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Anförande 
l liongl. Örlogsmauna-sällskapct d. I5 tWov. U!6<&. 

På denna K. Örlogsmanna-sällskapets högtidsdag får 
jag, såsom föredragande i artilleri-vetenskapen, äran anföra 
några ord: 

l:o Om nyare Försölrskanoner i främmande länder. 

2:o Om. Stdllwnoners tillverkning i Sverige innevarande dr. 

3:o Om svenska styckebrukens rJerlosnmhet under tll'ets bhls-
ning. 

I samma förhållande som krigsfartygens defensiva arme
ring tilltager i dimensioner, måste artilleriet äfven öka sin 
styrka, d. v. s. förskaffa sig så grofva kanoner, att de kunna 
med sina projektiler genomtränga det gröfsta pansar, ett 
fartyg kan bära. Detta har varit anledningen, hvarföre de 
flesta maritima länder uppdrifvit sina kanoner till förut okända, 
kolossala dimensioner; men för att få dessa kanoner så 
starka, att de gifra tillräcklig trygghet emot sprängning, har 
man gått tillväga på flera olika sätt. Somliga hafva gjutit 
sina kanoner af tackjern, men då öfver kärna; somliga till
verkat dem af smidt jem, somliga af gjutstål, och somliga 
hafva förstärkt gjntjernskanonerna med ringar eller band, 
antingen af smidt jern eller af stål. 

Hapten Ji lnkleys system till förstärkning af lomzoner be
star i påläggning ull'äni:li gt af stål- ell er smidda jernringar. 
Hans nya kanoner hafva en inre tjock tub af stål, för de 
sYåraste kanoner af gjutjern. Hans fabrikations-system lik
nar för öfrigt mycket Armstrongs nyaste, af hvilket Blakley 
t.illskrifYer sig äran ; dock använder Rlakley nu uteslutande 
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gjutstätsringar i stäilet för af smidt jern, och han nyttjar 
icke så stort antal hg ( hYarr) som Armstrong. 

Under de sednaste åren har Blakley leYe rerat en stor 
mängd kanoner till frärnm antl~ länders rege ringar. Af ett 
parti 9-tums kanoner, som efler berättelse Yoro beställda af 
den ryska regeringen, profyades 2:ne i Woolwich i JnillHHi 
och Februari d. å. Vigten om kring 12 tons. 4 stålringar 
öf\"er bakstycket, Inar och en 4 tum bred. Tapparne fästa·· 
des till en särskild tjock ring, stöttad baktill af en 3 tum 
tjock och 3 tum bre d ring. Profven utfördes med 45 skålp. 
krut, och projektilen var l cylinder af 3 ctt·s Yigt. 

Ilet engelska krigsministeriet skall hat\a beställt e11 

800-'it:g kanon hos Blakley. 
J(npten Pl'ilishHrs sätt ntl {örslärfw gjuljerns-lwnoner 

består i att han utborrar lopp et till en större diameter än 
det förut haft, och derefter insätter en inre tub. Om detta 
sker medelst upp,ärmning af kano nen, i förbindelse med en 
cylindrisk utbo rrning af densam ma och cylindrisk sYarfning 
utanpå tuben, ellrr om utborrningens inre och tubens yttre 
form göras något kuniska, och tuben pressas ned i kanonen, 
har ej blif\'it bekant. Kapten Pellishers förstärknings-metod 

har redan Ya rit försökt med 3 kanoner. 
1. Den första yar en 95-ctrs = 68-lE:g, Pjesen, som 

hade den vanliga 58-u:ga kalibern eller 8-tums, ut!Jorrades 
till t 3 tum , och t;, n 2-tums tjock tub af smidt jern insatt•' s, 

så att kanonen blef D-tums. 
Prof,·et begynte med 16 TI krut och 68 'lt :s projektil, 

hvarmed skjöts l O skott, hrareft.er projektil-Yigten ökades 
med 68 n för Jn·art 1 O: de skott, intilldess man hade skjutit 
100 skott (de sist a l O alltså med 680 'lt:s cylinder). ner
efter skjöts med 32 'fi krut och återigen l18 TE:s projektil. 
Kanonen sp rang i de t l 03:e skottet, efter att projektil-rigten 

var efterhand förökad till 204 ?l. 
2. En gammal lO-tums bombkanon, förut brukad men 

nu kasserad , blef genom in~ältning af en smidesjerns-tub 
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gjord till 6 !-tums. Den profvades på samma sätt som den 
förra, i det man begynte med 16 'it krut och 68 'it:s pro
jektil. Kanonen sprang i det 81:a skottet, med 612 'il:s 
cylinder. 

Begge dessa kanoner hade uthållit ett mycket svårare 
prof än någon förstärkt eller oförstärkt tackjerns-kanon förut 
i England hade hållit. 

3. I en 3:dje kanon, en 68-'ll:g, blef likaledes insatt 
en tub af smidt jern, men inuti densamma åter en ståltub. 
Denna kanon sprang i första skotte t. 

En 7-tums l 00-U::g kanon , tillverkad efter kapten 
Pellishers metod, skall upprelflas efter shuntsystemet och 
underkastas en IångYarig pröfning. 

Ett _qnnslw egendomligt re(fetsystem är för eslaget nf Jlf:r 

James Mnc!wy, h varom anföres följande: Han gifver refflorna 
en mycket stark \Tidning, och förser icke projektilen hvar
ken med vingar, knappar eller någon beläggning med lös 
metall, utan frambringar dess rotation i loppet medelst frik
tionen af den genom refflorna strömmande gas. 

PriJjek!ilerna äro cylindriska, med koniskt hufvud och 
motsvarande inskärning i bakändan, så att tyngdpunkten 
faller i medel]mnkten af längdaxeln. ~f:r Mackay har låtit 
tillverka af smidt jern en kanon efter detta systern. 

Vigt 9 tons. Kaliber 8,1 2 tum. 12 refflor. 

Med denna kanon blef i April månad anställdt försök 
mot en pansa rlafla af 5 ~-tums \ alsade plåtar, af erkänd t 
bästa slag, med 9-tums tjock teak ba kom, och en inre jern
beklädnad af f-tums tjock plåt, samt vi nkeljern, och på 
baksidan förstärkt med timmerbjel kar och strä l\or. 

Distans 200 ya rd ~. Laddning 30 'it. Projektil af gj ut
stål, vägande Hi7 91. · In itialhastigheten 1640 fot. 

Projektilen trälfade nästan midt i ta tlan, skar ett full 
komligt cirkelnmdt hål i plåten; gick sedan genom teak, 
inre jernbeklädnad, vinkeljern och timmerbjelkar, samt åter
fanns 82 yards bakom taflan tillika med ett 80-'lt:s stycke 



af plåten. Omkring 70 jemstycken funnos ända till 100 

yards bakom taflan. 
Tallan flyttades af choquen 6 tum bakåt. Den åter

funna projektilens längd var reducerad från 13 till 11 tum, 

diametern vid främre ändan förstorad l, s .tum. Märkena i 

sanden ,·isade, att projektilen roterat ända tilldess den stannat. 

1 Maj månad företogs med samma kanon skjutning mot 

en dylik tatla. Laddning 30 skålp. Projektil af gjutstål 12 tum 

lång och vägande 153 skålp. Projektil en trätfade 12 tum under 

pricken på taflan , gick genom denna, begrafde ett 90-W:s 

plåtstycke 4 fot djupt i sanden och fortsatte sin väg 440 

yards bakom tallan. 
Några dagar sednare fortsattes försöket med nästan 

samma resultat. Sedan skjöts med 118-'ll:s projektil och 

samilla laddning ~om förut. Man fick nu: 
Med 2~ o elevat io n distans till l:a nedslag 

2:a 
" " " " " 
" " " " 

3:e 
" 

och blef liggande på 

325 yards 

445 

505 

1095 

" 
" 
" 

Med 12(' elevation . .. distans till l :a nedslag omkr. 4000 

\'id skjutning mot Warriorstaflan i December förra året. 

sände en 600-'ir:g Armstrongs framladdningskanon en 345 

skålp:s stålgranat med 24 skålp:s sprängladdning genom 

taflan, som stod på t 000 yards afstånd. Laddningen Yar 70 

skålp. och initialhastigheten 1150 fot. Verkningen var fruk

tansvärd. 
Vid försök i Mars d. å. skjöts mot en 11-tums valsad 

plåt af utmärkt qvalitet. Plåten var blott 4 fot lång och 3 

fot 5 t.nm hög, samt endast stöttad baktill. Projektilen var 

en massiv, härdad stålkula af 610 skålp:s vigt. Laddningen 

90 skålp. Distans 200 yards. Initialhasti~b.eten 1760 fot, 

,·id p läten 1680 fot. Plåten lic k ett intryck af 4, s tums 

lflj up och klyfdes. Projektilen kastades 14 fot 6 tum till

baka. Man antager för öfrigt, att Warriorstanan med. denna 

k~non kan genorns\jutas på :3 .000 yards. 
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Italienska regeringen har afslutai kontrakt med M:r 

Krupp i Essen om l eYe rans af l O st.. 22-rmrs stålkanoner 

~alibem 7,s 1 tum. Laddningen blir 47 skålp. Stålprojek~ 
ttlen , massiY, 2S2 skå lp. Kanonens Yi)!t 235,l 1 centnei'. 

Pris pr st. 45,000 fr. Ka nonerna skola rd'l'las. 

Till ryska regeringen lärer M:r Krupp levererat 50 st. 
9-lums 300-'it:ga kanoner af stål, me!! ea gjutjernshylsa öf

Ycr bakre de len. 8-tums, 5 -tu m~; och failpjeser falJ riceras 

likaledes af stål, och lrYereras dessa f'rå11 ett par ryska verk. 

Oen !1-tums kanonen refri as med G n·frlor efter shunt

systemet., och har med dessa kanoner skjutits mot en pansar

tana (lika med Warriors ). Distans 700 !'o t. Laddning först 

40. sednare 30 skålp. Projektil af sihäl stå l som gjutjern, 

den förra väga nde 284 och den sednare 270 skål p., h var 

och en rymmaode 8 skål;J:s spriillglad un in:(. . Alla silräl stål

som gjutjerns-projektilema gi11go genom -1~-t ums-plåten, samt 

gjorde mer och mindre f'ö röd else: i teakträdet. 
l Arne ri ka nyUjas Pa rrotska re!I'elknnonrr, från 10-'ll:ga 

P iuches) till 300-'iT:ga ( lU inches); de äro af gjutet 

j1'rn, med en omkring hakstycket pft krympt. hylsa af smidt 

j t· rn. De svårare, 100 -ti':ga och deröl\er, gjutas nu ihåliga. 

De min ll re, PatTOl~ ka kanonerna, l 0-'it:ga , 20-'i? :g a och 30-

·U::ga, ftaf\a \isat sig ~tar!' n De 1:1nssht gjut ni'l ! flO-H :ga, 

200-V:gG och 300-U:g~ ha!\a dert'mot icke Yarit att lita på. 

Laddning 1
1
0 . Hdl'dsy.- te m parabol i ~ !(( !!Il:' d O, 1 in cli 1'S djupa 

refflor; deras antal fri\1: 5 till 18, alltefter kanonernas ka ·· 

Iiber. (Jenom en, omkring projektilens bakdel Yarande, me~

singsring, som af krutgasen pressas in uti retflorna , får pro· 

jektilen si n rotation. 
Det har nu !)'eka ts Parrot att fil sina kanoner alt skjut a 

väl. Flera andra sl11gs projektiler, alla efler expansions

principen, äro i bruk till de Parro tska kanom•rna , såsom 

Schencle's, Hatchkiss's, Uyer·s. 
Oe i allmänhet nyttjade fältkanoner äro 800 skålp. 

tung<l , af smidl och vahad! jer iL Kalibern 3 inches. 1(1 
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skålp:s projektil. l skålp:s laddning. Jemn retrelrridning. 

De tillverkas sålunda : En packe af jernstycken, de inre 

mjuka, de yttre hårda och mycket goda, svetsas, hamras 

och valsas till en kort, rund stång; omkring denna viras en 

rödglödgad jernplåt, liksom ett hoprulladt papper. Denna 

rulle svetsas och valsas. Tapparna p ~ svetsas; pjesen be

arbetas och borras; rid borrningen borHages den mjuka, 

inre delen, och kanalens väggar hestår nu af hårdt jern. 

Dessa kanoner äro mycket starka. Man nyttjar äfven 

slätborrade 12-'il:ga Napoleons metallkanoner. 

Emedan man i No rge är betänkt på att nyttja fältpjeser 

af stål eller smidt jern, har just i dessa dagar beställts 2 

st. 3-tums och 2 st. 2;-tums stålkanoner hos Krupp i Essen, 

samt ett gjutstålsämne vid Nres' stål- och jernverk i Chri

stiansands stift, hrilket stålämne skall arbetas färdigt på 

H orten. 

Under försöksskjutning är en Yid Horten smidd jern

kanon af omkring 5 tums kaliber; denna rar förut retflad 

som Ile Withworthska, och har allaredan uthållit ett srårt 

prof. Nu är den upprelflad efter det Wredeska systemet. 

I höst har på l-lorten skjutits med 5-tmm och 6!-tums 

kanoner mot 4~-tums tjocka pansarjernplåtar, fästade på rn 

ektafla. 

Den öf1·er kärna gjutna 6~-tums-, 13,000 skålp. tunga , 

kanonen med Engströn1s bakladdnings-mekani8m remnade 

slutligen vid Utskärningarne i bakstycket (kanonen höll för 

öfrigt ). Den hade såsom slätborrad kanon uthållit omkring 

1t\O skott; de flesta med 18 skål p. krut och 60 skålp:s 

kula. Derefter bl e f den refflad; reff'lorna, slutande omkring 

~ kaliber från krutkammaren, voro 6 till ant.alet; parabolisk 

vridning; utgångsvinkeln 3° 40'. Kanonen har nu uthållit, 

såsom refflad, 14 skott med 15 å 20 skålp. krut och 95 

skålp:s projektil, samt åtskilliga skott med intill 20, eller 

kanske 30 skl\lp. krut orh 130 ~kålp:s projek til. 
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Ben 5-tums massivt gjulna, omkring l 0,000 skål p. tunga, 

!Jaklndrlningskanonen, å la Engström, och rciflad ända till 

kammaren, sprang redan i 2:dra skottet för 12 skillp. krut 

och SO skålp:s projektil. 

Man har äfren skjutit. med några andra, massirt gjutna, 

5-turns-kanoner, lwaril.Jiand en gammal flot tans kanon <1f myc

ket stark konstruktion; den Yar rt'IT'!ad i likhet med de andra 

5-tums 60- 7T:ga, lnilka äro bestämda för omkring 7 skålp. 

krut; de äro icke förstärk ta nwd jernringar. Belrebystemet 

Yar den franska flottan s : parabolisk med 3 retrlor. 

Oen ofyannämnda, Yid skjutningen mot pansarplåt be

gagnade, flottans kanon hade förut, såsom refflad, ut!Jållit 

omkring 300 skott, och utilöll nu flera i'kott med 12 skålp. 

krut och BO skå!p:s projektil; den är ännu hel. De begag

nade slfllprojPktil ermt roro dels ihålliga, dels massiva; en 

dr l från Essen, och en del från N;:es; de Yi sade god genom

trängn ingsförmåga, och Yoro så starka, att de i allmänhet 

blef1o hela efter skottet. De gingo igenom plåten på 300 

alnars llistans. Det rar srårt att trä!l'a med de mass ira, 

korta, och förut platt afskurna projektilerna; deras form 

gjorde, att de ej rotrrade bra. 

Nyligen har erhållits 30-'it:ga kanoner, bestämda till att 

förstärkas med franska stltl ringar och att rt·fflas erter det 

paraboliska systemet; de få troligt.1is 80 skålp:s projektil 

och 10 a 15 skålp:s lad dning. ( ~li1tt och Yigter äro norska). 

Sedan under det förflutna året S\CIISka retf!ade fält

artilleriet blifrit såväl till kaliber, som till reffel sys tem, 

fastställdt, samt ·försöken lyckligt och tillfredsst ällande af

slutade, började man äfren hos oss tänka på ett gröfre och 

starkt artilleri, samt bestämde sig då för försök med st!l.l

kanon er af svensir tillverlrning. 

Vid Sa ndriken, ett bruk beläget. 2 mil vester om Getle, 

nr. h tillhörande Hög bo stål- och je r il\ er k s aktiebolag, har 
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svenska regeringen beställt. stålämnen till omkring 30 kano
ner, och göras de för närvarande af 3 olika konstruktioner. 

Den första sorten, af hviiken levererats 2 kanonämnen 
' består af en stålcylinder, 55 tum lång och med 17, s tum i 

diameter, hvilken insättes i en tackjernshylsa, så att stål
cylindern bildar krutkammaren och tackjernet bildar loppet. 
Af dessa cylindrar är den ena under profskjutning vid Stafsjö 
och den andra under borrning vid Åkers styckebruk. 

stålcylindern å den förra Yäger, borrad, 53 centner, 
och t.ackjernet J 20 centner. Kanonen är slätborra d, och 
kalibern 6, s, tum. 

De profskott, som anställts med den ena kanonen vid 
Stafsjö, äro följande: 
10 skott, hvartd. med 20 'il krut och cyl. af tills. 200 'it:s vigt, 

10 " " 20 " " 300 , 
10 " " 25 " " 200 " 
10 " 
20 " 

" 
" 

25 
30 " 

" 
l o " " 30 " 
Profskjutningen fortgår ännu. 

" 
" 
" 

300 
200 
300 

, 

" 
" 

Den andra sorten är en stål kanon, 140 tum lång, 17,5 

tum i diameter vid krntkammaren, och Il tum långa fältets 
minsta diameter. Kalillern blir troligtvis 6, s, tum. Tap
parne fästas i en tackjernshylsa, hvilken omsluter kanonens 
bakre deL Af dessa stålkanoner är leYererad en pjes, vä
gande obon·ad och osvm·fvad I 25 centner 80 skål p., h vilken 
för närvarande är under svarfning vid Stafsjö. 

Den tredje sorten, som blir bandad, är nu under smid
ning, och torde i dessa dagar vara färdig. Den blir I 40 
tum lång; sjelfva cylindriska delen, eller kammarstycket, 
blir 16 tum i diameter, samt långa fältets minsta diameter 
l2,2 tum. lJ'tanpå kammarstycket sättas bred-vid Inrarandra 
12 st. stål ringar, 4 tum tjocka i radiens riktning, och 4, 5 

tum breda, paralelit med axe!n räknac!t. Tappringen, hvil
ken sättes fra mför stålringarnr , l.Jii r !O tu m hr('rl 'L1p[Jarne 
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8 tum i diameter och 5 tum långa. Kanonens kaliller blir 
7 ,• tum eller kanske 9 tum. Vigten blir c i rea I 30 centner 

' oborrad och utan ri ngn r. 

För att erhålla ett sådant stålämne som till någon af 
de begge sistnämnda kanonerna, nedsmältes något öfver 300 
centner tackjern, hvaraf I 50 centner i verkets masugn vid 

Sandviken, och resten i 2:ne kupolugnar, hvartill behöfves 
circa 12 timmars smältning. Massan intappas derpå i Bes
semerugnen, der den på 20 minuter genom bl äster färskas 
till stål. Blästern indrifn:s under pression af 2- till 300 
linier af 4 blåsmaskiner med till sammans 500 hästars kraft 

' 
hvarefter stålet, i tunnt flytande tillstånd, tappas i en under 
ugnen stående form eller coqnille, der det får stå och sätta 
sig några timmar. Så snart det svalnat så mycket, att man 
utan fara kan öppna coquillen, bort.t.ages denna, och stål
gjötet, omkring 35 t.u m i fyrkan t, samt vägande något öfver 
200 centner, införes i en af de omkring den största ång
hammaren befi ntliga Yällugnarne. Sedan gjötet ånyo blifvit 
uppvärmd!:, nedsmides det under hammaren, hvilken yäger 
336 centner, men genom öfrertryck får en tredubbel kraft 
eller l ,008 centner till den form kanonen skall hafya; och 
kan man taga för afgjordt, att efter en sådan väsendtlig 
sammanpressning skall stålet vara fullkomligt genomarbetadt, 
och fritt ifrån alla otätheter, ll\ilket. äfwn visat sig vid den 
på Stafsjö borrade cylindern, Jn·ars kärna befanns varn full
komligt tät och jenm. 

Tappringen smides äfven af ett stycke under denna 
hammare, och hålet uti den ursvarfvas sedan. 

De öfriga ringarna hamras äfren, efter att förut hafva 
blil\it gjutna i form af en ring, ~f, au de blifra fria från 
all ihopvällning, och efter hamri ngen Yalsas de till deras 
ungefärliga dime11Sion uti ett patentvalsnrk för ringar. Dessa 
ringar bli l\a härigPnom utmärkt säkra för sprängning, om 
111an belii nker !1ri!ken oerhörd s!yl'ldl en .~od stålring bör 
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hafva, som är både hamrad och valsad, samt dessutom gjuten 

i ett enda stycke utan vällar. 

Kanonstålet innehåller 0,4 o till O, 1 o proc. kol, och 

variera dessa hårdhetsgraders sträckningsstyrka ifrån 32 till 

48 tons pr engelsk qvadra!lnm. 

Stållillverkningen uppgår till I 500 a 2000 centner i 

veckan, och kan verket för nänarande åtaga sig alt leve

rera kanonämne, som i vigt uppgår till 155 centner, obor

radt, osnwfvadt och utan ringar. 

De hufvudsakligaste malmer bestå af Bispbergs, Nor

bergs och Thorsäkers malmer. 

Smidet har under denna sommar lidit stora afbrott till

följe deraf, att 2:ne pistonstänger till stora hammaren , ln-ilkr\ 

efter hvarandra erhållits ifrån England, gått sönder, emedan 

det är der nästan omöjligt att kunna göra så stora pjeser 

fullkomligt säkra, då deras Yällar aldrig blifva tillräckligt 

täta. Verket har nu sjell' gjort en stång af bessemerstål, 

och har den redan uthärdat 3 gångrr så mycket som de 

engelska pistonstängerna; så att det. ä t· h. opp om, att verket 

skall vara befriadt från dylika svårigheter. 

Utom förut omnämnde hammare, valsverk, masugn, ku

polugnar och 2 bessemerugnar, finnes !'ör nän:arande i gång 

en mindre ånghammare, som med öf\ertryck har en kraft 

af 72 centner, samt en på 24 centner, och dessutom 2:ne 

knipphammare för vatten. För blästers erhållande amändas 

13 st. blåscylindrar och dherse fläktar. 

Det hela drifves af 3 ångmaskiner med tillsammans 

308 hästars kraft, samt 10 st. turbiner med till sammans 

omkring 600 hästkrafter. För att erhålla vatten till de sed

nare, är ifrån den närbelägna Jädre-ån gräfd en kanal, som 

är l 0,400 fot lång. 

i~5 

Ehuru uppmärksamheten är fästad vid kanoner af srnidt 

jern och af stål, hafva dock Yåra sreuska kanongjuterier ej 

varit overksamma, utan har under årets blåsning tilherkats : 

~3~ 

;-;· 3 ~ ~ 
:::::r :3 ::-
~ ~o· w 

~ -:; ~- ~ 
~ l 

\'id Å&.et'M §tyc&•e· -Svenska lurn .l 

bruk. --·"C"
1 
---!~----7~----7--·--

För kon_ql. dans/w ar- l 
tilleriet: l 

55 st. 12-'il":ga kanoner 4, 2 9 114, o 1 20 

För knngl. danska mrr- l 
33,3 4 1833,7 o 

r in en: 

14st.60-'i.t:gakulkanonerG,s 6 22,6t 14 l 04, 1 6 146G, 6 4 

72,17 145,s4 2st.24-'lE:ga d:o 5,t7s 20,o4 19 

För kong!. itnlienslra 
re_qeringen: 

80 st. 12-'ff:ga (de 16 
Piemonlais) kanoner .4,ots H,s2 17 31,6t2528,8o 

För kongl. svenska ar-
tilleriet: 

13 st. 30-'il :ga retTel-
kanoner 5,6 3 21 

26 st. 6-'it:ga d:o 3,2 4 10,s 
26 st. 3-'it:ga d:o 2,s 8 8,3 

16 , s10~ 1 s 3 1 1:32 :3,79 
18,s 1~ 1 13 393.3 8 

21 8.9 !i l 232,7 o 

Summa 216 st., ,·ägande tillsammans ((btr. 792,1,s s. 



196 

------~-r~~~~~--,:;"'8~ :::::: l l 3~ ~ g ~[ ~~ 
3""'o ~-o-:- o~~ 

'i'itl fi<' inspougs 
!iltyc keb r .. s.. 

~ g~ § ~ g ~ a· l g ~~ ; 
c< - ..... :;e,;: 
. ~ ~- ~ ~ ~ a~· =., ~ ~ : 

---'----i~ GQ c:-o-'"Cl -· ~ 
För lwngl. italienska Svenska tum. ~ -·'f. l ": Ejl 

regeringen: l ---~----
52 st 30-'il':ga (de 40 
Piemonta is) kanoner, l 
konstruerade för band-
~-ing och reffling . .. . 5,ss7j l6,oa 18,1o 84,925 4416,to 

For k:gl. norska marin- l 
ach post-departementet: 

1 19 st. 60-'it:ga bomb- l 
kanoner · · ...... 6,s• 

1

22,3& 14,s 112,n1 213\l,64 

För kongl. norska {ält-
tygmä.~t.-expeditionen: 

25 st. 3-'lti':ga fältkano- l 
ner, att retTlas 2,5 1 s 8 1 1 s 19 ~a 

21st. 6-'lti':ga d:o, d:o 3, H 10:8 as 17;a. 
12 st. d:o d:o, d:o 3 2<1 101 5 1511 
'30 3 ' ) ) • st. 0-'lti':ga kanoner, 
konstruerade för band-
ning och reffling . .. 5, 6 3 16,9 1 3 18, o~ 

För k. dansfra artilleriet: 

54 st. 84-'lt:ga kulka-
noner .. ........ 7,6 55 25,19 13,s 

77 st. 4-'lti':ga fältpjeser, 
a t t retT l as . . . . . . . 2, 8 o 5 9 5 4 17, s 

20 st. mörsare . . . .. 9, 6 20:1 6 3 

För lwngl. srJenslia flot-
latlS räknir1g: 

l 

9, o 2 

11 )9 9 

15.5 2 

92,9 9 

169,8 6 

10,4 7 
25,16 

l st. 9-tums kulkanon, 
försökspjes för moni
torernas bestyckning . 9 

För Finspangs stycke
bruk : 

ji4,94 299 
l 
l 

l st. 6!-tums retTlad 

225,4 8 

251,7 o 
186,2 B 

l 
2789,7 o 

9172,64 

806 
503,2 7 

l 299 

försökskanon 6,5 24,7 s 15,3 8 149,41 149,i 1 

Sumn1a 312 st. ., vägande tillsanuuans ~ir. 209:19, :~ '1. 
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Då det såYäl theoretiskt. som praktiskt nu är lH'\'isadt, 

att grof1a kanoner, gjutna på det vanliga sättet mrd myn
ningen uppåt , ej blifl'a starkare genom att föröka godsstyrkan 
utöfver en viss gräns, har man börjat gjuta dem på det 
gamla sättet öf1er kärna, dock med den förändring, at.t vatten 
eller bläster (kall luft) cirkulerar inuti kärnan under hela 
gjutnings- och afsvalniogstiden, hvarigenom kanonens afsval
ning äfl'en sker inifrån, eller från kanalen. 

År 1860 den 8 Juni begärde och erhöll kaptenen i 
flottans mekaniska kår E. Sasse 10 års patent ä åtskilliga 
af honom uppfunna förbättringar i kanontillverkningen, så
som gjutning af kanoner med kärna , såYäl ganomgående, då 
stötbotten efteråt igensättes medelst en af smidt jero till
verkad kalf, som sluten kanal. l båda fallen hade kapten 
Sasse anYändt kärna, bestående af flera eller färre, efter 
kanonens storlek lämpade, jernrör, Inarigenom kall luft eller 
vatten kunde under gjutningen cirkulera, för alt dymedelst, 
genom jernmassans liktidiga afsvalning, både in- och utifrån 
erhålla en jemnare sättning hos metallen, hvarigenom ofel
bart större hållbarhet hos pjesen skulle ernås ; och var kär
nan så konstruerad, hvarpå kapten Sasse fäs tade särdeles 
vigt, att den kunde uthärda behandlingen af fullständig tork
ning och bränning. 

Den vid Finspong nu afgjutna 9-tums försökskanonen 
är med stigande gjöt gjuten öfver käma. Svarfningen af 
denna kanon pågår i dessa dagar. Med denna kanon skall 
vid Finspong skjutas ett större antal skott, och . då äfven 

emot pansarplåt. 
H. T. HULT. 



Förändrade och nytiiikomne Fyrar och 
Sjömärken. 

GRANO POINT (337) *). Fyr, fast, på ön Aux Fouquers, 

en half mil nordvart om sydliga inloppet till hamnen; höjd 
108 fot, synv. 16 mil. Tornet är hvitt och beläget cirka 
4! kabellängder O. N. O. p. c. från ön Passe vid ostkusten 
af maurilius. 20° 24' 20" s. 57 o 45' 9" o. Missv. go 
25' v. 1863. 

CAPE S:T BLAIZE (Mossel-Bay) (335). Fyr, fast, röd; 
höjd 240 fot, synv. 10 mil. 34° 11' 10" S. 22o 9' 31" O. 
Komp. missv. 29° 30' V. år 1864. 

CAP BERME.JO (Canarie-öarne) (251). Fyr, fast, med 
blänk lnarje 3m, nära ostliga udden af ön Teneriffa Bely
ser en Yinkel emellan Drn!Jo udde och Ana,qrr klippor. Höjd 
810 fot, synv. 30 mil. Tornet är något koniskt och grått. 
28° 35' 25" N. 16° 8' 6" V. Missv. 20° 50' V. 1864. 

WHITTLE BOCK (Simons-Boy) (334). Båk, hvit, med rödt 
bälte på midten, 35 fot hög och uppförd på en klippa nära 
Oa/lfrmd-Point, 8 ~ kabellängder från den hYila båken under 
Simons Ber,q; den har till ändamål att utvisa läget af W hitile 

Roclt Båken, Whirtle Rock, och ett större flack af hvitaktiga 
klippor, på en höjd N. V. om staden Simons, ligga alla uti 
en linia i N. N. V. i V. 

Asien. 

FOUL POINT (Ceylon) (341 ). Fyr, med fast sken och 
blänk hvaije half minut. Synv. 17 mil. På mer än 7 mils 
afstånd synas endast blänkarna. 8° :32' 12" N. 81 o 18' 50'' O. 

~) Nummern inom parentes. hänvisar till beskritningen bfver lyrar, 
båkat och >iörnärken, utg1fven af K. O. M. S . ;)r 1856. 
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ROL\D ISLAND (Trincomalee) (341). Fyr, med fast, 
!nit t sken, utom i riktningen emellan V. S. V. ~ V. och S. V. 
-~ s. p. c. och inom 7 mils afstånd, der den visar rödt sken. 

Vid anaöringen af Trincomalee hamn, söder ifrån, brin
gas Foul P:nts ,fyr i ves t 2 mil; sedan styres N. V., tilldess 

ou n d Islands fyr bär V. S. V.; derefter styres på denna sed
nare fyr tills Cr~pel Hill (den höga ostliga udden af landet 
på norra sidan af inloppet, och ll\ilken lätt kan urskiljas i 
de11 mörkaste natt) bär nord cirka l! mil; styr nu V. t. N. 
tills Round /s'ands fyr kommer i S. t. O. l O.; derefter sty
res N. t. V. t V. midt emellan Osrenber,q Point och Sobet· Is

land, hvarefter man ankrar med fyren i S. t. O. i O. på 12 
famnars ntten. Efter passerandet af Ostenbergs Point grun
dar yattnet hastigt upp från 25 till 12 famnar. 

Kommande norr ifrån, bringas Foul Poinis fyr i S. t. O. 
~ o ; styr på denna fyr tills Round Islands fyr bär S. V. ~ V.; 
styr derefter på denna sednare fyr tills Chapel l1ill bär N. t. O. 
J O. och fortsätt som förut är nämndt. 
l Den röda fyrens ändamål är att vägleda fartyg fria från 
<rrunden vid Fm;l J'uirtl och Chapel Rock, hvarföre man må
~te, både vid in- och utgående, hålla fyren i sigte. Pejlin
garna äro efter kompass. missv. l 0 O. år 1864. 

,~uwtrnlien. 

PORT PHILIP (353 ). Hamnfyr (tillfällig), fast, grön 
och röd på Lonsdale udde; lyser grön emellan N. V. t. N. och 
N. v. ~ ~-, samt röd emot Nepeam udde från. N. V.~ ~· till 
v.~ N. p. c. Synv. för den gröna fyren 4 m.1l Qcl.l for den 
röda 7 mil. Fyren afser att varna fartyg for nyligen upp
täckta klippor och för Lonsrfole-point rock ,·id inloppet till 

h ~ted det .,.röna skenet i sigte är man utanför, och amnen. u o 

med det röda i sigte innanför dessa faror. Skiftandet emellan 
de begge färgerna tillkännagifver att man är i klippornas 
grannskap. Missv. go 20' O. år 1863. 
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Uelgien. 

WEST -HINDER-BA\K ( 99 ). Fyrsk.rpp , Il H' r] omgående 
fyr, visar röda blänkar efter :30 till 30'; hiijd 40 rot, S)fll. 

12 mil; beläget cirka 650 famnar sydvart om södra ändan 
af banken, på 17 famnars vatten, och har till ändamål att 
underlätta angöringen af Helgis.~a kus1en. Fartyget, ltvarå 
står ordet '' West-flinder", är srart med röda i10risontela 
streck och förer på toppen genombrutna taflor i form af en 
stympad pyramid. 51° 22' 30" N. 2° 26' 26" O. Missv. 
19° 3' V. 1864. 

Drittisl•a N.'ord·Jlmerlka. 

RICHIBUCT0-1-IEAD (257). Fyr, fast; höjd 70 fot, synv. 
14 mil. 46° 39' 42" N. 64° 42' 30" V. 

MANAN-ISLAND (262). Fyr, fa~t, på udden Swallow 
Tail; höjd 130 fot, synv. 17 mil. 44° 45' 55" N. 66o 
44' 5" v. 

HESSELOE (Hattegat) (74). Fyren förändrad från blänk
fyr till fast; höjd 115 fot, synv. 16 mil. Tornet är rödt och 
gult i horisonteJa streck. Missv. 15 ° 20' V. 1864. 

SPOTSBJERG (74 ). Fyren förändrad från fast Ull 
blänkfyr. 

SUDEROOGSAND (83). Båk, hvit på nedra och svart 
på ö fra delen; får i det inre ett rum som tillflyktsställe för 
skeppsbrutne; uppförd på S. V. delen af Siideroogsand för 
att utmärka passet Gamle- Smaldyb; höjd 57 fot. Från båken 
pejlas Pelwoorrns torn i N. 63 ° O. och Feis(lnds båk i N. 
10o V.---54° 25' N. 8° 40' O. 

MORECAMBE-BA Y (135). Fyrskeppet är tlyttadt och 
förtöjdt på 12 famnar, 4 mil N. V. från dess förra plats. 
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HöLY HEAD (132). Fyr, fast, röd, på en stång å v~g
brytaren, 40 fot öfver högt vatten. Fartyg måste passera 
ostvart om denna fyr på ! kabellängders afstånd. Under 
tjock luft klämtas med en gongon. Nattetid bör ej fartyg 
styra in till hamnen förr, än den röda fyren, i gamla ham
nens fyrtorn, bär emellan s. S. V. ! V. och S. V. 

lFranl•rike. 

OUESSANT (185). Fyr, omgående, Yisar efter !war· 
andra tvenne h vita och en röd blänk h varje 208 ; belägetl 
på N. V. pynten af ön; höjd 225 fot, synv. 24 mil. 48° 27' 
:16" N. 5° 7' 55" V. 

TREGUIER (183). Fyr, fast (yttre fyr); höjd 46 fot, 
synv. 6 mil. 48° 51' 35" N. 3° 8' V. 

Fyr, fast (inre fyr); höjd 105 fot, synv. 
7 mil. Dessa fyrar öfverens vägleda i Treguier-flodens stora 
farled. 

CALAIS (IT2). Fyr, med stadigt sken, pä piren; höjd 
39 fot, synv. 9 mil. Fyren tändes, när det är 8 fot vatten 
vid inloppet till rännan. Den lilla gröna fyren äfvensom 
tidfyren på Fort Rouqe kormua att upphöra. 

PATRAS (236). Fyr, fast, med blänk hvarje 2m, vid 
hamnmynningen; höjd 56 fot, syn v. 7 mil. 

SUDA (238). Fyr, fast, grön: på denna ö, uti viken 
af samma namn; höjd 82 fot, syn v. 6 mil. 35 o 28' 50'' N. 
24° 9' 20" o. 

CAPE DEPHANO (238). Fyr, fast, med blänk hvarje 
minut; höjd 197 fot, S}'nV. 15 mil. 35° 28' 12" N. 24° 
14' 35" o. 

RETIMO (238). Fyr, fast, på pirhufvudet vid norra si
dan af hamnen; höjd 50 fot, synv. 10 mil. 35° 22' N. 24° 
29' 10" o. 

13 
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CAPE. SESKLO (Volu-viken) (237). F)T, fast, vid YC

stra sidan af inloppet till 'Yiken; höjd 82 fot, sym-. 6 mil. 
39° 22' 30" N. 22o 50' 30" O. 

CAPE KAVOULIA (Vo/o -viken) (237). Fyr, fast, vid 
N. 0.-sidan af inloppeq höjd 85 fot, syn v. 6 mil. 39o 6' 

12" N. 23° 3' 30" O. 

lllollariai. 

SCHULPERGATT (l(yfidttin) (89). Fyr, fast, med Jn-Ht 
sken, belägen cirka 200 famnar sydvart från Hylrduins fyr
torn; höjd 38 fot, syn v. 3 mil; belyser horisonten från 
s. v. t. v. ! v. till s. v. t. s_ 

Fyr, fast , med rödt sken, cirka 500 fam
nar syd v est från fly l,-duins fyrtorn, på yttersta sandhöjden; 
belyser horisonten från Y. t. N. till N. t. O. 

Om den förstnämnda hvita fyren bringas i linia med 
Hykduins fyr, så stäfvar man, kommande från sjön, rätt på 
den yttre bojen vid Schulpergatt; men efter att hafva fått 
sigte af bojen, styrer man, med samma fyrar öf\erens, far
vattnet vidare in, hvarnnder man äfven passerar vestvart om 
den nordliga bojen vid Fnmschen Banf.;je till höjden af 
Faiga. Så snart dessa fyrar komma i O. t. S. har man när
mat sig landet på 6 famnars djupt vatten och kan hålla 
ltldfyrarna mera inpå l}vcli'andra; likväl måste man hålla 

lfylrduins fyt' vestvart om Schulpe1·gatts hvita fyr. 

TEXEL (89). Fyr, omgående, med blänk h varje minut; 
höjd 100 fot, synv. 18 mil. 53° 10' 58" N. 4° 51' 22" O. 

llrhuui. 

BLACI~ f{OCK (1G6). Fyr, fast, med blänk, vid Blacl•

Sod-Bay; höjd 285 fet, synv. 22 miL 54° 4' 12" N. 10° 

19' 18" v. 
HATHLIN-0-BIRNE (167). Fyren förändrad från blänk 

till fas t. 
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-cOilli: ll61 ). Fyren på Uoche Point förändrad till röd 

med blänk hvarjc minut. 
- Fyr, fast, In i t, vid tornets fot, för att utvisa 

läget af Daunts R och. Fyren synes i pejlingarne N. O t. O. 
och N. 0.1 N. eller emellan Roberts Head och en half mil 
ostvart om Daunls Roclc Fartyg böra följaktligen håna ost
vart vid lysgränsen för den !nita fy re n, tilldess . de hafva 
passerat klippan. Mistklocka är uppsatt på Roclr Point, 
lnari klämlas åtta gånger i minuten under tjock luft. 

lliaUen. 

MANFRIWONIA (230). Fyr, fast; höjd 26 fot, synv. 6 
mil. 41 o 37' 50" N. 15° 55' 55" O. 

JWorrö.ge. 

RÖDÖ ( 6 ). Fyr, fast, på Norra -Rödös högsta och nord
ostliga del; höjd 2f:i5 fo t, synv. 16 mil. 64° 22' 30" N. 
10° 27' 25" O. Fyren lyser mot hafvet i tJejtingarna från 
S. O. i O. till S. O. t. O. i O. p. c., l! vilka streck falla klart 
emellan "Jupf'alla" och "Synsflissa". Genom att hålla inom 
lysvinkeln och stäfm på fyren går man klar de utanföre 
liggande skär och grund. Inkommen nära Rödö, bringas 
fyren något om styrbord, och man styrer långs öns norra 
och östra sida, der vattnet är djupt intill land, samt der
efter sydH'stligt tilldess man får fyren i pejlingarna emellan 
N. och N. N. O. p. c. då man ankrar på 10 3 12 famnars 

vatten i Vingsands hamn. 
STANGHOLMEN (3). Fyr, fast; höjd 40 fot, synv. 10 

mil. 68° 10' 35" N. 15° :38' O. 

CIBOUX ( 258 ). Fyr, med röd och h vit blänk h varje 
minut, på denna ö, vid östra kusten af Cape Breton Island/ 
höjd 77 fot , synv. 14 mil. 46° 2:3' 10" N. 60° 22' 30" V. 
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CAP CHAHLES (2.98). Fyr, fast, hvit, ined blänk 
hvmje minut, på ön Smith, vid nona sidan af inloppet till 

ChesapMlr.e-Bay; höjd 160 fot, synv. 20 mil. Tornet är 
rundt och hvitt. 37° 7' 8" N. 75° 53' 13" V. 

Ost-Indien. 

MANILLA-BOGTEN (349). 2 stora klockbojar äro ut
laggde å de tvenne farliga grunden vid S:t Nicolas och Punta 

Caucave. Den å förra stället ligger N. V. om grundet på 9 

famnar, derifrån pejlas Punta San!Jley i O. N. O. och telegrafen 
vid Palibuyo i S. S. O.; den å sednare stället ligger på 8 
famnar, hvarifrån pejlas ön Monja i V. } S. och Punta Buri 
i s.s.o. 

Ryssland. 

DOLGAYA KOSSA (243). Sjömärke, bestående af en 
mastspira med en fyrkantig svartmålad tafia på toppen, på 
detta grund; höjd 35 fot, synv. 7 mil. 46° 47' 45" N. 
37o 34' 10" O. 

SOUKHOUM (243). 2 märkestänger, med en toppkula 
på hvardera och svartmålade, belägna i N. 75° V. från Inar
andra. Dessa utmärka linien, i hvilken, till redden ankom
mande, fartyg beqvämt kunna ankra. Det vesiliga märket 
är 60 fot och det ostliga 52 fot högt öfver vattnet. 42 o 

59' 20" N. 40° 52' 31" O. 

CAP SOUKHOUM (2'13). Fyr, omgående, med blänk 
h varje minut; höjd l 02 fot; belyser horisonten från N. 56 o O. 
genom S. o c h V. till N. 64 ° V. (rättvisande). Tornet är 
rundt och hvHt. 42° 58' N. 40° 5iY 10'' o. 

CAP PAULOWSKY (Herisch-sundet) ( 243). 2 fyrar, 
fasta; den eua h vit, utvisande farvattnet w s ter om Takfy

r,efvCJt samt öster om Panaguyslr.y-ret'vet; den andra röd, ut

märkande farrattnet söder om Tou slanskrria-gmndet samt 
nord om AkbourtWW ·refvet. Höjd 250 ro t, syn v. 14 "mil. 
Tornet är rundt och rödt. Syrninkel n ar den hvHa fyreu är 
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emellan S. och s. O., samt för den röda fyren emellan 
S. 76 o O och N. Tl o O. (rä ttvisande). ,:IN' 18' 15' N. 36 ° 
29' 42" O. 

lUGA ( 63 ). 2 fyrar, ut i ett röd t torn af gjutjern, be· 
läget på yttersta nordliga dammpynten af fästningen f(ometen. 

l. Den öfra fyren har fast, lnitt skrw, med blänk 
h varje hal f minut; är 103 fot hög och belyser horisonten från 
S. 40° V. genom V. N. och O. till S. '19° 0:; synv. 11 mil. 

2. Den undra fyren har fast, rödt sken, utan blänk; 
är ~l fot hög och belyser horisonten från N. 81 ° V. genom 
N. till N. 4° O.; synv. 5 mil. 

Den förstnämnde f·yren utmärker, Inarest Dynn-flodens 
v estliga mynning är; den sednare fyren anvisar bästa ankar
grunden, på 8 a 9 famnar, för den händelse mörker skulle 
hindra fartyg att inlöpa i floden. 57° 3' 28" N. 24 ° l' 18" O. 

lUAliNUSEJOLM (vid Higa) (63). Fyr, har fast, grönt 
sken, uti ett rödmåladt torn af gjutjern, beläget på yttersta 
N. V. ändan af Magrw8holms nya damm och 475 famnar N. 
19 o V. från fyrtornet p~ fästningen flometen; belyser hori
sonten från S. 53 ° O. genom V. och N. till N. 62 ° O. Höjd 
2G fot, syn v. 5 mil. 57 ° '3' 58" N. 24 ° 0' 59" O. 

Denna fyr brinner ej efter den '27 November, men tändes 
åter så snart isen uppb ryter i Dyna-flodens vestliga mynning. 

KAISKENKARI ( 5-!). Båk, till formen en sexkantig 
stympad pyramid med spetsigt tak och spira, hvitmålad på 
den mot farvattnet vända sidan; höjd 77 fot. 63 ° 22' 30" N. 
21 o 46' o. 

Denna båk är ett godt segelleds- och landkännings
märke emellan Brändö och Slubben. 

RITGliUND (54 ). Båk, tilll formen en stnn pad sex
kantig pyramid med spetsigt tak och sp ira; höjd 6-! fot. 
():3 o '26' N. 21 o 3'2' O. Lotsar påpassa. 

RÖFVARGIWND ( 5-i). Stångmärke, bestående af en 
spira med 8 s1öttor och en tr iallgd , med basen uppåt, på 

, ' l' t (")o •) '-" ' •)• ·III N' ·)On 5Y O toppen; höjd el-t O • J~ ~·' "' -- . ~ ·J " • 
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BERGGRUND (54). Stängmärke, utgöres af en stöttad 

spira, på en liten holme invid farleden från Brändd till 

Ytteruddsslrären; höjd 40 fot. 

WODGARSSKARSBlDAN (54). Stångmärke, med en 

hvit qvadratformig tafla på toppen; höjd 32 fot. 63° 19' N. 

21° 39' O. Detta märke tjenar att varsko seglare för 

nämnda klippa. 

BYSSBERGET (54). stenkummel, hvitt, har utseende 

af en stympad fyrsidig pyramid, beläget på nordvestra delen 

af Westerö; höjd 44 fot. 63° 24' N. 22° O. Tjenar till 

ledning emellan Ytteruddsslrären och Slubben. 

YTTERGLOPPsTENARNA (54). Stångmärke, bestående 

af en stöttad spira med en svart cirkelrund ta !la på topjlen; 

höjd 35 fot. 63 ° 23' N. 21 ° 29' O. Tjenar till rättelse 

vid seglationen inom Replot-fjärden. 

DlNö-GAMLEN (Södra Qwrken) (54). Stångmärke, 

utgöres af en sexhörnig pyramid, brädbeklädt från 12 fo t 

öfv~r marken till 3 fot nära toppeil. Öfverst på märket är 

en horisontel bräda anbragt. Brädan och beklädnaden äro 

h vita, men det öfriga röd t; höjd 60 fot öfver grunden och 

272 fot öfver vattnet. 60° 25' 40" N. 19° 44' O. 

MARIEll AMN (Åland) (54). Stångmärke, i form af en 

fyrsidig pyramid, brädbeklädt och hvihnåladt, med en röd

målad tunna i horisoute l ställning på toppen: höjd 42 fot 

och beläget på en 15 fot hög klippa i 60° l' 43" N. 19° 

52' 48" o. 
På den vestra af Hobbalr!intarna uppassa lotsar. 

§lwttland. 

SHILLAY (Monach) (147). Fyr, med blänk hvaije 

lOs, på den vestligaste af Hyslw·e-öarna, vid vestkusten af 

Nor t h U ist; hiijd 150 fot, syn v. 17 mil. 57 ° 31' 36" N. 

7° 41' 36" V. Missv. 28° 30' V. år 1863. 
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i\'! ONA CH (147). Fyr, fast, röd, p ä denna ö; belyser 

horisonten i pejlingarna S. O. t. S. rund s. till s. v. t. v.; höjd 
62 fot, synv. 12 mil. 

GRUNDKALLEGRUND (44 ). Fyrskepp med 2:ne fasta 
' hrita fyrar, en pa hvaije mast; beläget öster om norra delen 

af grundet, ungefär O. t. S. från Örsliärs fyrbåk och N. t. O. 

p. c. från Understens fyrbåk. Fartyget, som är rödmåladt, 

med ordet "Grundlwllen" på sidorna, förer en röd toppkula 

på hYardera af sina t\·ennc master. Fyrames höjd 40 fot, 

synv. 10 mil. Under tjocka klämtas medelst klocka. Sjö

farande göras uppmärksamme på, att på något afstånd i 

riktningen rätt för-om eller akter-om fartyget synas båda 

fyrarne som blott en fyr. 60° 30' N. 18° 15' O. 

GEHMUNDSÖHALLAN (51). stenkummel, hvitt, på midten 

försed t med ett röd t bälte; höjd 12 fot. 63 ° 23' 30" N. 

22° 14' o. 
GlsöREN (50). stenkummel, hYitt, med rödt bälte på 

midten; höjd 12 fot. 64 ° 40' N. 21° 20' O. 
NORRA LJUsGRUNDET ( 46). Stångmärke, med kula 

på toppen och hvitmålad bräu!Jeklädnad på stöttorna; höjd 

35 fot. 61 o 38' 30" N. 17 o 18' O. 

TRÄDGÅlWSSKÄRET ( 41 ). Stenkumlet, såsom numera 

obehölligt, är borttaget. 
SKRANMlssKARET ( 41 ). stenkummel, ln-itt med röd t 

bälte på mi d ten; höjd 12 fot. 58 ° 45' 50" N. 17 ° 36' O. 
lLGlR OS SK.Ä.R ( Yid Oscarslurmn) (35). stenkummel, 

hvitt med rödt bälte på midten; höjd 12 fot. 57° 15' N. 

160 30' 10" o. 
TJUHKÖ STEN (CarlslH·orw} (33). Sjömärke, bestående 

af en jernstång med röd kula på toppen. 
ASPÖ STEN (32 ). Sjömärke, lnitt, bestående af en 

jernstång med en tunna på toppen 'och derunder en fyr· 

kantig tana. 
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TRELLEBOlHl (29 ). 2:ne lyktfyrar rned hvitt sken ; 
den ena å yttersta ändan af lastbryggan, den andra i N. O.~ O. 
200 famnar från den fö rra. Des~a fyrar öfrercns leda iit i 
hamnen emellan de )'ttre pirhu!\udena. 

AHKÖ ( 40). Ny båk, till forme n lika, men något stön e 
än den gamla. Dess åt hafvet st ående sida är hvitmålau, 
samt har på midten en röd!'ä rgad rund sk ifra. 

STÅNGSKÄH ( -W ). Märket har erhål li t hritmålad fot
beklädnad med eit rödt bredt. biilte på midten. 

Spanien. 

ROSAS (211). Fyr, fa3t, med blänk hrarannan minut , 
på Punta Poncella vid hamnens öRtra sida och 1 mil S. 10° O. 
från mi d ten af staden Rosas; höjd 80 fot, synv. 12 mil. 
Tornet är cylindriskt och blåhritt, med röda ränder. 42 ° 
14' N. 3° 10' 23 '' O. 

CADAQUES ( 211 ). Fyr, fast, på Punta Galanans vid 
södra sidan af hamnmynningen; höjd 118 fo t, syn v. 10 mil. 
Tornet har cylinderform och är lnitt. 42° 15' 30" N. 3° 
17' O. Missv. 17° 35' V. år 1863. 

PUNTA DEL PESCADOR (203). Fyr, fast, med blänk 
ll\ arje 3m, på N. O. sidan af berget Santona; höjd 128 fot, 
syn r. 17 mil. Tornet är kon iskt och hYitt. 43 ° 28' 36" N. 
3 ° 28' 5" v. 

MARBELLA (209). Fyr, fast, 120 fanmar vestrart om 
staden; höjd 55 fot, syn v. 11 mil. Tornet är koniskt och 
ljusgrått samt förenadt med Yäktarehuset. 36° 31' N. 4° 
4' 37" V. 

VALEZ-MALAGA (209). Fyr, fast, vid flodmynningen; 
höjd 12 fot, synY. 11 mil. Tornet är koniskt och ljusgrått. 
36o 44' N. 4° 9' 37" V. 

DE-LOS-P[EHCOS (212). Fyr, fast och hvit, med röda 
blänkar hvmje :i '" , på N. V. pynten af ön; höjd 95 fot, synv. 
15 mil. Tornet är koniskt och askgrått. Denna fyr och 

den pit de-los- Afwrcaåvs utlii;a stbhl lop!H'! t emellan öarne 
hizrr och f(orme111Pm. 38" 48' N. 1 o 9' O. 

\'ILLA\IC!OSA (204 ) Fyr, fast, på udden de-fos-'fa-

zones Y id Yests idan af in!oppl't; höjd 222 fot, syn v. 7 mil. 
Tornet är rätYin kligt och gult, med ett stort fönqter på dess 
norra sida. 43" 3:)' 10" N. 5° 3' V. 

Tl:U M.-\ 101\ ( 204). Fyr, fast, på udden San Emetcrio 

Y id wst.ra sidan af inloppet ; höjd 225 fot, synv. 15 mil. 
Torne t är koniskt och blåln·i tt samt står nordvart om \äk-

. " N· 4" 4' 17" V tareboningen. 43" 45' 15 t'. · 

SAN CIPIUA~ (:W-i). Fyr, fast, pft nordliga pynten af 
denna halfö ; höjd 122 fot, syn v. 9 h1il. Tornet är koniskt 
och lj usgråt t. 4:3" 43' N. 7° 28' 30'' V. 

CO?iEJAHA (204 ). Fyr, fa st, på högsta delen af denna 
ö (äf\en kallad Colleira) ; höjd 275 fot, synv. 9 mil. Tor
net är koniskt och ljusgrå tt. 43° '15' 36" N. 7 ~ 40' 3" V. 

ESC011BHEHA (209 ). Fyr, fast, röd, på högsta delen 
af de nna ö utanför Cflrthrrgena hamn my nning; höjd 225 fot, 
synv. 4 mil. Tornet är ru ndt och hri.tt. 37° 3:3' 30" N. 
O" 58' 17" V. 

sA~ SEBASTL\N (203). Fyr, fast, på Östra delen af 
ön Sa nt n Anna mi d t i inloppet til l hamnen; höjd 171 fot, 
svnv. 9 mil. Tornet är cyli ndriskt och blått. 43" 19' 30" N. 
lo 59' :J()" V. Vid ar1göringen af hamnen få r ej fyre n brin
"as sydligare an S. t. V. 2 V. p. c. Missv. 20" 15' år 1864. 
"' SOLLEI{ (Ilfrrjorco) (21 2). Fyr, fa si, hvit, på tidden 
Cruz öster om inloppet till den lilla staden Sollt!r. Tornet 
är något koniskt , niörkgrått ocll 40 fot högt. 39' 48' N. 
2o 4-±' 411 O. 

§~cilie!li. 

SYRACUSA (227 ). Fyr, fast, pft udden Draslin; höjd 
125 fot, syn v. 3 mil. 37' 2' 18" N.' 15° 16' 18" O. 

CATANIA (226). Fyr, fast, röd, på ändan af llamn
~iren; höjd 22 fot: gynv. 2 mil. 
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Mödra _-l'uaerikn. 

SALUT·ÖAHNE (325). Fyr, fast; höjd 200 fot, sym. 18 

mil. Belägen i franska Guayana. 

ENFA:\T PEIWU (325). Fy1·, fast; höjd 33 fot, synv. 
10 miL Belägen 6 mil N. -~ V. från Cayenne. 

DEMERA HY (324 ). Fyrskepp; fyren förändrad till om-', 

gående, röd, hvarje minut. Fartyget har endast en mast. 

Turl<iet. 

VATHl (2-15). Fyr, fast, på udden Cotzicn vid vestra 

sidan af inloppet till Vnt/ti-bugten. Höjd 132 fot, synv. 6 

mi!. i37° 46' 20" N. 26° 59' 15" O. 
TIGANI (245). Fyr, fast, på udden Fonin eller Possido11 

vid högra sidan af inlopprt till hamnen. Höjd 73 fot, synv. 
6 mil. 3'7° 41' N. 26° 56' 45" O. 

SCALA NUOV A ( 2-15 ). Fyr, fast, på N. V. pynten af 
ön, vid högra sidan af inloppet till redden; höjd 100 fot, 
synv. 6 mil. 37° 51' 30" N. 27° 16' 35" O. 

ALEXAl\ORETTE (245). 2 hamnfyrar, fasta, öfrer hmr

andra. Ö fra fyrens höjd 50 fot, syuv. 5 mil. 36 ° 35' 30" i\. 

36° JO' 20" O. 
LATAKlYAH (215 ). Hamnfyr, fast, röd, till wnstrr om 

inloppet till hamnen; höjd 50 fot, syn v. 4 mil. 35 ° 30' 30" N. 

35° 46' 30" o. 
CAIFFA ( 245 ). 2 hamnfyrar, fasta, öfver Inarandra; 

höjd 67 fot, synv. 5 mil. 32 ° 4 7' 40" N. 35 o 51' O. 

BAGASSE ( Ussnn-el-lla/zbeh) (245 ). 2 fyrar, fasta, 

öfver Jn·arandra; höjd 50 fot, synv. 6 mil. 3G 0 14' 30'' N. 

34° l' 50" o. 
CARADASCH (245). Fyr, fast; höjd 133 fot, synv. 8 

mil. 36° 32' 40'' N. 35° 25' 26" O. 

DIL-BOUR\OU (Marmora-sjön) (239). Fyr, fast, med 
grönt sken, vid högra sidan af inloppet till Nicomedien

bugten; höjd 40 fot, synv. 5 mil. 40° 43' 12'' N. 29g 32' lO" o. 
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ZElTI:'I-BOURNOU (239). Fyr, fast:, med rödt sken, 

till Yenster i Nicomedien-bugt.en; höjd 33 fot, synv. t-) mil. 

40° 4:3' 30" N. 29° 50' 15" O. 

CAP KITI (CypPrn) (245). Fyr, fast; höjd 92 fot, 

syn r. 6 mil. 34 o 49' N. 33° 36' 55" O. 

ME H SINA (245 ). 2 fyrar, fasta, röda, lodrätt öfrer 

hnrandra. Den öfres höjd 49 fot, synv. 5 mil. 36° 45' 

48" N. 34° 40' 42" O. 

TRIPOLI (Syrim) (245}. Fyr, fast, röd; höjd 56 fot, 
synv. 5 mil. Tornet står på den högsta delen af ön Rom

kine, rid yttersidan at den kedja klippor, som bilda ankar

platsen \'id Tripoli. 34° 30' N. 34° 45' O. 

DURAZZO ( Adrinli.~lin hn{vet) (238). Hamnfyr, fast, 

lnit och röd. Visar In it.t sken från O. -~ S. till N. O. t. O. } O.; 

rödt sken från N. O. t. O. ;~ O. till N. t. O. 1 0., i riktningen åt 
grunden Yid nordrestra sidan af Durazzo-riken, samt åter 

l11ilt sken från N. t. O. 1 O. till N. V. t. V.} V. Höjd 52 fot. 
Det hrita skenet bör synas 6 mil, det röda 4 mil. 

YALO~A (238). Hamnfyr, fast, röd; höjd 82 fot, sym. 

5 mil. 
CAP ANTIVAHI (288). Fyr, fast, hvit, på södra sidan 

af inloppet till Antivnns ankarplats; höjd 122 fot, synv. 8 
mil. Missv. 10° 30' V. år 18134. 

RAS-IH~-1-IAi\1 (2-!5). Fyr, fast, med blänk Jna1je mi

nut. 35° ~i5' N. 35° •13' 40" O. 

CARllEL (245). Fyr, fast, med blänk bYarannan minut, 
på det gamla kastellet nedanför klostret. på berget Cormel; 

höjd 410 fot, synY. 18 mil. 32° 48' N. 35° 2' O. Missv. 

40 25' v. 1864. 
KALOLDINO (245 ). Fyr, omgående, hvit, med blänk 

hYarje minut, på östra sidan af denna ö; höjd 180 fot, synv • 
. ]O mil. 37° 30' 30" N. 27° 7' 27" ,o, 

HUSSIEN (245). Fyr, fast, grön, p ä denna udde; höjd 

82 fot, synY. 5 mil. 36° 57' 10" ~. 27° 17' 15" O. 
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KOS (245). Fyr, fast , röd, på udden Koum å norr!'i 
sidan af ön !(os och 11 mil N. l V. från byn Tios eller Stnn

lws; höjd 59 fot, syn v. 5 mil. :3Li 0 55' N. 27 ° 18' 20 '' O. 

CAPE GATA (Cypern) (245). Fyr, fast, med blänk 
hvarannan minut; höjd 190 fot, synv. 15 mil. 340 :33' 42'' N. 
33° 2' 10'' O. 

S:t JE AN D'ACHE (245). Fyr, fast, röd; qöjd 46 fot, 
syn r. 8 mil. 32 ° 55' 25" N. ::;5° 3' 40" O. 

Vest-It~dicu. 

POINTE DU LAMENTIN (Port nu Prince) (319). Fyr, 
fast; höjd 50 fot, synr. 9 mil. 18° 33' 35" N. 72° 25' 12" v~ 

Underrättelse för Sjöfarande. 

Atlantislrn Oceanen. J Lat. 4:3o 15' N. och Long. l P 
27' V. om Greenwich lärer finnas en li! en klippa i ratt ene 
ytan, hvilken !Jiif\it sedd år 18f>·-l-. 

Indislra Oceanen. Under April 186± har en liten Init
fläckig klippa eller korall])ank, circa 30 fot lång och med 
10 a 15 fots rapen , blif\·it UpP,läckt i Lat. ~5° w s. ~ch 
Long. 58° 28' O. om Gree11wich. 

Vid Cuxlv1(en har varningss ignaler, efter amiral Fitz 
Hoys system, hlifrit inrättade, hrarföre de här nedan ue
skrifras, till kännedom och efterräUelse för f'jöfarande. 

Den anmärkn ingen bör dock föregå, at t dessa signaler 
alldeles icke tillkännagiha någon !Jestämcl Yi~shet. om räder
leksförändringarne, utan böra de betrakta" silsom blott var
ningsteeken. 

213 

Oag,;ignalerna besttt at' en smrt kiiggla oclt en srart 
cylinder, !nilka för ög:at :;ynas som en triangel och en 
fyrkant. 

!\altsignalerna g:H\as medt>lst 3 lantärnor, som formera 
en triangel, l'iler med 4 lantärnor, som forml!ra en fyrkant. 

SignalPrnas betydelse är följande: 

D ng- och Nnllsi~na /er: 

fi.n lrian.IJel med spe/SI'n uppåt: Storm, sannolikt fr~ n V. N. V. 
öfrer N. till O. S. O. 

En triangel med spetsen nedåt: Storm, sannolikt från O. S. O. 
öfw· S. till V. N. V. 

En fyrlrnnt : Storm, sannolikt från olika riktningar efter 
nvarandra. 

Endost Dag,<ignnler: 

En triangel med s pr· Is en uppdl och derunder en (yrlrant: 

Srår storm, sannolikt från V. N. V. öfrer N. till O. S. O. 
lin (yr!; n n t och denwder en tdnnq!!l med spetsen nedlit: 

S\år storm, sannolikt från O. S. O. öfrer S. till V. N. V. 

Cfilna iufurnndet af en &dhnän ~ignaUtoi• för •~Ila 

natiouc~ r" f•u·tyg, efter h•äff,.d öfv .... eu"!<oaJunel!oe 

eant'llau lEnginrut och 1!<'.->ut!u•il•e. 

År 1862 den 25 Oktober slöts en convention om in
rättandet af n•gelmässiga fyrar ombord på fartyg. Sedan 
dess hal\a de Ilesta nationer biträdt denna öfrerenskommelse. 
Nn hafya Frankri~e och England förenat sig om ett dylikt 
signalsprf1k, ll\ilket är att hoppas ähen blif\er antaget af 
alla andra nationer. ~ioniteut·en har kungjort marinmiuislerns 
IJrräUelse deröf\er till kejsaren, äi\L·nsom kt'jsarens drcret 
af den 25 sisll id n e ~uni, hra rmerl rl~n nya "Code cmnmercinl 

rte siqnnu:r" för alla nationers frutyg 'äf\eu blil\er införd \id 
kf'jseriiga marinen, Yid kust-telegr<~ft'rnn och ,.id hela franska 
hanrle!sflottan. 
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Med 18 flaggor kan mer än 78,000 signaler gifras, och 
för större afstånd erfordras dessutom 2 flaggor och 3 svarta 
kulor. 

Krigsfartyg behålla i tj~:nsten sitt rgna signalsystem. 
En af franska och engelska sjömän sammansatt komile 

har ännu en gång grundligt granskat den redan för 50 år 
sedan bearbetade materielen och sammanfattat nu utgifne 
"Codex.". 

Signal-apparaten kostar 1:'50 Fr., och kan träda i all
män verksamhet så snart signalboken !J!il\it öl\ersatt och 
de olika ländernas skeppslistor !Jlifril ofl'enlliggjorde. 

Sammandrag af ålskilliga Kongl. Br·ef, För
or·dningal', GcHct·a!order m. m., u l gångne 

från ~jöförsvarsdeparlcmenleL 

(Kong!. Bref.) 

Den 15 Juli 1864. Expeditionssekreteraren m. m. i Sjöför· 
svarsdepartemenle!s kansliexpedition F. Hylhen har erhållit 
6 veckors tjenstledighet, och förordnas protokollssekretera
ren L. T. l\eijber att under tiden expeditioussekreterare
tjensten bes l rida, äl\ensom e. o. kanslisten C. Sill\ersrärd 
att protokollssek reterare1jensten utöl\a. 

Deu 27. Lotsfördelningschefen m. m. F. G. Du Rie!z bevil
jas~ på ~r~md af läkarebetyg, ett års ytterligare tjenst· 
led1gnet fran den 8 Augusti, och premierlöjtuanten P. T. 
Nordrall förordnas att nämnde lotsfördelninu·schefsbefatt-
ning under tiden !Jestrida. " 

iJen 2 '\ugusti. Underkonstapeln lid flottan C. L. Lindahl 
har blifvit tilldelad ett exemplar i silfver af medaljen utaf 
8:de storleken, med inskrift "för !Jerömlio-a aeruin"ar" 
att. i högblåit Iland med gula kanter bäras 

0

å !J~östet ' 
Den 24. Sekundlöjlnant J. P. Barclay har erhållit 3 års 

tjenstlerlig: het för ntt ingå i kongl. storbritannisk örlogs
l j(' O'il. 

215 

Den ::\0. Under nu förestående cxpcrfition med fr egatlen 
Vanadis skall den förhöjda ~jöHtlöniugen, i stället att be
räknas efter de i 2 mom . , 7 §. i n·glemen!et för aflö
nings beräknande under sjökommenderingar stadgade grun· 
der, till \ederbörande utgå med 150 procent från och med 
61 dagen efter den, da fregatten afseglat från thesund 
eller sista sYenska hamn, som enligt order ånlupits, till 
och med den dag, då den inlöper i första svenska hamn 
eller Öresund, utan afseende på de farvatten, hYilka under 
tiden af fregatten !J~sökts. 

Den 13 September. Premierlöjtnanten 1id tlottan G. B. Lillie
höök har erhållit 3 års tjl'n ~t ledighet att ingå i koilgl. 
storbritannisk örlogstjenst. 

Den 4 Oktober. sekundlöjtnant L. M. Törngren tillåtes bilJe
hålla tjenslgöl"ingSJJenningar under den tid hau är anställd 
såsom !Jiträdande lärare Yid liymnastiska Centmlinstilulet. 

S. d. F. d. flaggkonstapeln P. A. Sannnar Il ar hlil\:it till
delad ett exemplar i B de storleken af medaljen i silf\er, 
med inskrift "rör medllorgerl i g förtjenst" , att i högblått 
band med gula kanter Ilaras å !Jröstet. 

S. d. Premierlöjtnant E. Nordenfalk har hlifYit tilldelad yt
terligm·e 2:dra årets stipendium af 100 L. St., sedan han 
styrkt sig fortfarande Yara anställd i kong!. storhrilaunisk 
örlogsljensL 

Den 11. Fartyg, som begagnas till sjömätningar för Kronans 
räkning, äro icke pligtig-e att på den kust , dt>r dpssa 
pi\gå, taga lots eller erliigga infartspPnningar, men för 
sådant ändamål utsiinde fartyg böra, då lots af dem be
gagnas, ilelala lotspenningar i öf\erensstanuuebe med hYad 
nådiga f"örordningtn dt~n 9 .Juli 1862 angående lots- och 
fyrinrättningen i riket stadgar; äl\ensom Kronans, för lot~
wrkets behof arnända, fart yg äro frikallarle från skyldig
het en att taga lots och betala iufartspenningar. 

S. d. Skepp~gosse n n:r 12± F. A. \il sson har blifYit till 
delad en grati likalion ar HO rdr rmt för rådighet, visad 
Yill räddande af nwnniskolif. 

Den 25. En serskild komite skall den 12 NoYemlJer sam
manträda i hul\udstarlen, för att i und. föreslå de fordrin
gar, som må linuas !Jö1·a för sjöol"ficersbildningen UfJpställas, 
med häusyu till ej mindre den högre ut1eckling sjökrigs
väsendet i allmänhet numera uppnått, än äl\en beskalTen
heten af den materiel, lnilken, i följd såYäl hfiraf som 
af Sreriges financiella och egendom! iga geografiska för
hållanden, måste komma att för dess sjöförs\·ar anskaiTa;;; 



samt ntt \'idarc lillders!Jk:J. oih ocli j hraä män dctl na-' 
digst anbefallda ombildni ngen af krigs~kolan Yid Karlberg 
lämpar sig; för sjökadelte :·na :; uthil cl !li ng till dugliga yrkes
män; sam l at.! slutl igen uppgiha , hri!ka åtgarcln må böra 
Yidtagas för att åstadknn:111 a en i !Jt:~ !·ö ; ·d a häuseende full t 
ändamålsenlig Hnclenislling. Till on.l!'öranue i denna ko
mite rorordnas korillnendören m. m. Arw. Egerstriim 
och lili ledamöter krnunwnuörka ptelwrne m. m. C. A. Sun
din och O. O. r\. Herkepe, kapterwrne Yid !lollan m. m. 
C. Kleman och S. A. C. Lagerb erg, kaptenlöjtnanten F. V. 
af Klint och löjtnanten Yid Wrrnil ands reg:te J. ~lankell. 

S. d. Kanslis!t'n i ~ a r f:-;;;ll! f.;e xpedi!ionen Yid flottan ~ Karls
krona station A. A. T. \i ste r~ren förordnas att nnr!e1· le
digheten efler nåd. afsked<llie sekreteraren, protokolls
sekreteraren m. m E. .facobson. srkrt~terure!Jefattniugen 
Yid samma expedition forlfarande bestrida. 

(General ordet.) 
Den l Augusti. En af kanonångsluparne Yitl Stockholms 

station må. då kong!. Fiirraltnillgen af Sjöärt•ndena fin ner 
sådant lämpiigt, amändas rid Sto:;l, holms stations i år 
förera l land e !J å tsmanst rans porter, 

Den 2. Premierlöjtnanten rid flottan, ridd. C. C. Engström 
skall resa till :\orrige för att deltaga i drn kommission 
derstiides, som har sig uppdraget att ansla ll a skjutförsök 
emot pansartaf'1or. 

Den G. Vid Karlskrona station skola ångskeppt~n Stockholm 
och Carl XIV .Johan samt !'regal terua i\orrköpiug och Jose
phine arrusla och ångfn~gatten \'anadis och ångkonetten 
Gene fö rses med fuila liirråder och u! rednini! för ait i 
höst. utgå på längre exped ition ~r; och Yid ~Siockholm s 
st.alion skola ångfartyget Valkyrian jemt.e alla kanonång
slupanll', med undantag af Alfhilcl oeh {>unhi ld , afrustas. 

S. d. Lo tsdirektören m. m. C. B. Lil lieilöök har t'rhållit 
till~tåud att bära kommendörstecknet. af l :sta klassen, och 
komm endörkapten J. B. Kleman och kaplt'nlöjtnanten i 
konstrui\l ionskåren J. V. Gj er!ir)g riddarekorset al' kong!. 
dauska DauneiJ rogsorden. 

Den f:\. Se kundlöj lnante:-ne C. !\. W. B~et kst rö m och J. C 
Grischotli skola beordras att. åt ern•,.ii n:l Ka rl skrona O(' h 
der anmä la sig hos btf'äih af\aude amiralen. 

Den i O. Kadetlko rn~ tten ar Chapman skall, efler dess åter" 
ko n1st li! l Karl skro na eHer föregängen inspektion, afrns ta~; 
ocb. ::~fm iins tra . 
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S. d. En af kanonångsluparne Gunhild eller Alflli ld skall 
vara klar ':att efter d~n 20 dennes inmiiustra oeh utlöpa 
på expedition i skärgården med sjökade tterna från kongl. 
krigsskolau, och till deras öt\ande i i'lngmaskins hand
terande m. m. 

Den) fi. , ){esättni ngsl i stor, utfärdade för ångfregat.tcn Y ana
dis : Chef: kom mendö rka ptenen m. m. J. L. Melander ; se
kond: kapte nlöjtnant F. L. Anderson; ofOcerare och cirile 
13; underofficerare och öfrig besättn ing 20 fl ; och fö r 
ängkorve tten 6e t1 e : Ch ef: kaptenen m. m. A. F. Pettersen; 
sekond: kaptenlöjtnant C. G. Cen tena 11; officerare och 
c il' ile 9; underoffice rare och öfrig besältning l 5ö . 

Den 23. Den under den 16 dennes utfärdade liesättni ngs
lista för ångf'regattt'n Yanatlis skal! öka~; med en sekanrl .. 
löj tnant till exercis. 

Den 25. Den genom generalorder af rlen l O dennes, för 
sjökadetternas öfvande i ångmaskins handterande, til l rust
ning anbefallda kanonångsl up skalL fö rsedd med fullt kol
förråd och med 3 Yed;:ors proriant, inmönstra den 27 
dennes. Chef: premierlöjtmmt G. af Trolie; kommenderad 
officer: sekundlöjtnanten fri h. M. D. Huutil ; sjökadetter 
från krigsakademien 20 ; underofficerare Ci ; båtsmän 12 . 

Den 30. Premierlöjtnant G. B. Lill iehiiök har erhållit til l
stånd att bära riddartecknet af kongl. danska Daunebrogs
orden. 

Den 2 September. Ång:kone tten Gefle skall inmönstra den 
27 September och ängfregatten Vanadis den 3 Oktober. 

Den 3. I ställ et fö r lotsdi rektören m. m. C. B. Lill iehöök, 
skall ko mrnendörkaplenen rn. m. A. G. H. r on fe il ilzen 
vara ledamot i komitcen, som har sig: uppd raget att gran
ska och sammanföra resuHaten af skjutrörsök mot pan
sarplåt. 

Den 9. Kaptenen m. m . .!. Lagercnwtz skall , i ställe t för 
kommendö r C. A. Breckström, Yara chef för styrmans
depmJementet i Karlskrona. 

s. d. Angkonelten Orädd skall afrusta:;. 
Den 23. Ångfartyget Va lkyrian och ångslupen l\ordstje rnan 

skola \'ara klara att den 2G Sep!em!Jer kunna företaga en 
kortare resa inDm stationen. Chef på Valkyrian: kom
mendörkaptenen och r idd. C. C. V{arbe :·g. 

Den 26. Sekundlöj!nant L. i\1. Törngren har erhålli t 6 må
naders tjens!.ledig!tct Cir att si'uom biträdande iärare 1jensl· 
göra vid Gymnasti~d .. a Cenlr~ Iin;.it,:td, och k.:;p~cnlöj tnau t 
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J. E. tiadelius tjenstled ighet til! l Juni 1865 för att fortfarande bestrida lärarebefattn ingen vid naYigationsskolan i Göteborg. 
Den 2S.. Oktober. Tygmästaren vid Ka rl skrona sta tion, kaptenlo.Jt nanten m. m. E. Odelsti erna, beordras afresa till 

Prens~e n, Frankrike, Belgien, England och Norra Amerika i ändamål att inhämta noggranna underräit:else r om för ~ 
bättringar och framsteg i det krigsvetenskap liga, som inom dessa länder på sednare tid egl rum , serde les hvad rörer 
artill eriet. 

Den 26. Kommemlö1:kaptenen m. m. A. Herke pe och kaptenerne m. m. C. Kleman och S. A. Lagerberg skola yara 
ledamöter i de n komite, som skall afgifva förslag ti ll de åtgärder, som böra Yid tagas till v innan~le af en ändamålsenlig sjökadett-uppfostran. 

Den 2 November. 1 H. K. H. Hertiginnans af Dalarne födelsedag den 21 Decemuer och namnsdag den 27 April skall klädsel till full parad brukas och den 21 Decembe;. de1·jemte salu t gi fn1s. 
S. d. Kommerdö rkaptenen och rid d. C. :\ . Sundin och kap- · tenlöj tnant F. W. af Klint skola vara ledamöte r af den komit.e, som undei' ko mmenrlör A. Egerst:röms ordförandeskap skall sa mm ailträda i Stockholm , och hvilken komite 

hat' sig uppdraget att. ffi reslå de fordringa r, som må finnas böra uppställ as för sjöofacersbildningcn i Yårt land, m. m. 
Den 16. Trå nr :::tockhol ms st ation tillhiircmd c kanonån!Y

slupar må ställ as till kong !. Fönai tn iugens af Sj ii ären rle ~a förfogande, t ill fyrfartygs samt åtski!liga lohnrket till
hörande bojars och pri ck~H·s in:agande inne1arande år 

Den 22. Unelerlöjtnanten Yi d mari nreg: t B. T. H. Thul in 
tillåtes emottaga och bära ko ngl. danska Oannebrogsordens riddarekors . ~ 

!len 23. Ka ptenen Yi d marinreg:t J. A. E. Lundgårdh en tled igas på gjord underdunig anhållan frå n den subaltcrnoff1eersbcfatlning Yid kro11oa rbe:skåren han innehaft sedan 
16 April 1847, ot: h unde rliijlnan!rn Yid marinreg:t N. E. 
Li ndb erg fö ronhws alt så~oni snbal !ernof'iicer på stat samt 
timlerlöj tnan!Pn Yi d samma reg:tt' V. K af Kli nt 'såsom 
surnumerär orncer, \ i d nåmntla k~r tjenstgöra. 

Den 25. Kaptf~nliijl:Hl~Jter: , r idd. J. !J. Ankarerona ti llå tes t'lllotl.aga och !Järn k<·jsn l. ryska S:t Ail n&or:kns :3:dje 
kla,;s. 

Förändringar Inom Kongl. Maj:ls -Flotta. 

BcfordringrLr: 
Den g Augusti. Vid flo ttans marinregemente, till kapten: 

löj tnanten A. A. N. Arnoldson. 
Den 11 Oktober. Vid flottans marinregemente, till kapten: löjtnanten J. E A. Lundgdrdh; till löjtnant: underlöjt

nanten J. G. Ulfsparre. 
Den 8 November. Till sekundlöjtnant: utexaminerade 

kadettkorporalen O. Pettersen 

A{sked: 
Den 30 Augusti. sekreteraren i varfschefsexpeditionen Yiil Car! skrona station, protokollssekreteraren, ridd. af kongl. 

Wasaorden E. Jacobson, med pension. 

Dödsfall: 
F. d. kommendören, riddaren af kongl. Svärdsorden, 

hedersledamoten af kongl. Örlogsmanna-sällskapet, J. M. 
JlJelander, den 27 Oktober. 




