl1ade 

krigsfartyg eller goda sjöbåtar; samt åberopar såsom exempel 
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all han utanför Cadix sett fyra ~ådana nåra att förolyckas, 

om iclie ~ndra fartyes hjelp mollanlwmmit. 

Icke desto mindre är vår lids segelftngsl<epp de mågti

gasta lirigsredsl<ap, som ett sjöfolk r<ir närvarandtl kan hafva. 

Deras stora längd, upprättstående sidor, öfvermägtiga machi

ner och andra egenheter medföra visserligen olägenheter, 

hvilka, efter upplysande engelska skrifter, bestå i svårigheten 

att handlera rorot vid den starka farten, långsammare v~nd

ningar, starka sidorörelser och mindre maklighot j men h vil

ket tillhör erfarenheten och velenskapen alt afhjelpa, och att 

så modifiera dimensioner, machiner och bestyc!mingar, att de 

goda sjöegenskaperna bibehållas. 

Man torde dock kunua våc-a den förutsägelsen, alt de 

vidunderligt stora skeppen ic!w bära sig i lftngden, och att 

man skall återkomrna efter någon l<retsgftng till mera hand

terliga och för elemenlerna passande l<rigsfartyg. Den fara 

och förstörelse, som Great Eastern, detta \'erldens slörsta 

fartyg, varit nyligen utsatt för i en storm i at lantisila hafvot 

på sin resa till Amerika, är en lärdom och str;int: lillrfttla

visning, som säkerligen icke blir fruiiilös i ~fseendo pf1 lämp

ligare storlek och dinlf1nsionl'l'. l sin enfald hade man trott, 

att det sto1·a skeppet var oåtkomligt för stormen; men theo

rien bedrog sig och har fått pligla derför. 

l ett så uppfinningsrikt liilehvarf som vflrt bli1· dock in

gen inrättning gammal. Det nyligen uppfunna sjöförsvars

systom med ångliraft, på livars utbildande sjöstaterna endast 

haft tid att arbeta några år, har fått en viiidig medtä(lare, 

som synes fårdig att forstöra med ett enda slag det hitlills 

påkostade och inrättade. Det är uppliteklen af jernldaJda 

krigsängfartyg och ett tilltagande förtroende för deras filr

modade användbarhet, försvars- och anfallsl<rafter, som åstad

k<>mmit denna nya rörvirring och osåliOrhet i sjöförsvaret, och 

som, om den lyckas, silall modföra en förändring i nästan allt 

bvad som hör till sjölirigel och till flottors materialier. 

187 

.Men denna nyhet, som afser att hovara folk och fartyg 

mot både kulor och tiden, och som :il' af den mest konser

vativa betydenhet och Lill on viss ::rad mot tidens skaplynne, 

har uppviielit många vedorsakare hland både sjiim;in och an

dra med hånseende till don praktiska siJan nr detta inveck

lade krigssystem, som, ehuru sinnrikt, fordrar tiJ för både er

farenhet och öfvertmelso. Det ftr med afseondo härpå, och 

då inom vetensliapornas 01nrfide den mensldir,a anden aldrit: 

ål' sysslolös, som det torde vara af vict att höra hvad dessa 

lviiiare )ltra, för att liomma närmare sanninccn, som är so

len i allt vetande. 

Vikomten /(ervequen har vid orvananförde tillf:ille i Lag

stiftande kammaren anfört, all do i Frankrike byggda jornbe

klädda fregatterna äro misslyclutde försök. Do äro beräknade 

för 570 mans besållning, 36 l;anorlllr af svftraste kaliber, 4 

månaders proviant och ~alten samt 15 dagars bränsle j men 

den kommilte, som val'it tillsatt filr att undersöi<J detta tör

hållande: har förlilarat dem icke i stånd att bära sådana tync

der, och att de i stället för 4 00 sliolt på lian on ondast kunna 

medföra 100, livarigenom fartya et blir efter 3 timmars kanon

strid, ulan ammunition j samt att deras batterier ligga alltfö1· 

nära vattnet föl' en verksam strid. 

Den beliante Artilleri-Generalon Douglas anser, att .intet 

fl1tande fartyg kan så bel;lädas med jernplåt, ntt iclie on ka

nons projel1til kan åstadkommas, som år i stånd att förstöra 

detsamma, hvarföre detta problem bör först rigtigt lösas, in

nan så ofantliga summor utcifvas. Han anser all, n:ist stål, 

jern år den sämsta materiel att förstädia elt försvar med, 

vare sig till lands eller sjös; att jornfartyg hvaf'l;cn Ii unna 

helt och hållet vara slwttfria eller fria fr[tn faran af eldsvåda; 

att närvarande krigs-skruffartyg, hvars upprättståendo sidor 

äro belastade med jernplatar·, så tjocka som vanliga barlast• 

tackor, och derjeml.o med tunga knnontll'7 komrna alt slingra 

på farligasto sålt., och att don ofantliGa toppvigton, som 4 ! 
tums plåtar medför, tillika mod alla andra l)'n[;der gör farty-
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get tungt på vågen och utsatt för ärverbrytande sjöar. ;\rvon 

har man funnit, att hålen för bnltarne förorsaka plåtarnos 

sönderbristande genom sl<akningens våldsamhet. 

Vapenfabrikanton Whitwortli anför, "att hans projel<tilet· 

vid flera försök mot fartyg med 4 ~ tums jernbeklädnad, på 

300 till 675 alnars afstånd, genomträngt plåtarna och föror

sakat mycket splint, eller ocl1 djupt ingått i sidan; att pro

jektilens förmåga att genomtrånga tjocka jernplålar beror ar 

dess form, ämnu, vigt och hastighet; att då en tvfnhur,gen 

projektil, af härdad och passande materiel, vägande mindre ån 

l lod och afskjuten med bans relfelgevår, genomtränger en 

smidd .jernplåt M {'0 tums tjo.;klel<, är det icke tvifvel om 

att ärven en 6 tums plåt genomtrånges ar en passande ka

nons projektil; att den tillt.aeande tjoc41eken af plåten öfver

vinnes af tilllagande kraft och verksamhet hos kanonen, och 

att fråga såle~es endast uppstår, på hvil11endera sida den till

tagande krarton eller dugligheten snarast skall uppnå sina 

gränsorj att fartyg, som invocldas i ofantligt lunga plålar, 

uppgående till mer an 200 stycken med en vie t af 1000 

tons, blifva så öfverlastade, aU de icke med fördel kunn:J 

bära ett större antal kanoner, tunga noe för att eonoroskjuta 

lika tjock jernbekladnad, som de ~jolfva hafva, och att så 

tunga fartye icke kunna i allmänhet komma till den höga 

fart och rörlighet, som gifver öfvcrliigsenhet i sjö k rigel; alt 

ehuru en rik nation är bäst i stånd all åstadlwmma en dyr

bar utrustnine, såsom den fördelalitigaste, så hlir det dock en 

dålig politik att rör ett fartyg göra en för stor lwstnad, då 

~jökriect medför stundliga händelser och olyckor; att ell stort 

.a<ih hm,gil jornbeldådt fartyg, som liliväl förhlifver sårbart, 

1kan ·komma i en högst farlig beliigenhet, då det anfalles på 

Jflåra håll af ·flere smärre ,rö,rligaro fartyg, som med mågtiga 

!kanoner äro i stånd alt välja sina stä l1ninear och besl1juta 

.. t>in :fiendes plåtar i vattengåBgen, dess slmlf eller axel j att 

man tid e:ft.e·r annan ·varit betänlit på all försvara sbepp och 

.andra ting - man påminna sig medeltidens tunga rustningar 
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för håst och karl - med jernbeklädnad, men alt anran~medlen 

hafva hittills ständigt visat svagheten och sårbarheten af ett 

sådant försvarn; slutligen anser Mr Whitworth, att den omut

liga sanningen och erfarenh eten i denna stora aneelågenhet, 

sälirast inhemtas genom att gifva fulllwmlig och opartisk of

fentlighet åt försöken med dessa slaes krigsfartyg. 

Men äfven sjömän och andra sal1kunniee personer hafva 

anfört mot jornl>ebladnaden: att då orter ådaealagda försök, 

en projektil, afskjuten tid efter annan på 600 alnars afstånd, 

genomträngt eller sönderbräckt jcrnplåtarne samt sönderska

l.at slteppets sida innanför, så skulle vorkan af ett helt lag, 

pa mycket kortare afstånd, rigtadt mot en viss fläck pli skep

pet, blifva ofantlig; att då förstörelsen af rnastor och segel i 

en strid på sjön är af största inflytande på utgången, så bör 

sf1da11t ingå i heråkningen för sårbarheten af jcrnklädda krigs

fartyg; att då hålet efter den största kula sammandrager sig 

i träfartyg och kan lätt botas, hlir en sådan öppning i jcrn

fanyget vådlig för dess flytbarhet, oberåknadt massan af för

störandH splint; att då kanonlwlans initial-hastighet, når den 

lemnar mynningen, år ganska stor, bör så<lant tagas i hetrak

tande då fråga lir om att, på kort kanonhåll, beskjuta ett jern

kl<1dt fartyg; och att då hufvudvilkoret för sådana fartygs öf

verlägsenhet bestf11· i deras oåtlwmlighet för både skott och 

vågot' samt i deras störrH hastighet, bör allt sådant utrönas 

och af erfarenheten erliannas. 

Dli dessa utdrag blifvit hemlade från eneelska skrifter, 

får jag äfven anföra att , vid ett möte af ineeniiirer för några 

månader sedan, den utmf1rkto förestfindart•n för kanonlillverk

.ningen i England, Hr Armstrong, yttrat : "att han ansåg ka• 

.nonor kunna så konstrueras, att do äro i stånd förstöra hur 

tjock jornbeklädnad för fartyg som helst, mon att ett sådant 

fm·tm motstår så k rare brånr'lhara projektiler och mindre tunga 

kulor; att kulan hal' benf1eenhet atl hellre krossa än genom• 

trånga plåten; att ett sådant häl har ett sönderbrutet utseende, 

utan jemna kanter j att det hårda och olikartade jernet böJ 
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undvillas; alt jernplåt, tillverliad af på h varandra lagda tunna 

lager, äger mindre motstånd itn lil•a tjocka plåtar af tät form; 

alt valsade plf1tar voro all föredr:1ga frHmför smidda, om de

ras massa är liliartad; och att, ju mjnlwro och mera lil~arladt 

jernet i plåten är, desto mindre skada lider denna. 

Vid granskningen af dessa från flere hiill framkastade 

tvifvel och anmårl•ninga•· mot jernldftdda l1rigsfartnr, finnes 

vål månr,a öfverdrifter men ock siil1erligen månea sanningar. 

Emellertid hafva Europas vestliga stormalilor, som ftir politi

ska syften uppbjudit all förmåea att förstiirka sitt sjöförsvar 

på allehanda sätt, iclio sl~ppt denna nyhet ur siete, utan fort

farit alt med ofanllir:a uppoffringar hygga dr.ssa slags fartm, 

och så länge l1rj sare-ordet befaller i Franlirike, mftsto det 

stolta England akta på dess betydelse. 

Den första j t: rnldådda f regalt byggdes, som vi vela, i 

Franlirike, och som det sär:os pf1 liejsarens uttryckliHa upp

maning. La Gloi1·e hur samma förtimring som ett 90 kanon

skepp, och en jernbeldiidnad, som är berilknad molsvara vig

ten af elt sådant skepps tv[l batterier, svårare taliliot;, dess 

ena (hicl; och andra öfverflödiga tyngder i foll•, proviant m. m. 

Den är bolllådd ml'd 4 ! tums tjoclia jernplålar, .fastbultado 

till sidan. Längden uppgilves till 250 fot och bredden till 

55 fot, dr:igtigheten till 3000 tons, men fartygets totalvigt till 

dubbelt. Taklingon år reducerad till en skonerts lätta r·und

hult, som har utseende af nödtakling. l{anonomas <mlal äro 

förminsilade i batteriet till 32 pjeser, ehuru der äro ~O por

tar, och på öfra däck är incen bestyckning. Portarne upp

gifves, med alla tyngder inne, vara 5 fot 9 tum öfver ytan, 

och fartyget synes ligga tungt pa vattnet. l\lachinen år stålid 

midt i skeppet, något för om stormasten, och har 8 pannor. 

Medelfarten berättas vara 11 knop, ehuru beräknad till 13, 

och kolförrådet riiclla blott 3 1 dag, samt skakningen af far

tyget så stark, vid hellagnande af full machin, att plåtarna 

vid al,terståfven lossnat. La G/oire blef försölit förlidet åt· 

mqt 90-kanonskeppet Algeziras, och det omtalas, att profve~ 
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afiupit så tillfredsställande, att flere dylika fartyg äro för när

varande under bygguad. 

Att England under dessa förhållanden skulle förblifva en 

tyst åskfidare, var omöjlip,t. Dess fCllll, medvetande af sin rike

dom och l1raft samt anande en fara för sina kuster som 
' 

inga befästninp,ar kunna mora med sällerhet försvara, kunde ic-

ke låta en sådan utmaning förlllinga, såsom rösten i stormen. 

Det har upptagit den Utilastade handsken, och hafvets drott

ning måste seera i en fråga om hafvets angelägenheter. Också 

hafva machinfahrilianter och jemfa•·tygs-konstruktörer, föt• 

hvillia frår:ans utgång fir:er största intresse, från åtsldlliga de

lar i rilwt, erbjudit rer:eringen sitt biträde med sådan fram

cän{{. att flere jorn-krigsfartyg redan l>lifvit byggda och andra 

beslutade. 

Det sist tillkomna ftr fregatten Warrior, men, som er

farenhet och kännedom om dj'lika byggnader är större der i 

landet, har man gått till våga på annat sätt ån i Frankrike. 

Derom hafva vi erhållit röljande : Warriot· är byggd vid 

Thnmes-floden nåra London, af ett kontraktssk)'ldigt bolag, ef

tt!r Amiral Walkers ritning och anordning samt under upp

sigt och kontroll af flottans konstruktörer. Fartyget gick af 

stapeln i slutet af förlidet år, öfverlemnades till kronan i 

förlidne Augusti månad, samt har efter uppgift kostat omkring 

en half million pund sterling. Skrofvet beslår af segasto 

smidda jorn, och sammansållningen lir på ett praktiskt men 

eget si'itt behandlarlt, ehuru flere afvilmingar mot första planen 

varit nödvändiga under arbetets lopp. Spanten äro af jern 

formade i 5 fots långa, förenade delar af 2 tums tjocklek, 

samt placerade 3 1 fot ifrån hvarandra, men midskepps på 

endast halfva detta afstånd. Plåtarne i botten på fartyget äro 

af 1 l tums tjoclliek, i artagande upp f1 t till i tum, samt !!ö

len urgörande en lang jernskifva, som är 3 fot 6 tum bred 

och 1 l tum tjock. Slirofvets sidosp:Jnt äro genom en in

böjning så formade, att en bädd eller skottvall af 2:ne lag 

ek plankor, om 8 och 1 O tums tjocklek h vardera, lagda i kors 
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mot hvarandro, kunna inpassas deri och derefter betäckas med 

4 ! tum tjoclw smidda jernplåtar, hopfalsade och fästade till 

lilihet med sidans form och jPmnheL. Denna jornbeklädda 

skottvägg börjar 5 1 rot under vattenlinien och sträcl1er sig 

upp till öfra däck lfwgs fartyget, men går iclie ända fram 

till stflfvame, hvilken ofullkomlighet mod hänseende till bat

teriets siiJ'ddande blifvit hjelpt genom starka tvärskott akter 

och för j likaledes har skeppsrummet unde1· trossbotten blif

vit gen.om tväl'skott indeladt i 27 vattentilta afdelningar. Fre

gatten ä1· 380 fot lång mellan pe pendiklarne, och dess stör

sta bredd 58 rot j drägligheten uppgirves till 6140 tons, 

men summan al alla tyngder till örver 10,000 tons. Mal'hi

nen har 4 skorstenar, är nominell af 1250 häslluarter, har 

40 eldslådor och 1 O pannor, som upplagar en längd af 80 

fot· den förbrukar med full ånga 130 tons kol pfi 'l! 4- lim-
' 

m.ar j således för 7 daga1· 900 tons, som kunna intaeas i far-

_tyget. llesättninr;en ål' ber:ilmad till 660 man, och bestyck

nineon till 35 st. 68-pundige bombl1anoner på halleriet samt 

2 st. ·l O O-pundige och 4 st. 40-pundige, af Armstrongs mo

·dell, på öfra (hick. Warrior har ralla relingar och deröfver 

bastingaget, en fullkomlig fregalt-taliline samt ett lii!t och kri

·giskt utseende. Huru försöken för öfrigt utfallit l1ånna vi 

ännu icke j men eiter senaste underrättelse säges, att 20 trå

Iinieskepp och freeatter skola förändras och beklädas med 

jemplåt i England, och att on lika åtgärd vidtages i Frankrike. 

Vid de.nna allmänna framställning af tilldragelser inom 

sjövåsendet, som inträffat på senare tid, och hvilka så nära 

röra oss sjelfva, kan man bland annat icke undgå att be

märka den hnshållsanda, som leder den mågligasto af alla 

sjöstaler, och hurusom, samtidigt med väldiga skeppskonstruk

tioner, kraftiga ångmuchiner och roffel-kanoner med 15,000 

11lnars porteo för alt omskapa sjöförsvaret, nödvändigheten 

icke förbises alt, i denna hvirflande villenalla och ropet på 

uteslutande nyu., tillgodogöra landet allt som kan begaenas af 

den förra materielen . Det torde derföre 1 eke vara u ta n in 
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lresse att erfara hvad r. d. marinministern i England, Sir John 

Paliington, yttrat h:1rom inför en pnrlamentsiiOillmittc dett.a är. 

noet var 185 8", yttrar han , "sedan man erhållit no gg rann liä n

nedom om fran sys iw nattan s till sti1n d och vidlyftirra för storing 

och för att, s5som en oundu:inGiir, nödv:indighol, vara starliars 

iin don, som vi niidr,ad es mod lir:1ft gripa arbetet an och med 

största sli)'tHlsamhet fylla dd mycliet trängande behofvet af 

ångfartm hos oss. Derföre bier follwt på lironans varf, ehuru 

med svårighet, så fördrdadf, alt 1let på skyndsammaste sätt 

skulle liunna föri1ndr::1 srgel-liniesliepp till 5nc-sliepp med sli!'Uf. 

Jag fann visse rlieen , att dt nytt sl,epp ägde öfverl;ip,sen het 

öfvc!' ett som blifvit föt 'fl ndradt, men de rolaliva fördelarna 

milsto af styrelsen tar:as i betrali!ande, och jag tror derföre, 

att det varit dålir: politik att försumma tillgodogöra sir, det 

antal 1roda oeh r;ar,nbara segel-liniesliepp, ~om England hade, 

för att i st:illet endast. hy~:r,a nya. Dessutom hade del npplaff 

af timmet·, som då fanns, ido varit lillrflCidigt för alt iord

nin{;stölla don flotta, som man hade i plan." 

l följd af detta beslut hor fiiröndrineon så fortr,ått i Eng

land alt, enliet o('f]ciella handlingar, i ~ Iars mnnad d. 5. ongel

slia flottan [Jp,de l ·13,200 hf1stl;rafter, och på lironans varf hade 

13 lilliesld•pp o~h större frer,atter blifvit förftndrade till ång

fa:-t.y u 11nd or· dfl 2:ne sist riidlutna äron, sednast liniesliep

pon Rodn ey ocl1 Homb•·y sa mt frer, ~ ttorna Arethusa orh Sutley, 

hvillla uppcifvas vid profture n gjort 12 till ·13 lillops fart. 

~lf!d dessa utomord entlir:a malt och stot: inom alla mari

ner föt't att fullli Oillll'l och först:hlia materi eler., siwlie doc!\ 

ingen frarng ;lll[i vinnas, om man fiirglömt att vi\rda och till

fredsstfilla personalen, såsom den hnfvudsalllirraste delen ar sjö

försvaret. England l1ar i delt a fall varit ett exempel för andra 

och isynnerhet e.iort stort framstev, , då det frånv,fltt don gamla 

tväng si\l.[!fll'den och i stället långs li!islnn organiserat ett fri

villiet mansl;ap såsom Dollans reserv : en siac-s enrolloring på 

vissa åt·, som rel<ryto ras III' sjömans- uch lwst-befo llinin[;en, 

och som anses ll11nna lemna 70,000 man ; mon d~ manskapet 

14 
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anönas under lillen, blit· inriillningcn sft dyr, att enllast Enp,

land kan unuerhfllla en sf1dan. 

Det anr:oli1gnasto är dock bildandet af ,:jöförsvarets bef;·!l. 

1 allmänna tånli esä ttet har det l<inge gällt som en grundsats, 

att sjöofficern, i den dubbla ep,ensliapen af liri~sman och na

'lligator, fordrar slörro insi(lter an den blol.t praldislia (;;inne

domen nf yrket, och att de af naturen honom förunnaLie t:åf

VOJ' böra blifl'a så sliårpta genom statens mellanl;omst och 

tillgörande, ~tt do slf1 honom hi pi1 dAt [;ilt, der han silsom 

fäderneslandets försl'araro sliall, med Idar hlicli och patriotism, 

fatta rätta öt:onhlicket för att verlw och ~ap,na. Derföre har 

man i England, der examen varit t:anska knapph<indir:, på 

sednare Lid föresla~it alt bibrint:a sjöliadetterna en bildnint:, 

som från början öfl'ercnsstilmmer me1· med andra Hindt•rs 

bruk än hvad som hirtills varit t•flict, hvi ilien lil;ståmmit:het 

blef derjemte en nyttig föreningshink med andra folli; och i 

sammanbang hfiJ'med har fr5ea flfven uppsliltt, då sliolslwppd 

Britannia iclie fullt motsvarat <indamillet med l;adelleJ'nas öf

ninetu·, alt genom 3 å 4 fregatteJ' 1 
som VOrO i alitivii.HI 2 a 3 

år, t:ifva unga officerare oafbruten erfarenhet och tjenst~iiring 

ombord, liliasom, siieer arti~el-författaren, "bruket flr i Sverige 

och Förenta Staterna'l, 

Betraktande således vår lids sjövasende med dess många 

underbara skapelser och verknint:ar, Iinna vi, hurusom det. iclio 

endast utströr enld och en ra>tlös verlisamhrt ibland folken, 

utan ock att ett sjöförsvaJ' blir den oundeii ngliga följden d oral'. 

l!len vi finna derjemte, att lions!Hn att befara hafvet är en 

sto·r triumf, \'unnen åt det mensliliga framl\tsl;ridandet på hela 

jordklotet j en vetenslwp, som förenar med sig tid ernas upp

täckler och genom hvars ljus vi inftlras i tanl;ens oclt spe-. 

kulatianens verld, och hvillien alla kmlfoll> söka all för

värfva sig. 

Bland dessa folli befinnur sia det svensl;a, omgifvet af de 

nordiska bafvon. Ett foll;, som föröfrigt befrämjar civilisatio

nens sak och ännu st5r bland doss förkämpar, som älskar 
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veter.skapernas och kl'ir,crs idrotter, som genom lycka och 

sl,iclilicllet befästa! reformationens verk, hvarigenom det gjort 

Europa sig förbundet; och som, eftB I' flere tecl;en och vår 

tids ilnvisninr: och syften, synes harva ännu någon mission 

att utf~ira. Ett sådant land och foll1 l;an icrw vara förutan 

sjöfart och sjöförsvar, ulan att missförstå sin t.illvarelse. 

11
Siiandinaviens naturliGa sjelfstflndighetsvillwr", siige1• Pra

fessor Agardh, 11 bestå:- i: att dess lwster äro väl behodda; att 

måhända i af dess manti ga befotlining åJ' sjövan; att lwsterna 

på m5nca ställen omgifvas af sliflr1 hvillia ingen kan nalkas 

utan lots ; alf, om Sverige har en flotta, ii r det omöjligt ä f

ven för den m<i!!ligaste fiende att våga eller lyckas uti en 

Iandstienine inom vära lilippor ; att Sverige ar och måste vara 

en sjösta t, som ej lian undvara en lirigsfiolta j att, om kost

naderna firo stora, vi böra erinra oss, att vårt land icke be

höfver Lefihtningar, emedan vf11· flotta är i slcillot filr dessa 
' 

och som lienden måste hafva tillintelgjort för att våga en 

tandstigninr:. Vi hafva anfört detta, sf1ger slutligen författaren 
J 

emedan någon eång höres den fega lanken yttras, alt Sverige 

()j lian försvara sir;. Vi tro, och hvarje svensli hör tro det 
J 

att det icke finn es når;ot land i Europa, som dess folli med 

sli myclien sidiorh ot lwn försvara, som Sverige, Man har icke 

guld nog i Ora ls or.lt Australiens berg att köpa ett folks sjelf

stä n<ligltet, som i två årtusenden liämpat derför och ånnu 

bevarar den." 

Dessa ord äro vigtiv,a ord för oss, som nu arbeta för vår 

sjclfständit:het, och äfven för alla !idor. Men vårt sjöförsvars

system f1r fifvcn ett ämne nf hög vir;t., emedan inr;en lär be

strida, att ett land s försvar i allmänhet ut.r;ör sjelfva grunden 

för dess oberoende och framr;ång, utan hvitken föreställning 

bet:reppet om nationalitet ie.lie får någon fast rot i folkets 

!Jjerta eller deu höga betydelse, som bor i detta begrepp, för 

att hjelpa sig sjelf. l'å utveci;Jingen härar och på andan inom 

flottan sjolf bero1· Sveri{l'es sjöförsvar. 
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llondelsaemenskapen bidraaer vi sserliecn att afvärja liri

eot och dess lidanden samt tilldrar:er narmare viinsliapens 

ba nd mellan nntionnrna; men p:\ ett sådant förh~llande få 

vi iclw uleslufarHie förlita oss, sfi lfrnr,o olörriHt och politiska 

Sl ften Lo inom do monsldiga !'amhfrllena. Att vara beredd 

iir att vara halft rustad. 

Aldri\: tortie Europa varit i större oro inbördes ån i 

denna stund. De b5de hemli l;a och lröct uftulode sympatioma 

för nationaliteterna, do nya snmhiillsl:lrornas höt:a rop och 

tysta erli<innando, don sli[!l>ntle rilwtlomen och fria forsimin

eon; allt bebådat' en förestfiende J, ris i Europa, som fordrar, 

art lrvarjo land behöfver sina försvar,Jirartor i fullt m51t, er
l-er tidens insiatcr· och lirieets erfarenhet. 

flvad som i dett.a hf~r~seende G•iii Pr' för· S\'eriees lands

försvar G<iller Oc.li fiil' dess sjö(örsvur, lrvilliel. måste inriillas 

till konstrullfion, armorint: och fartyg-certer i öl'vercnsst:im

melse med andra nalioners brul; - en n•gel, som hlifvit följd 

för iclw mindre det enlda eeviiret, fln den liOnsligt hYfjgda 

fås!nineen, och som, lrvad Sveriges !lolla an{;iir, varit en ve

dortacen maxim i alla tider. Visserli : ~rn sliOdde häri ett un

dantag för n5gon lfrn{ire tid sedan, df1 Sveriee söl1to r,runda 

sitt sjöförsvar uteslutande pf1 galerer· ileh andra roddfartyr:; 

men ''i ihfici\Omma nogerannt der1na tids afsplittrine o~h oför

måga och böra la[[a oss tillvara att förnya el.t sfidant osvenslit 

system. (Forts ) 

FOR.:i.NDRADE OCII NYTILLKmiNE FYRAR OCH SJÖJL:(RKEN. 

S v e rige. 

FlNNG IWl'\DET (46) :1''). Fyrslwpp mod stillaståendo fyr. Uöjd 

38 fot och synvicd cirl1a 1 O mil. Fartyget, som fl r rödmå

Jadt, rued ordet "Finnerundet" på hvardera sidan, har 2 ma-

") Nummcrn inom parent es hjn visar till beskrifningen öfv~ r f y

l3r, båka~ och sjömärken, utgifven af _ ö. M. S., år 1856. 
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siM, nwd J,uJa p5 förloppen, oc!J iir bel:iget i 6Qo 08' 2 5" N. 

18° 29' 4 5" O. ell ,· r cirlia 1 ~ mil öster om ett mind ro 

t;rundllack med ·i l fots djup och cirl;~ 4 mil N. Jci o O. fr5n 

en annan r:nrrrdi, Ja cli pii ·l ii fot. Under disir: och tjocl; luft 

lli<itutas m ed l.! oclia . l'\ordligasle l1anton af •11--fots-r:rundet 

;ir ulm:hlll med 011 pricli, försedd med röd liUia. 

LUNGÖ!'i (17). Fyr, Olll[!;lcnde, uli ett l'lrndt {ill:t. torn, ue

l:ir:ot p:i södra udden ~r nämnde Ö. Fyron vis:tr 2 blinkar 

och '2 slillasl;illndc sl.tln, som oml'exla lll<ld livarandra och 

shilj;rs åt f!<'!:om 20 5 miirl1a mellimtider; 

7s o.ch lrvarjo sliilasl.fion~ lo silen 2'n 13 8 • 

synvidd 12 mil. G2 o 38' 3(}" N. 1so 6' 

hvarju blini; varar 

llöjd 78 fot och 

o 

HYVINGE ~~ ( ·10) . Kännin r, sm :irlw, förirndradt, 30 fot höet 

oeh i form af on pyramid sarut till f:'rr r;c n eult. 

!;;J[HH : i c ca. 

CAP TOilTOSA ('2 1 0). F)'l', st. illastf!ondo, pf1 östra ud• 

dtm af Buda ön, ly ser i rildnineen emellan N. O. t. O. 1 O. 

öfver V. till S. S. O. ~ O. p. c. Höjd 31. ful och synvidd 

41 mil. ff8° 43' N. 0° 5ö' 54" o. 
LL\NES ('203). Fyr, stillastf!cndrl, pft udden Srtn Anto-

nio vid södra stranden ur mynningen till n:imndo flod. lliijd 

G} fot och synvidd 9 mil. Tornet f1r 5Uiianlit;t och hvitt. 

~3° 26' 15" N. IJ0 ~.;)' 31" V. 

CAHTAYA (2GS). Fyr med hlinli l11ar 4m. flöjd 7!J 

fot och synvidd J q. mil. 37° 'il' G" N. G" ~i 8' 21." V. Tor

net frr li~f:Clllftll'mi G t och lju sr: u!t. 

CA NELA 0 08) . Fyr, stilla st5e n.J P, med riidt slwn, på d(m• 

na ö, vid Guadianas mynnint:, till v<"r:;lednine fiir· passagen 

öfver refvet vid Ayamonte. Den nordllt:a frr 22 fot och don 

syrlliea 21 fot hög. Synvidd 8 mil. 37° 10' 30'· N, 7° 

16' 36" V., 3 mil frfm rofv et, men st:illnin r;rl n fiir[lltd ra5 , nCtr 

rorv et flyttar si a. 

ClllliST!N:\ (203 ). 2 fyrar, s till as l fio nd•~ , Ill Cd grö rrl slwn, 

på denn a ö vid östra sidan af ·nn!; arpl:r tse n, till l'~ir:lo dn i n e 
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för passnp,en öfver refvet. Höjd 26 och 16 fot. Synvitld 8 

mil. 37° 10' 42" N. 7n 13' ~2" V., en mil fran rPfvot.. 
HUELVA (208). 2 fyrar, !'lillaslt1011do, till v:iglrHinirq: för 

passagon öfvor refvet. Höjd 27 och 16 fot. Synvit!d 8 mil. 

37° 7' 30" N. 6r' 47' 24'' V, t mil frän refvet. 

CORUNNA (~04). F)'l', stillast.åonde, pfi l1astellet S:t An

tonio och vid norra sidan af inloppet till Corunna. Höjd 56 

fot och synvidd 10 mil. 43° 22' N. so 23' 6" V. Tornot 

är grönt med hvit lanterna. 

AUGANADA (211 ). Fyr, stillastående, på östra sidan och 

å högsta pynten af denna ö, öster om /11aj orca. Höjd 77 
fot och synvidd i Idar luft 9 mil. 39 o 4\J' 50" N. 3 o 12' 
24" O. Tornet är rundt och hvitt. 

Fraulirihe. 

SENEQUET ( 176). Fyr, stillastående, med rödt slien, på 

denna klippa. Il ö j d 55 fot och Sj'nvidd ·l O mil. 4 9 o 5' 32" 

N. t 0 39' 48" V. 
BIAI\HITZ (20 t). 

och hvil hvar ':!Os. 

33' 1911 V. 

Fyren, förflodrad till omvexlando, rör.l 

Synvidd 22 mil. 430 :.!9' 38" N. 1 o 

l~uglaaul. 

LYNN WELL ('l 06). FJT, med blini• h var 20 sPk und. 
LANGUARD ( 11 0). Fyren är Oyttad i sydvestlir, rilil.ning 

från dess förra plats till Languard Beach; den vi>a'r röd t sken 

fran N. N. V, i V. till Beach-End-Bojen och sedan vidaro 

h\'itt som tillförne. 
Vid inseeliogen till Harwich hamn måste iakttaoas att " ) 

Harwich fyrar icke bringas öppna vesterut, förrän man får 

Languards röda fyr öppen. 
SKERHIS (132). Denna fyr visar nalletid i O. ~ S. en 

röd ljus>lråle, hvillwn utvisar lf1Uel af Coal Rocfr. 

SMALLS ('130). Ett nytt fJ'rlorn är uppförd! hvarest fy

rons höjd är 1'26 rot och synvidden 15 mil. 

l 
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Itnlicn. 

TOHI\E Dl PENNE ('2:10). fyr, omgående, metl blink 
hvarje 305 och 2 t s förmörlielser. llöjd 129 fot och synvidd 
20 mil. qQ 0 4 ·1' 5" N. ·J7D 56' ·18'' O. Fyrtornet är rnndt, 

h\'ill och 82 fot 1>1\igt ifrån grunden. 
PEDAGNE (130 ). F~'r, på nord\'P-stsitlan af dessa lilippor, 

omvexlande hvn1· 3m enligt följande : stadigt sl1en 132~, total 

fiirmörl;else 21 5 , en klar glimt 65 , samt ytterligare förmör

kelse 21 s. Höjd 75 fot och synvi,ld 13 mil. 40 ·o 39' 30" 
N. 17° 59 1 32" O. Fyrtornet ar pelareformigt, hvitt och 

36 fot ltiigt. 
Delilna fyr och f(lrre di Pennes tjor;a som vf•gledning till 

Brindisii hamn. 
Sicilien. 

POLUMBO ~2:!R). I''Yr, stillastående, med grönt sl1en, på 

denna ldippa (vid Trapani), beli•aon 2 t 50 V. ! N. frim Ca

ltunbajns fyrtorn. Synvidd 2 mil. 
Grchiand. 

CA·P CATACOLOS (237). FY!', stillastående, röd, vid !§st ra 

sidan af inloppet till denna hatnn, och 500 fot frå!l stranden. 
Höj el 3~ fot o.ch syn~idd 4- mil. 37,o H 1 3G" N. 21 n 24' 

9' 1 o. 
l~ys~huul. 

110GLAND (57). Fyr, srillastilcnde? med röd t s l; en., på 

syrlpynton af ön. Belyser hor·izoni<Jn frftn N. O. t. O. r,enom 
5j'd till N. V. t. V. Höjd 52 fGt och synv idd 8 miL 6(i) 0 0' 

~~~ N. 27° 1' 40" O. 
Turhiet. 

CA :P IWSTEN.IEH {'238 ). Fyr, stillastående, uti ett h vilt 

tarn. Höjd 68 fGt ocla s~·nvidd 9 mil. H ·0 l 0' N. 28° 

39' 1 0" o. 
""fri ha. 

PER1M {338). Fyr, (Bah-el-m~n dcb-Stmdet) omc:1endr', 

med blink hvar 4ffi. llöjd 242 ,[.(J)t oeh s·ynv idtl 22 mil. 12° 
40' 20" N. 43·0 28' l 0" O. f!.jTlornct står pf1 en hiijtl 

c,ir!1a 3200 fot s. V. från öns nordlitjuste !irippspots , 
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PORT ELISAllETfl (335). Fyr, slillast5ende, synlir, Pme!

lan N. V. och S. V. Ett strecli lid hvanlera iindan af l>~eon, 

nemiigen strecliet emellan N. V. och N. V. t. V. samt S. V. 

och s. V. t. V. visar rödt slien, och de mellanlit{{l"ande 6 sircc

lian hvirt slwn. Höjd 225 fot och synvidd 12 mil. 33o 5 ·1' 

S. 25° 32' O. 

Anm. Då denna fyr till följe af dCJss höjd möjiieen un

de•· vissa omständieheter kan blilva synlig frän farlyr,, ;om 

komma öster ifriln, före den omgiiondo fyrrn på Cnp Recif 

blifl·er synlig, slwll man alda sig för att bringa don Syd om 

Vest, innan fyren på Cap lfecif tydligen l<an ursl1iljas, hvillwl 

inlr:iffar, så snart den iir öfver ilorizonl.en, pil erund ar dess 

starliare slien och hlinli hvarje minut. 

!<~:,r;l'iJ f t~ n, 

PORT SAIO (247). Fyr, stillastående. Höjd 66 fot och 

synl'idd 9 mil. 31 ° 16' N. 32 ° 1 9' 30" o. 

WHIDBY (332). Fyr, stillasl.:lende, på denna ö, bolysor 

270 ° b:lgo af horizonten. Uöjd 119 fot ol'h synvidd ·: 7 mil. 

48° 9' 22" N. 122° 40' 8" V. Tornet iir l1virt och bO 

fot högt. 

ESQDIMALT (332). rj'l", stillöst3ende, på hör,sla pnnliten 

af Fisgard-ön, vid inloppet ti!l niimndo hamn. [Je 11 visar 

grönt slien emellan N. t. O. ~ O, och N. ! V., hvilt enwll;m 

N. l V. och N. V. t.. V. ! V., snmt rödt åt hamnsidan eiiH 

emellan N. V. t. V. ! V. öfver V. lill S. -} O. p. c. flöjd 70 

fot och synvidd 10 mil. Tornet ;"!r hvitr. 43o 25' 38 ' ' N. 

1~3° 27' ·10 11 v. 
HACE ROCKS (332). Fyr, omr,5ende, mod blinli hvarje 

10
5

, pf1 syclosllir;aste udd en af ön, flöjd ·118 fot och synvidd 

18 wil. 48° 17' 30" N. ·123° 32' ·15" v. 
CAl\OONS POINT (30'2). Fyr, stillaslilonde, uti ett. torn 

vjd nflmndo udde, i stiillet för dot förra fyrfari) DI'l dcrsfitdes. 

ll öjd ·Hi fo t och synvidd ·Il mil, 
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PAIHI\IDGE ISLAND (26i). På dervarande fyt·torn ut· 

nnhringad en ilnghvisselpipa, livarmed binses tm r:ilng i minn-

ton, under mist och ljocl<a. Ljndet höres circa 8 mil. 

Vc'-'liBHHcn. 

ST. JAGO DE CDllA (318). Fyt', för;"tndrad, med blinie 

livarannan minut. flöjd ':l28 fot och synvidd oJ7 n1il. 

l~ ... ~~ .... l~Hen. 

GLE!'iELG (3i:i5). Fyr, stillastflonde, med grönt slien i 

slåilet för den förra röda och livila fyron. flöjd 29 fot och 

synvidd 6 mil. 340 59' 30" s. ·138° 33' O. 

Vid ankring utanför Glenefg-Dnmmen ialiltag!!s, alt fyren 

bringas i O. t. N. p. c. och att man iclio ankrat• på mindre 

djup iut 5 famnar. 

UNDERRÄTTELsE FÖll S.JÖFARANOE. 

Tidsignal i Plymouth Sund. Fr~n en nacgst5ng, som år 

upprost pi\ Monte Wise, Devonport, cifves daglig lidsir;nal för 

medelliden i Greenwich. Signalen iir pi\lillig för sjöurens 

rftllande. 

Denna signal utföres iclie såsom vanlir,t med att låta en 

Ii ula falla, utan medelst att låta en liOn försvinna för ör;at; när 

den iclw urlll<as liän:;er den samrnanvecldad om nar,r,sti\ngen. 

3 minuter före Iii. 1 utveclilas den i sin lionislia fonn, och 

precist kl. t efter Gt·eenwich medellid faller den plötsligt till

sammön 2 minuter; deref'le•· ul.vccldas den ieen och faller sam

man Iii. 1 t 5m Den sednare sirrnalen göres för alt liOnlrollora 

den förra, ollor för den händelse denna iclie blifvit ohsencrad. 

SAmHANDRAG AF Å TSKILLIGA f<Ol\'GL. BnEF, FönORDl\'Il\'

GAR, GENEHAL-OHDER ~I. M., UTG1l\'Gl\'l~ FHXN SJÖFÖU

sv ARS-D E l' A RTFJMEl\'TET. 

(1\ongl . 13ref.) 

Juni 15. Kassöron !Jos !L Förvalt.nint;en uf Sjöiirendona J. G. 

Polle r har erhållit 6 månaders rj onstlediehet ; liammarför-
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vandten C. O. Schullzberg förordnad att under tiden tjen
sten bestrida. 

S. d. llottnon i Dockan N:o 2 i Cal'lslirona får på derom 
gjord framståilning sånkas en half aln vid dess nu anbe
fallda ombyggnad. 

Juli 5. Att vara ledamiHer i den kommille för uppgörandrl 
af Hikets sjöförsvar i enlighet med tidens fordringa1·, som 
skall sammanträda i Stocldwlm den f Oktober, hafva blirvit 
förordnade: 
crosshandlanden i Stockbolm J. G. Schwan, rådmannen i Gö
teborg A. W. Björck och grosshandlanden i Nonköping E. 
Schwarlz. 

S. d. l{ajbyggnad~n nedanför l;anonierl1asernen får fullbor
das i sammanhang med land.f<istet till nya slwpphol:nsbron. 

S. d. Arbetare vid nu påcående l'atlr.nledningsarbete i Carls
krona får, om han under arbetet skadas, njuta fri sjukvård 
å flottans sjukhus. 

Juli 1 O. Förändrad rang för flottans läl;are i likhet med de
ras vederlikar inom armeen m. m., jemte fastsiiilid aflöning 
för vid flottan anslflllde extra lftlwre under lwmmenderingar. 

Aug. 15. Premier-löjt.nanlen A. Th. P. Cronbjelm beviljad 
3:dje årets res-stipendium. 

Den 23. Understöd af invalidhus-medlen tillagda: f. d. kap
ten-löjtn:ne vid flottan G. W. Ugela och C. E. Hosen, r. d. 
fahnjunl1aren vid marin-re[;ementet A. r. Elmheq;-, f. d. 
bålsmannen vid l:sta Nonlunds 2:dra lwmpani N:r 75 A. 
Rotvik samt förre förhyrde matrosen, sedermera kolferdi
skepparen, E. Hjorth. 

S. d. SjuUiofem st. gevår fä från flottans förråd i Carlskrona 
fill låns pa ett år utlcmnas till skarpsl;ylteföreningen d.er
.stfldes. 

S. d. Selwnd-löjtnanlen Y. Cl!risliersson be~;i1jad 2:dra ärets 
res-stipendium. 

S. d. Förslug till förnyad! roelomente fö1· Amiralitet.s-[{rigs
manskassans styrelse och förvaltning skall utarbetas af di
rektionen fUr kassan . 
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Sept. 3. Ändringar i 1847 ärs be>ir;tnin[{s-reglemente rö
rande hampa och brannvin. 

Sept. 17. Förnyad Taxa fiir betalning af clivirke, som å 
jord och hemman ar lironosl•alte natur, för kroilans råk
nin[!, uttages och derifrån afförcs. 

Olit. 23. Sel.ti!HIIöjlnant P. E. Arrhenius, som tjenstr;ör i 
storhrilfanisk örlogst.jensl, tillar;d 3:djc å r els stipendium 
med 100 pund sterling. 

S. d. Förhöjd Taxa å fortlwmslp encar för konst ruktions-offi
cerare under sl•ogsförrflllllinear. 

(General-Order) 
Juli 5. De fartyg, hvill1a skola samlas på Hifö fjortl mot slu

tet af Juli mfu1ad, under chefens fl skrufliniesl1eppet Stock
holm befäl, nemlit:en, jcmle nämnde skepp, freeatten 
Eugenie, korvriten af Chapman, ånp,lwrvelten Orätld 
och siwnerten I'AUe s~ola bilda en eskadr.r under H. K. H. 
Herlir,en af Östercöllands befäl. 

S. d. l{aplenlöjlnant Afzelius sitall ljenslp,i\ra som Gagg-adju
tant på den undar vice-amiralen, Il. K. H. llerlieen af Ösler
göllunds, befäl st~ lida esl1adern och emhurliera å skruflinie
sl;eppct Stocliholm å 1\ifö fjord den 27 Juli. 

s. d. Chefen å sl1ruflinieskeppet Stockholru sliall med, under 
uess befäl st;illda, furtyg stalla sir: und er vice amiralen, 
H. 1{. U. Bertigen af Östoq:ötland,, befäl vid Bans ankomst 
till Götebore den 27 dennes . 

s. d. Den, enlir;t reglementet för hnshållninp,en och redosö
reisen under sjö-expeditioner, esliatlcr-chef tilll;ommande 
penninceuppbörd, med fllföljamle reuovi sni nt:, skall under 
förestående expedition bestridas af chefen å det fart l'{:, som 
för eskader-chefens befäh;teclion. 

Juli 1 O. Kaptenen vid IJnll.an, frih er re C. J. A. Slwgmnn, sliall 
r. v. ,·ara chef för sjöförsvars-d<!p:s lwmmando-expedit.ion. 

Juli 12. Kunonflnp,slupe11 Svensksund må, uneler låmplie tic! 
af denna månad, beeagnas till förflyttning af fyrskoppet 
Finngrundet till lämpligare ställe å banken af samma namn. 
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Juli 16. Freeatten Norrlliipint: och lwrvetton Lar:erhj Bi ke slw!a 
utrustas för att afgil, den förra på ett års, den sednare 
på 1 O månaders expedition. 

S. d. Selwndlöjtnanlen, t;rt>fve C. E. O. F. Cronhjelm liar 

erhållit tro års ljonst.ledighet, fri\n den ~H n;islll. Aur,11sli 

rfliwatl, föt• alt 5 svensila och norr>ka handelsfa1·tyg i(lila 

in- och utrilws sjöfart.. 

Juli 19. Besållninr:slistor, utffmlatle för nedanstftendo fart yt;, 

upptagande: 

för fregatten Norrköping: chef, l1aptenen och ridd. A. Ad

lersparre; selwnd, lwptenlöjtnant C. A. L. Fries; kommen
derade offleerare (prem löjtn:r) 4; selwndlöjtnanter till 

exercis ·l O; civile, underoriJceraro och öfrig besältning 32L 
Summa 31~0; för lwrvetten Lat::erbjellw: chef, kaptenen ocl1 

ridtl. [{. L. Natt och Dar;; seliOnd, ilapienlöjtnant Thorsse ll; 

kom:d of[icer 1; sekundlöjtnanter till exercis 10; civile, un

derofllcerare och öfrig bosältning 125. Summa ·138. 

S. d. Å fregalten Nort'lröping äro lwmnH!nderadrJ ti ll exer
cis: sekundliijlnanterr!C3 C. Lundgren , L. A. C. Gunlher, Il. 

Annerstedt, J. L. Fryldwlm, A. E. Wailenstran<l, G. O. v. 1\ru

sr.n slierna, L. Södermarli, A. Lindb:ic!i, G. 1\. Sjöherp,, O. B. 

v. Fieandt; samt å korvetten Lagerbjelfre ;. kapt.enlöjtnant 

Ulnor, samt till exercis: selwndlöjlnanterno Il. T. NorJin, 

J. C. E. Christiersson, E. G. J. Nordcnfall1, C. F. El1ermann, 

frih. E. C. A. Barneliow, H. PtJltersen, J. A. W. Bm<listriim, 

C. O. F. Ljunuquist, F. \V. Lennnun och E. Oldberg. 

S. d. Prem.-liijtnanten, riddaren lljolmstjel'lla fl!' !wordrad 

alt SOID I<OilllllOTJd. of(icer emharfilll"a å frov,altcn l\o!Tfiöpin~. 

S. d. Prem.-löjlnanten v,refve ~1. E. A. Lewonhanpt skall fri! n 

tlen 25 Juli och till sjöl;ommcnderade liapt.-löjlnant, fri- O> 

herre Slacl1elberr:s f1terkomst tjon stuöra i sjöförsv.-dep:s 

lwmmando-oxpedit i on. 

Juli 23. Förordnande, huru med kommando-årendon slinll 

Cörh flllas undet· Il. M. ((omlllgens frånvaro. 

s. d. Alt lwmmendörliaptoncrne orb riddarne m. m. P. E. 

Ahlt;ren och C. !J. Lilli ehööli, liaptvncmo och ri(ldarno C. A. 
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Sundin och A. G. A. von Feilitzen samt lwptenen vid con

slrnlil.ionsr.orpsen A. G. A. Ljungstedt slwla vara ledamötr,r i 

den lwmmitt6 för uppgörande afi förslar. till ordnande af 

rilwts sjöförsvar i onlizliet metl tidens fordrinza1·, hvillwn 

rfter Kona!. ~laj:ls Niid. bref af den 29 sist!. .Jan. och den 

5 innev. månad slwll sammantriida i Slocliholm den 1 nästl<. 

Oktober under envoyens m. m. crefve B. von Platens ord

förand os llap. 
s. d. Att liommendörliaptenen och ridd. P. A. [(. Lagerstråle 

slwll f. o. m. don 17 instundande Auuusti vara rhef för 

Gtitoborgs depot. 

s. d. Alt llaptPnlöjtna!lt A. llolm er iir på derom zjord an

hållan tran sporterat! fri\n 2:~ Södra Möre hålsmanslwmpani 

till chef för ·l :a Bleliin[!B b5tsmanslwmpani efter till lots

verliOt transporterade liaptenlöjtnant Thornandu. 

s. d. Att f:illl1amreraren A. F. llafv e rb~re har erhållit Carl 

XIV Johans medalj. 
Juli 30. Sliruflinieslieppnt Stocld10lm, frecatten Eugenie, kor

vetten af Chapman s<Jmt slionerten I'Ai(!le skola efter slu

tad expedition med all slq·ndsamhet afrustas, upplägga och 

afmönstra. 
Orädd slwll afmönstra och iniflaga på varfvet med upphör

derna ombord. 
Aug. 6. r<aptenen vid flottan och ridd. C. G. A. Berlwpe sl!all, 

i transport från nn innehufvande 2:a matroskompaniei, tills 

vidare vara chef för 1 :a slieppseosscliOmpaniet. 
s. d. Kaptenen i Il ottan J. C. Dancl\Wördt sl1all efter k ap t. 

llorkepe tills vidare vara chef för ·2:a matroslwmp. 

s. d. [\aptenlöjlnan!eu i flottan, t;refve C. G. von Hosen, 
slwll efter till 1 :a Blel,ings Ii om p. tran sp orterade l1aptenlöjtn. 

Holmet· tills vidare vara chef för 2:a Södra Möre båtsm.• 

kompani . 
s. d. Korvetten Najaden genom N. General-Ordres af den 

8:do sisll. Februari anbefallda rmtning skall inställas och 

fartygot uppliir:gas. 
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Aug. 13. Kaptenlöjtnanten i fiollan Il. G. ,\. IJ. Sabelfelt 

sliall efter li3p.tenliijtnant A. W. O. Boy från och med den 

15 instu ndande Soptomber tills vidare vara chef för 1·10rra 

Roslags ·l :a bf1tsmansl;omp. 

S. d. Selmndlöjtnarrten vid flottan C. A. E. lljelm boordras 

att r:;enomgå förestående kurs vid central-institutet. 

S. d'. De af marin-rer:ementet hrr:agnade lws·kar m~, sa långe 

de ål'O i fullt brukhart sliicli, till dat!lig tj f> tlsteöring i garni

sonen fortfarande hecagnas \'id do tillf:illr.n sådant för når

varande lir medgif\'el. 

Aug. 14. Chefsfartyr,et BrynJ,iiLla sliall jemte en mindre ån::

båt samt on lastbåt sUdlas till gnnr.ral-f:'lltn;mästarons för

fogaude i och för de skjutftirsöli, h\·ill;a sl;ola ulföras med 

rolflade fiil!lianoner ft Asl;rilie-ljärden i Stocldwlms skärgiird. 

Ang. 2a . J(aptennn vid marin-regementet H. Th. lh1lt har 

erhållit N. tillåtelse att emottaga och håra officersteclwet 

af 1{. l\ederlilndsl;a EIWiirone-Orden. 

Aug. 27. FastsUtlld modell 5 bussaronger af buldan för 
sl;oppsgossa r no 

samma väfnad. 
ståilet för hill.ills begagnade tröjor af 

Aug. 30. Fregatten Norrköping sliall inmilns\t·as d. 14 nftst

kommando September. 

s~ d. SelwndliijlnMlten i fiollan L. von Ilorn hat• erhflllil N· 

tillsländ att enwtraea och hf1ra del af Il. ~1. Fransmännens 

Kejsare l10nom för[!rade fledersll'[;ionens ordensteclien. 

Sept. 3. En liaptenlöjtnant mii kommenderas som tygofllcer 

på 1\unr:sholmon i st<illet för en premierlöjtnant, om så

dant finr.10s l<impliut. 

Den 5. Modell å pitradmössa af 

skap, fastställd att begacnas 

blanl;hattar. 

liläde, för flottans aemen

stället för hittills bruklige 

Den 6. l{aptenlöjtnanten vid flottan C. G. Centervall skall, 

e-fter kaptenlöjtnanten och riddaren P. W. Pihlt,:ard, t. v. · 

vara chef för norra Hallands bfltsmanskompani. 
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s. J. Kommitteon för uppgörande af förslag till ordnande af 
rilwrs 'joförsvu~ si< all sammantn1da den 1 :sta Novomber i 
stället för den ·l :sta Olitober. 

Sept.. 10. Seliti!Hllöjtnant O. Elliot filr lwmrnenderas att ge
nomgå förestliendll linrs vid central-institutet. 

Sept. 17. Varfscllflfen, liOntre-arnir<llen m. m. E. A. Printzen-
sliöld skall t. v. förestå bcL'ilhafvande amirals- embetet i 
Carlslirona efter afslwdade vice-amiralen rn. m. von Kru
senstjerna, samt kommendören och ridd. C. J. von Diede
richs bestrid<~ varfschefstjensten undel' tiden. 

Sept. 18, F. d. vice amiralen m. m. s. M. von Krusens tiorna 
fär fortfarande biir<~ tJotfans nuvarandll vice amirals-uniform. 

Sept. 20 Premierlöjtnanten C. C. von Otter har erhållit ett 
iirs tjenstledighet att föra ångfal'lyg. 

Sept. 2 t. l(aptenlöjtnanten O. l{rrtq~er har erhållit tillåtelse 
att ernott.aea och bära 1{. dansl<a Dannebro~sorden. 

Sept. :30. Selmndliijt.nant F. S. Malmhera har erhållit 2 må
naders tjiJnstledigl,et att föra änr.:fartm. 

Ol1t. 1 O. sekundlöjtnanten i flottan A. F. H. 1\lintherg har 
erhiillil ett ärs tjenstledit,:het föt' [ alt utrikes idka 
språl;sludier. 

Okt. 11. [(ommrH1tlörliaptenen och riddaren C. G. L. Trolie 
har erhållit tolf mänaders tjenstledichet, räli!ladt från 
den '2 Nov,,mber, för att till egna anGelägenheters skötande 
vistas säviii inom sorn utom rilwt. 

Ol<t. 16 . Öfversten l flottans rnel>anisl<a ldlr och ridd, grefve 
A. E. v. Bosen har erhftllit åtta månader& permission 
att vistas utom riket. 

Old. 17. Preminrlöjtnanten i fiolfan A. C Schönmeyer har 
erh:illil l\5dig tilliitel:;e att håra det honom af Ii. M. Ro
nunp,en al' Danmark förftrade riddareliOrs af dansita Danne
brngs- orden. 

Okt. 18. Ångl;orvetten Or<idd silall afrustas och upplåggas. 

Ol;t. 23. Raptenliijtnnnterna i Flottan C. O. L. Budbeck och 
c. P. \'iq~in halva erhiillit N. tilliitelse alt bftra' det dem ar 
Beyen af Tunis förärade liOruruendörsteclwn af Tunesiska 
Jftilwir-orden . 

Nov. 19. Kanonångslupen Svensilsund skall stallas till för-
valtnineens af sjöärendena förfogande, för att intaga åt
skilliga bojar samt till Stocldwlm bogsera fyrfartyget Finn
p,rundet, hvillid liOilllller att öfver vintern vid r<el. Skepps
holmsvarfvet upplftggas. 
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Nov. 20. f\ommt~ndörl>nptenen och ridd. J. B. [(lcman Ileor-
drus all. afrrsa till Cliristiania för alt intrfHla siisom loda
mot i dll n dorsliid os den 2 D<:comlior sammanlriidande 
sv e nsli- no rslia a I' l i Il nr i -l> om m i Il en. 

S. d r<apl ene n ocil riddaren C. t\. Siincl:n brordras ;1lt tj <!n st-
p,öra s5 so m l< \damot af förvallningrn ;d" sjöt1rendena under 
kommcndörlwpl.en 1\lcmans frånvaro. 

Nov. 26. Att. d<! två friin ensldld vrrlislad till Oollan levore
rado l<anon hnr,s lupar skola h:ira namnen Asliit: och Astrid, 
samt ntt de fyra l<anoni\nr,slupur, som f1ro bosl ;i llda, slwla 
i don ordninr, do levererns, erliålla namnen: lnr,er,erd, 
Sir,rid, Alfbild och Gunilild. 

Nov. 27. 1\aptenliijlnanten ocl1 ridd \V. 1~. C Cramcr ;11' 
beOI'drncl alf. tjenstgiira sflSIJill adjutant hos Chcl'en i f(onnl. 
förvaltninr,nn af sjö :·l!'endnna und er den tid liap!eiJ Sunelin 
är silsom l. L ledamot förlfi;ldrad ntt i donna sin hcfatt
ninr, ljensl(iiira . 

~----- - -- --- -- -

FÖRÄNDRINGAR L\'0:\I KO:\'GL. MA.J:TS FLOTTA. 

Befordringar: 
Don 3 Sept. Till f(aptnnliijlnant: Promior liijlnant.en J. U. 

Gustafsson Ameen; till Premierliijlnant: Sel;undlöjtnant en frih. 
F'. TV. Bcnnet. 

Den '17 Sept. Till Vice Amiral: f(onlre-Amiralen S. III. 
von J(rusenstjerna; till f( ont re-Ami raler: [\ommendOrorne 
J. Lilliehööl• och E. A. Printzen slföld. 

Den 23 Olil. l Flottans ~ lel;ani s lia Corps, !iii f(aplen: 
Uijtnanten P. J. A. Berg. 

Den 2G Decnmh ur. Till Selwnd-Löjl.nilnt: utoxamincrntl o 
Katlctt-Korporai Bn P. A. R. Gravenhorst. 

Afslled : 

Den ·17 Snpt. Vice Amiralen, Komm endören mod St. 
Korset af f(. Sv:"ll'ds-Orden, 1\idd af f(onuna Carl Xlll:s Orden 
m. m. S. 111. von Hrusenstierna, med pension. 

Dödsfall. 
Den 6 Dt'C. F. d. Amiralen, Hommcndören af K. Svfmls-

orden mod Stora 1\orso l, Heders-Ledamoten af f{. Örloesmarllla 
Sållskapet, l"ri!Jono O, G. Nordenslföld. 

Den l !) Doc, l'n~mi o r-Löjtnanl o n A. · lll. 1lleisnet·. 




