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0~ RÄDDNJNGS-!NSTALTER lÖII SKEPPSBRUnE l DANMARK. 

U·ti l O:de häftet, J 9:de årgå[\gen ar denna tidskrirt m.ed

deladE'S underrättelse om, såväl de i Danmark · u,ppräUade 

rädd,Qings-s~alioner som bvad bos oss, i det hänseendet, är 

• j)y~,ea~.rag~ och röresla~el. SE'dan ~ess har Red. inhändigat 

!l.n k~rt uppsa!,s om räddningsväsendds verksamhet å Danska 

k.uster,na och är s ~ ledes nu i tillfälle att, för de sednare åren, 

fullfö~ja ,de\} ,tabell IHver derstädes Vt>rkslållda räddningar, 

§Om för.!Jl ~~dpel;lts i denna tidskrift (se 17 :de årgången 

~hit ~.~ .· ) 

li)et är i sanning glådjande att se, hvilka utomordentligt 

lycklig~ resullater dt-nna välgö.rande inrällning uti vårt grann• 

rike redan lemnat, och böra vi derar kunna hämta stöd rör 

den förhoppning, att blifvande råddnings•stalioner hos oss 

Mveo skola flled lika fl'••mgång uppfylla sin bestämmelse och 

ej järva den rördelaktiga opinionen, som redan gjort sig gäl

lande inom landet, genom de lyckliga första råddningsföreta

Jlen vid slation,•n Målarhuseo, å Sandhammar, förliden höst. 

Af d.en anrörda tabellen, finner man alt vid de första rädd· 

~i"gs,företagen i Danmark, anvllndes endast raket-apparat, men 

efter ~and bier ~ätens användande mera allmänt. Orsaken 

bärpli är lätt funnen, då man betänker, att vid raket-appa

.rat,er.na,s begagnande, sältes E'j de räddandes egna lir i någon 

,sla_gs far3 1 hvilket dert•mot är förhållandet vid båten; och att 

den första naturliga misstron till båtens i sanning beundrans

Vå~da egenskaper, kunde rörst efter längre lid och ofta Upp

~l',Pa~e !-Hqingsförsök r!}rsvinna, sedan egen errarenhet vitsor• 
~ 
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dat dess !örträfflinhet. Nyttan af båten beror emcdlertid i 
väsentlie mån derpå, att dess bes:'tttnine är rask och olöl'
skräckt samt äger vana i dess handiering; och år det der
före ar höf!ila vigt, att det manskap, som en gåoe blirvit in
ö!vadt, så vidt möjligt är, bibehälles. Utskrirningeo till krig5-
tjenst är i Danmark E>tt stort hinder håremot och, ehuru man 
redan ifrån början och allts~dao, sökt att få det vid rildd
ningsanstalterne anställda manskap fritaget derirrån, så harva 
alla försöl1 i den vägen hittills strandat emot be\'å6ngslagenr 

som ej gör några undantag. 

En uy station har blif,·it upprätlad \'id Thorup-slranJ, 
och en annan föreslagen vid Nymindeeab. Reeeringen, som 
eenat mycken omsore åt räddninesvåsrndet och t>j sparat nå 
gra Jwstnader för dess ful lkomnaiHh•, har Mven på sin be
kostnad låtit anställa lörsök med tillverknine af raketer, hvill.a 
til•väl hittills misslyckats, ehuru de sednaste försöken beriii
tiga till dPn förhoppning, alt man slutligen skall lyckas få 
dem tillverkade i hndPI och slippa införskrifva dem ifrån 
Englancl

1 
hvilkel mt>dflir både hesvår och ~!or bostnad. 

Ch\tlj en ö!ver sistlidet års många lyckliga räddninesföre
tae, är t p arr icke oblandad, i det man med bedröfvelse må
ste t·rindra sie skeppsbrottet \'id Snogt>hek på Bornholm den 
29 ~Iars l S5ti, då 5 man af räddningsmanskapet !n n no sin 
t! öd i höljorna. Denna sorgliga tilldragelse förorsakades deri
&t'llOin, att riiddningsbäten kantrade, och då mansl;apd i bå
ten had e försummat att, enligt sin instruktion, påtaea kork
bälten, oml.ommo 5 man af de 6 1 som \'Oro uti båten. 
i1 f1ddningsmanskapet var sjellt uteslutande skuld till denna 
olycl.a, som framk allades derigenom, att hos Oere af båtfol 
l;et den tankt>n uppstoJ att, sedan trossen medelst raket-ka5t 
kommit ut till fartyget, och sålunda allt var bere1lt att med 
räddnin r,s-stolen föra de skeppsbrutne i land, räddningen 
skulle r, fi hastigare, om man med tillhjelp ar trossen halad e 
båten, so m ft fl·en var satt i sjön , ut till fa rtyePt. Detta skedd_e 
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äfvcn, men på det obetanbsamma sålt, att man tog ridare 
meiJ fånglinorne, för och akter i båten, öfv~r trossen under 
uthalniogr·n. I början gick detta väl, till dess båten kom 
utanför renarne, hvarest i stormväder alltid löper en stark 
ström långs landet. Strömmen tog sålunda båten tvärs och, 
då den var fast till trossen för och akter, blef den ögon
blickligt kullkastad, och folket under den, Endast en man 
tid>' tag i båten, kröp upp på den och kom sålunda i tand 

' de örriga blefvo bortrörda ar strömmen och, då de icke med-
bad e några sim bälten, drunknade de. Man ser hårar, att det 
endast var bristande sjömansmessigt beteende, samt fel emot 
instruktionen, som föranledde olyckan, hvilken ej på något 
sått kan tillskrifvas båtens egenskaper. Räddningsbåten kom 
i alldeles oskadadt tillstånd i land, ocb de skeppsbrutne räd
dades med tillhjelp ar trossen ocb räddnings-stolen. 



T abell öfver Räddnings-stationernas verksamitett & Danska kusternz 

År och dat. 
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namn. l 
Detst~andade l.,. t t h t l ._fntal räddade l Medelst h"villfa 

r. 1.' ar yge s emm· • . 
1artygets namn. · · menmskor;. apparater. 

- - --·- ·--

Fra n stationernas upprättande år J 850 till nedannämnde dato, bli !'V i l råddade, en1igt. ta b. i~ l T: de' 

ärgåogPn, sid; H \ U 5· meooiskor . 
Räddniogs:bå r. 
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cf. JS Aug, Blaavand . Courier. 

d'. 13 Dec. Bl ok hus. Cathar. Elillabeth, 

1855 d. ~ Jan, Norre Taarubye, Norma. 

d. 2 D;o. Blaavand. Mathilde. 

d. 4 D:o, Tybo Hön. TvendeSödskende 

&. 16 Aup,. Klitmöller. Mentor. 

d. 3 Okt. Flyvholm. John Eright. 

d. 6 Dec. Ranstedholm . Emma, 

d. 6 D:o. Norre Taarnhye. Elisabet. 

d. 18 D;o. Svanike (Uornholm) Cucu . 

J866 d, !9 · Jlo. }(litlnö'l'l"er. 

~· 1.9 -Mal's. S'nogebek n·ornholm. 
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d. l 'Se(it. Skågen. 

d. 26 -D:o. Tybo 'Ron. 

'd, ·5 'No v. Snogebek Boro bol:m, 

~. 'g Io:o. D:o. 

d. -Il :o :o. Skageo. 

d. -1 5 i'> :o. Tybo Ron. 

d. 29 'D:o. Söoä er Lyogvii fr. 

Nyt Haab. 
Adeline, 
Fortuo·a. 

Die Holfoung. 
Conc'ordia. 

Hepsn. 
Försöget. 

Jeooy l\fartine. 

Kaskoe. 
Stavaliger'. 

Christiansan-d. 
Arbro-ath. 

Agg.er. 
Grozfelea, 

Fan il'e. 
från land, 

Rouen •. 
Vund·am:;,. 
Töosberg .• 

Pilla u. 
Aalbo.rg .. 
Newcastle, 
Newport. 

Kjöbenha \"n. 
Stralsnnd. 
Carlskrona, 

London. 
Greifswal'd . 

.Peoola. 
Drammeb. 
Ftensbur.g. 

Oldenbur·g. 
Königsberg. 
Harfinge o. 

S. Schields. 
Tönsberg. 

Ystad. 

5' 
.t. 
a.· 
1: 
-i' 
9-
4 
1 
s 
6' 

lO 
5 
5 
!f 
2 
'Z 
7· 
1$ 

.S3 
3 
l 
4 
7 
3 

.]O 
7 
9 
7 
7 

D:o. 
D:o . 
D:o. 
D:.o. 
D:o. 
D w. 
D-: o. 
D:o. 
D:o. 
D:o. 
D;o. 
D:o. 
D:o. 
O lO. 

D: o. 
D :o. 
D:o, 
D;o. 

t>:o . 
.l>:o. 
;D:o. 
'f>:o. 
D:o. 
-D:o. 
D:o. 
:O:o. 
D:o. 
D:o. 
D:o. 

D:o. 
D:o. 
D:o. 

Raket-appara.t. 
D:o. 

Räddning&bå t 
D:o. 
D:o. 
D: o. 
IT:o. 
D:o, l "''"'';;~~""· 
D:o. 
D:o. 

Räddningsbåt. 
jl aket ... apparal! 

t>:o. 
D:oJ 

Räddoiogsbät. 
D:o. 
D:o. 

Raket-apparat. 
Räddnio gsbåt. 

D:o. 
D:o. 

Raket-appar<~ t. 
D:o. 

Summa 357 menoiskor. 

If;>. 

O\ 



FönsLAG TILL FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER röR FLOTTANs 

BEMAN!IING. 

(Utdrag af J(ommendör-J(apten Löwenborgs anförande pd 
Riddarhuset den 28 Februari 1857). 

Om jag kunnat infinna mig vid Riksdag~>n före motions

tidens slut, skulle jag velat framställa · en motion om införan

det af ett Sjöinskrifningssystem i Sverige. Då 56 § IL O. 

ej heller dertill nu torde gifva anledning, så kan jag endast 

begära att vederbörligt Utskott må tag.t liänned om om, och 

fästa en närmare uppmärksamhet på dd fiirslag till förbe

redaode af ett fullständigt bemanningssystem för nottan, 

som jag endast i sådan form nu får af~.:ifva, ueml.: 

Att Rikets Slånder hos Kongl. Maj:t i under·,Jånighet 

begära, det K. M. täcktes förordna en I'IIPr tvPnne persorH'r, 

måhända en officf'F och Pli ciTil man af Oollan, alt resa nt 

och pä ort och ställe l Frankrike, Danmark och Preussen 

inhämta fullständig l1ännedom om Sjöinskrifnings- och Enrol

leringssystemen derstädes, och .att samla alla hufvudsaliliga, 

msprungliga och nuvarande författningar, rörande desamma. 

Att Rikets Slånder vidare underdånigt anhålla; det K. 

M. ville emellertid förordna om en noggtann undersökning, 

till utrönande af antalet, ej allenast af landets egentligen sjöfa

rande personal, utan äfven af den del af kusth!!fo·lkningen, 

emellan 1 S ocb 3S, eller till och med 4S års åld~>r, · s"om i 

mer och mindre mån idka fiske och annat näringsfång på 

sjön ; och slutligen : 
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Att K. M. nådigsl behagade, på grund af de sålunda 

.vunna upplysningar, och resultaten i ena och andra hänse

~ndet, till nästkommande Hiksdag låta utarbeta ett lagförslag, 

.all förelåggas Rikels Ständer, åsyfta n de alt i Sverige införa 

~~~ institution af så rnalitpåliggande 'beskaffenhet för dess Sjö

krigsväsende. 

Jag föreståller mig att hufvudgnmderne för en sådan in

stitution slilllle biHva uneefiirligen fö1jandt>' Demiigen : 

Att a'f kustbefolkningen alla de män emellan lS och 38 

års ålder, om ej derörver, som segla på ut- och inrikes 

ort~•·, jemte alla andra, som i mer elll"'' mindre mån idka 

.nske och annat näringsfång på sjön, uteslutande tillhöra Sjö

•inskrifningen. 

Att denna kustbefolkning indelas uti t. ex. 2:ne ålders

kategorier, hvaraf den första eller Yll!lr<', emellan 1 S och 28 

år, tillhör första uppbådet, och dt>n andra, emellan 28 och 

.38 år, utgör det andra i ordningen, såsom resrrv. 

Att delta manskap vidare innefaltas inom bestämda kre:t

-sar ar kusterne, med sine tillhörand<! fönlelnings-cllefer. 

Att af denna sjö.inshifning, ur den yng.re n.fde.lningeo 

.kallas efter hand och behof i stadgad ordning, e.t.t större 

eller mindre antal till .tjenslgör.ing pf1 1{. M. sli"PP och fartj·g. 

Att tiden för denna ·ljenstgöring till en hörjan iaskrän -: 
·kes till fyra m~nader IIIhkr ex1•.rcis ombord, .dels .på sjö

·gående fa•rtyg dels på PXrrcisfarty.g å ol'edden, samt dessutom, 

vm möjligt, naeon ·kortare lids tje.nstgör,ing på l{ronans Varf. 

Men : att på den så1uuda bestämda tjeustelidPD afseende iclw 

-göres för de tillfiillen, då liingre sjötåg med örlogsfartyg inträffa 

Att ny1t uppbåd af samma personal icke göres, för än 

dess ordning återkommer, · sedan alla gen6mgått denna sjö

bildnings.kurs. 

Att ,den äldre afdelniugen, eller reserven, eudast nnd(' r 

krig oller vid utomordentliga tillfiillen kallas till ljenslg,örint; , 

:och slutligen, 
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Att, efter noggrant urval och inoui l'O viss begränsuint:, 

rum beredes för de af SjÖiuskrifningsmanskapet, snm mÖjli·

gen önska qvarstadna i Kronans tjenst. 

Det kan ej gerua vara principenligt, alt uti en naturligen 

danad sjöstat bilda en flotta af ett visst antal skepp, blott och 

bart på grund ar en tillfälligt bestämd ans/agssumrna, under

kastad sd mycket godtycke, men utan något hänseende, eller 

förhållande'' till ett visst antal sjöfolk som l ör ·d P ras beman

ning må kunna pliräknas, och hvaraf tillg'ång i ett sådant 

land icke bör saknas. Besynnrrligt vore 'det, i saniliri'g, att 

se en sådan stats flotta utgå bemannad med 'hvad slags inan

skap från det inre af landet, eller med ianJttrup'p, soiil till

fälligtvis kunde ansl1affas, under det att en talrik och sjö

vand kustbefolkninp, kan'ske till sl'or del in'giCk i armetons le

der. Det kunde icke bevisa annat, an en ytterlig !brist på 

orga'oisation och sam'ruanha'np,. 

Det är således min fullkomliga örvertygelse art infÖrall

det af en sådan in stil ution, h varpå ·jag hår fått till!äl'le fä

sta uppmärksamheten, rätt samman'fänkad med s)Örörsvaret, 

'skulle ej allenast upplyfta svenska 'flottan på eil h'elt och 

hållet uationel grund och till verkligt så vål sjömahs'kap som 

·örlogsmanskap, utan äfven att densamma, genom de till heril

·orterne återvändande unge männen, aom i någon mån fått 

genomgå sjöli[vets pröfningar tillika med dess själslirvande in• 

.llytande, skulle omkring sig sprida, om ej kunskapen, så åt

minstone nligon kännedom om, och intresse för vapnens 

bruk, från bombkanonen till revolvern, ffån svärdet till än

terbilan, och derjemte äfven begreppen om -ordning, krigs• 

tukt, snyggbet och trefoad, samt sålunda i en önskvärd rikt• 

ning, i sin mån krigsbildaode inverka på nationallynnet. 

l 

ÅNGFLOTTOR. 

Oeil stora re\1)' 1 s·o.Hil sis'llith.··l år hölls på Spit!Joad, be

•V'isllld'e·s ärven · aT rnllnga fransmän, bl'and hvJika m:r Xavier 

Råym'on~, som deröfvet 'samm-anskrifvit åtskilliga be·räUelser, 

'hv-ilkb varit sedda såväl i Journal des Deba/8, som i tidstirif

teö NouiJelles A'ntiales de la Marine, och hvaraf, så mycket 

iltr~mmet rnerlgif\'er, här i ö-fversållning återgirves: 

S3so:n ett gifvet resultat af elen storartade revyn, blef 

äfven för den minst klar-synta åskådare tydligt, att seglande 

flottor utspelat sin roi inom sjöförsvaret, och såsom ett slående 

b'e'vis detpå 'l;an anföras linie!lkepp-et Rodney, ·som, i .motsatts 

-fttl de rorliga, vettisamma, kraftiga och oberoende ·ångskep

pen, 'låg för dem utlagg<i blott "Såsom on boj att manövrer'a 

Kri'ng. Dl'tta skepp var dock för få år sedan ett af de bä-st'll 

·oc:h mest ansedda inom engelska flottan, såsom amiral stop

Tötils 'flaggskepp, ·och utgjorde ·hans slulthel. -Det anfördes 

·då säsom ett mönsler fll'r linieskepp, ett måsterstycke i k<on

'"sfruktion, och för främlingar ulpt.>kades dess företråcleo. I'I·UTll 

'bafva icke tiderna sedan förändrat sig'? Mästerslycke-t år 

1839 år nu nedsatt att göra tjenst såsom sjömflrl;e, ooh Gud 

·skall veta horn förnedrande delta låter i en sjöm;J11Js öra. 

·Likväl har Rodney icke förlorat något i vackra proportioner. 

"D'cn 'med signaler gl-ädtigt utstyrda taklingen är nättare ocla 

ttfrannare åb någonsin, li11som ville den hålla god min j elakt 

"Sftel, ty ·tnidt i ångOo•ttan förbliiver ske.ppe:t likväl endast en boj. 

Likvål var det icke först vid denna revy, som man på 

en gång upptäckte ångans företräden framför seglen. Länge 

lfade 'ljusa 'lfnfvuden indm sjövapnet förutsett delta, och be

. kr:fr~lson ·v-anns den stund, då skrufvcn löst proplemet: alt 
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ersätta det dillills lätt afväpnadc eller skadade skofvelhjulet, 
och förskaffa sjövapnet ett fartyg, mera tjeoslbart och mindre 

sårbart än sjelfva segelskeppet. 

Då man nu såg en hel Ootta ar såtlana skrulfartyg, kän
de man inom sip, uppslå medvetaodet om en oemotståndlig 
styrka, hvilken låg der fårdi-g till allt, och man lyckte d!'n 
berättigad att anses kunna lyCkas i hvaJ den företog sig. 

Antingen frågan blefve all ulföra ett sjöslag meJ skeppt.>u; 
underhålla ·en blockad med fregatterna, öppna !'Il bl eche m~>d 
de Dylande ballerierna, anlända .en stad med bombfartygen 
eller genomsöka en så inkrånclad skärgård som den finska 
med kanonsluparna, så s~uUe dt.>nna Oolla ulföra sina före
tag med en hastichet, en noggrannhet, en kralt i samman
hållning och utsträckning, som ingen sjöstyrka före den r~t. 

På samma såll, som då man sett en rittare stråekande 
i full fart ntåt ,.<'tgl'n, man icke deraf kan bilda si~; någon 
föreslMlniog om vert.an af en trupp rytteri, anfallande utåt 
en slått; likasll ·l. unna de, som blott skådat enstaka propel
terfartyg, icke ana den ölverlygelse om filrenad s.tyrl1a och 
·förvånande kraft som förvårlvadl's vie.! åskådande af r~vy-llot
tans rllrelser. llloHa ås)'O{)n inpre~;lade en mängd samman
ställningar, dilm tanken kaoliäoda annars aldlig nått, och det 

, Mer tydligt, att hvarje enskild dels styrfia lilllog med den 
gemeosamma kraften hos alla. ärveosom all hvars och ens 
()beroende af \'ådrr och \'ind till~t alt med oerhörd skynd
samhet och lätthet frambringa en koncentrerad eld, den jo

'genling borde kunna motstå. F'ör krigaren har denna åskåd
ning varit öfvcrtygande och af djupt int·ryck, ty med hist~
rieo i hand kan man ådagalägga, alt ifrån bataljen \'id Aclium 
till slaget vid Trafalgar hafva alla segrar ti.ll sjö~ vuooi.ts me
delst manövrering, och frambringande på en gifvel!l punkt ar 
{Il alplatsen af en förkrossande styrka mot den besegrade. 

Ehuru engelska amiralitetet geroa kunnat &para sig be

s"läret, alt vid d.etta lillfälle hopsamla de 22 åogfre~;aUerua 
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och .korvetterna med skofvelhjul, kom man dock, \'id belrak
taode ar de der församlade öfver 300 krigsfart y gen, att länka 
pli en flottas beståndsdelar. Ty efter denna rramsltllluing 
tyckes det icke mera tvifvel underkastad!, att framtiden !.om
mer alt förenida certerna, så att de sjögående lirigsfarlygeo 
endast liOmme alt bestå ar 2 klasser med sina underafdel
oiogar och varietell'r, oemligeo Linieskeppet och IHad man 
ou beoämnPr kanonbdtarne. Utan tvifl·el skola el .. fullkom
nas, men sådana de l't·dan äro, uppfylla de alla fordringar af 
sjöfårder och strid, och erbjuda vicl angrt>pp pi\ en liendtlig 
kust medl'l, dem man icke Pgde i ch•n p,amla SPt:landP Oollan 
med dess många cerlrr af frrgatter, korvetter, hdggar, avi
sos, kustrartyg m. Il. Alla dessa rordom våsPndtliga lilellan
klasser i gamla lidens lloltor, lnilka traditiollt'll hibrhållc t i 
den nya, luta till sin undrq:iing, ty allt hvad de nlrilttacle, 
kan åstadkommas, och del ofta fördP!aktigare nwd kanonbå
tar. Det tyckes som de antlra bltl!l behllrd<> hihdrflllas för 
aOå~;soa slalionrrs bt>hof, om Mveo dPr. Ty hvad slags far
tyg vore all jemföra med kanonbåtarna, vid l'll hlockacl af f. 
ex. Platallodeo ellrr Mexikanska kusten, t•ller om man mecl 
våld ville öppna farten på Amazonllodeo o. s. , .. '? Vic.l före
tagaode ar anfall på China simlie dessa fartyg , !öra oss i hjPr
tat af dPt himmelska riket, och såsom liryssare på Afrikanska 
kusten åro de oörverlrälfade. SåiPdes halva skl'pp ... t och ka
nonbåten framtiden för sig, det förra förblifvantle t·nh ... trn i 
striden, den sednare uppfyllaode de förrältninnar, sflsom ten
der, aviso, repetitör, utkik, · jaaare m. m., h vilka af under
ordoade certer fordom utfördes. 

För att gifva allmänheten, som ar minJre lu•m
mastadd i sjösaker, en åskådlig npplattoiog ar hvatl en 
Ootta bör vara, kan man jemlöro· linieskf'ppet med 
bata(joOen ar Jaodtarmeen, då de (ältare farlygPn VOre 
att betrakta såsom rytteri, ordoooansPr, förpostE>r, vak
ter, och jägare ämnade att rrlla luckorna mellan hataljo
oernas mindre rörliea massor. Denna något haltaode jem-
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lörelse har dock nårmat sig sanoiueen, vid bdraUande af 

den säkerhet och det oberoende i manöver, jiamt den snabb

.bel skrppct, utan afseende på ort och vindar, genom ångan 

och skrufven erhållit, och livarigenom förhållanderna blifvit 

enklare till sjös ån inom armeon; ty genom den stora kraft 

en del ånes~epp erhållit, kunna de numera på s;nnma gång 

,uppfylla bataljonens och rytteriPis skyldigheter. Dervid in

kommer man dock på ett ämne, som utgjoJ't målet för ota

liga undersökningar och skrifter, n~mlieen : huru bör skep

pet anordnas'? Skall det hafva en svag hjelpkraft af JUacbi

.nen såsa m franska lioieskl'ppet Montehello? Bör det ha f va 
• 

.s.törre amilirmnachin, såsom Jean Bart, Fleurus m. tl.t Eller 

JDåst.e det vara ett åneskPpp med full kraft såsom Nap(lleon? 

D·en 'franske skriftställaron tvekar icke, att til.lerkänna d.et 

si·stnåmnda priset, och alt man blott för framtiden bör söka 

lullkomna detta slaes skepp. 

Då nemlig•·n de förenade flottoroa år 1853 uppginge till 

Konstantinopel, uppväckte "Napoleons" manövrer sjömännens 

·enhälliga beundran. Utom detta funnos der åfnn tvenne 

ängskepp af andra klassen, nemligeo det franska Charles 

JJlagne och det engPlska Sans-Pareille. Af dessa kom det 

förra v:ll uppför Dardanellcrna, sedan det dock måst afstå 

från bagseringen af ett annat linieskPpp, men det engelska 

kunde icke ens ensamt reda sig, utan togs ar strömmen, un

der det Napoleon passerade mql pomp och ståt, släpande 

efter sig lredäcl<aren Ville-de-Paris. 

Då gällde likväl frågan vigtigar,e' .a(fär.er, än ,ett Ja.r_tygs 

framgång och andras öfverlrä[aude. Ty krig v.ar r.~d.iiO för 

>.en månJd sedan för.klaradt mellan Turkie,t ;i.O CP :Rysslil.n4, pch 

,gången der11f hade kunnat blifva alltför bedröflig för :den [ör,ra 

makten, om Sebaslopols flottor med samma rådande no.rdlig.a 

-vindar, hvilka qvarhöllo de förenade flottorna i Medelbafv.et, 

nedseglat till Bosforan med Hi till 20,000 man laodsligniogs

tr.upper tuubord. Endast 3 dagar Ilade dock b~börts li,ll eil 
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sfidan- f:\rd, och dt•O hade Sflkerligl'll icl.e blif1·il hindrad :If 

de Il turkiska och P(:Yptiska sk .. pp, h vilka lå:.;o förtöjda tmder 

flujnkderl'1 t•ller af t>llgPJSka flottan, SOOl gjor·de flpra frllllt

lösa försök alt inkomma i Marmorasjön. Om fit·nden varit 

oog djerf att våga ett sådant anfall, så skulle man hafva rått 

brtrert ånera, att man icke förskalfat si~ en llolla af sådana 

skepp som Napoleonj och siil<erlieen sknlle ineen tlå tän~t pli 

lltt tilll·ita ett sådant ånes.kepp den större kostnad i första 

tippsåltningen, det erfordrar mot dl sådant skrnfskepp som 

Sans Pareille. Likaså, nflr man hehöfde fortskalfa 250,000 

man med deras förråder och belägrings-artillf'Fi till !trims 

,.l'öjde'r, der knappt drir.lisvatten kunde lås, hvrm skulle dä 

läonkt på de l t()l7000 ecus7 hvill,a man anvåndl mPra på Na

poleons machiner·i ån på ett par auxi :iännachiner '?' Man log 

visst icke dPnna kostnad i bt'-lraldantlr, då man sug Napoleon 

bogsera 12 och ånda tdl 16 Iransportfart y~ lastadP m"d trup

per, lifs-medel och förråder, anda från Bos·foren, eller från 

\Varna till f{amh•seh. lntt>l medel hade då varit för dyrbart, 

\~ 'det gällde landels rnoralisl;a betydelse o·ch H'NHlskapPts- Ii: ~,. 

lr~ilka icke kunna i pennint;ar nppsl;alta~. \\lan l;an snarare 

s~g·a, alt Napoleon då he,;paratle FranhikP, genom sin fO:r-

nngil OC'l\ Sina föl Il jtf\it:a PP,Pilsf.apPF1 I!H'I'a ån 20 gfill(;!' l" 

l·än1an och amorl<'ring<'n på dd uli dess rua ehinl'r nrdlag.(!da 

'li<a·pital. D.-t är Pil stor besparing alt utgifva pPnnincar i rMt 

ttid. Oerpå har det sista !.rigel gif1·it månclal !dig:r exempt>l,. 

11 vari.frland Napoleon år ett. 

Man må ido inbilla sig, all dPI J,os~ar mrra ~~~ hålla ; 

'tt~ng rll 'sliepp rni•·d full (,rart, än dl som ll<~r rna clrineH så

s'Gnn hjrl.p lH St·gJPn 1 d··rlöre all det rörTJ har l.r·aftfullare 

-rilbchifl'eri' o~h hör lort.Jra meva hränsle i timmPn. l\lotsat

's'P'n kan s'lundom t•rni\s (;'Onom skicbJir;t beeaenande af IJe 

förde'lar ex.pan !;ierren medgifver. 

Såluuda ha·r man sett Napoleon under ·en resa från· 

'F6ulon ·till Alg.if'f och derifrån till !\rim med 3,000 man 

ln1pper omi•O·i·d hålla en rn edt, lfart af 9,9 ~nop, med en: 
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hr[lllsleätr,ång af 50 tons kol ·i dn~nel (420 lt 460 tunnor), 

under dPl andra svagare ånr,skPP!l blott kunde föra 2,000 

man, men för alt hf1lla samma fart, nödgades elda alla pan

norna och förtåra 72 till 75 lons kol. Dessutom kan 

rarll'{lels sakerhel eller framgflllgf'D af ett helt företag stun

dom bt>ro på skrppets lörmår,a, att vid påfordran uppnå 

högsta grad af hastighet. 

Dessa och 1ljlil1a bPtraktelser framalstrades vid åsynen 

alt den llolla skrufsl;epp, som England vid dPnna tid t>nsam 

vdal anskaffa. \\'lan kunde bdrakta den i full verksamhet, 

manövrerande, lör<l ar skickligt befäl, med örvadt manskap, 

i stfllld alt med sin onekli&a öfvrrlägseuhet förkrossa hvarje 

motstånd på h>~fl·et. Der funnos visserligen liera rätt vackra 

fartyg, såsom Conqueror, Orion, James lY att m. Il., men alla 

buro spår af sin härkomst För alt nemligen förvandla sin 

seglan<l,e llotta till en skrufflolla, IPd Pll{!elsl;a amiralitetet 

och lider äuun, om man ~fl får kalla det, af sitt utomordent

liga öl'verllöd pi\ materiel. Då kriget utbröt, fnnnos en stor 

mängd seglande fartyg rnsladr, och alla ,·arf uppfyllda med 

sädana under byegnad, vid en lid, då man ,visst icke tänkt 

sig, alt de alla skulle förses mP<I ånelirall. Men då ou frå

gan var <slt:jord i delta fall, måste man emellertid draga nytta 

af denna materiel, som kostal omätliga summor j och noder 

det Frankrikr, jemförelsevis fattigt, kunde tanka på att bygga 

skrufskepp helt och hålld nya, Sj'SSPisalte man sig i England 

uteslutande all sälla propeller på sina seglande skPpp. Nå

era, såsom Duke of Wellington och Marlborough afkapade~~ 

och lörlän(!des på midlen j andra, sasom Royal George 1/awk, 

m. O. bf'höllos såsom de voro. Äts~illiga försågos med di

mensioner och inredning, som tillät dem ingå i det nya sy

stemet, men inget byggdt·s med afseendtJ på detta systems 

alla fordringar. Derutaf uppslodo oundvikliga brister, hvori

bland den, alt skrofven icke voro beräknade !ör tyngdern a, 

för utrymmet, för machirwrna och för deu oupphörliga lör

åndriop,en i lägr, som 1'11 5ngsk"PP tir nnderkastadt , hvarfön• 
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Jll:lll ide kunnat gifva dessa förändrade skepp alla de rgen

skaper, dem \'elenskapens framsteg liita l10pp:is. Men der

fOre vore det orimligt alt derar draga näp,on slutsats, men

lig fOr engelska machinfabrikanterne. [)en dertill kunde vara 

frestad, må kasta ögonen på fregatterne Arrogant, Shannon 

och isynnerhet Imperieuse, som blirvit enkom . hygr:d till 

ängfregatt, och som endJst kanske skulle kunna lilh·itas sin 

niomordrulliga storlek, skönhet och prydlighet, men som 

visat sit: kunna stolt jemföras med hvarje fartyg i· verlden ar 

sin kla5s. 

Då vi kommit att tala om de förändrade skrofven, må 

anmärkas, alt deras master och taklång icl1e synas afpas

sado efter deras nya stallning, i dl'\ de alltför synhariigen 

bara spår af n111an och den dem tillernade bestammelsen. 

Man märker att de äldre officerare, hvilka uppfostrats i an

dra förhållanden och nu stå i spelsen för styrelsen, försökt 

återvinna i ett fall, hvad de icke kunnat hindra göra sig 

g~llande i hufvndsaken, men som <lt·ras inre böjelse och mensk

liga svagheten komma dem alt nästan ovetande icke tycka 

om. Oe hafva anbragt SPCPI livarhelst de kunnat, och likväl 

kan 1let icke nt>kas, all dP!l!Ja onödiga hrlaslning med h•·am

och öfverbramser.•·l, si; )'skrapor m. m., h varmed man ännu 

utstyr de stora ängsi;Pppen, medför åt dem eu verl.!ig för

lust utan ersllllniug, hvarföre de med fördel kunde undvaras. 

De ilro blott se:;d fiir vackert och stillt väder, endast an

vändbara vi,t de tillf<illen, då ett ängskepp nödvändigt bör 

elda upp och icl;e kan mollaga någon hjelp af dem, medan 

de i storm och molvind endast tynga och fresta masterna 

samt hindra farten. 

l alla afseende måste m:~n göra rättvisa ät den nya kraft, 

som helt och hälld rorändrar förhållandena, och medgifva, 

att hädaneftt'l' äro seglen, för krigsfartyg och snabbgående 

3ngbåtar, i ställl't fiir hnfvudsak blott en tillfällig hjelp åt 

ilngan. Således har en snillrik kvuslruldör före~lagit , all ickt· 



gifva skrulfrecattor nnnlll ~n märs- !>Ch t!Jld<'rs<·gl'l , <lo<·k 
med förökad Sl'eelarea uti· !km, och m~hl\nLia lln:ande hr;t m• 

5Cgd. 
Del är saledPS sl;epp och fl'l·gal ·ter, först•dda med d!in 

största kraft e1ier dt>l största -snahbgåPtHie man rimligan kan 
gl!va dPm, hvillla hfulam·ftl' l' hö ra .utgöra en Ooll·a. .Della 
har all'l'lot' klart \'isat sig \'id rev!n, m11n dt>raf ~lPil S t a fln• 
chingar i ta11tit.en och sjöt.rigssåttet, h.vi lka böra ta ~:as i Le-

traktande. 

Antagandet ar pro-pellern i sjöfarten har gifvit nutidens 
•skepp e·n så fön•ånande öfverlaesenhet : slr.i~rn, aU ~~,t la~d 
1rådanefter icke kan tfmka p.å a tt t!pppha,lla s1tl ilnsenHie .~a,. 
'SOill sjömal,t, Olll ~1,et itCk e för.ser ~sin Ootta ijle,d det)na il),r• 
undransvär-da kraft. Sjöslaget är dl'~ s}lJtliea än~amål, fö r 
i •v<i lkd s•kep1wt ti llkommit, och det är omöjligt aH .!J.n~aQ
..Jraga detsa 1nma denna ound-\·ijdi(ja nödvä ndi g;l.w.t. ~e-n ut .t a~ 
~-I' •sitt föret riido framför alla andra afsePnden, hv_1lk~ blot-l 
lili'fva bisaket· i bredd dortned, emt'dan hv~rj~ l)tyrelse hat· 
-sflvä1 -dte·n oa:fvisligaste 'Plit:! som den klokaste b,e.räl,n.ing vid 
fr'flgo .

0 m krig, all irke utsända si.tt folk med a-ndra vapen ~n 
de bås·ta, som möjligen kunna anskaffas. Beskalfenbeten men 
•ic>ke ant al.et år hufvudäudamillel, som bör le•la en J,lok och 
·törut.secndestj'relse,och hvi\l,en åsiut bäst tilllredsställer .en hva:r• 
,tngen·st'fide~ passar detta in så \'ål som inom Ootlan, och ~illl 
ka'll •som exempel derpå anföra de sex fn·galler, med \lvtl~a 
FörPnade s·tatema hörjade .krie.et mot England l 812. Me~_a n 
ll'~t ankril,e vid samma tid 1'åknade mera ån 30 liniPsk"PP och 
IH•a ·många freeatter, hvilka blott tjc~tes vara lilllwmna fö,r 
att visa landets underlägsenhet till sjös, grundlade Förenade 
staterna sitt anseende som sjömakt med endast sex fregatter, 
men dessa sex voro då förliden de bästa af sin cerl. 

Er.ter ,dessa upplysningar och de man fått i ÖstersjPO 
och sv.art.a hafvet, år det icke troligt alt någon !.lok st)"relse 
,tillåter 1lig för framtiden att låta en falsk hushållning bestfirn• 

lita dng1igh:eten al sina krigsfartyg. Ehuru okun.olgbet al
drig bHr någon ursäkt, · kan sådan icke ens förebäras såsom 
en mildrande omständighet, ifall någon med berådt mod ut
satt.e .sina seglande fartyg att af propellerfartyg blifva sking• 
rade som agnar för vinden. 

Man måste således skaffa sig ångskepp. Men månne icke 
denna fullkomliga omslöpning af . materielen sl1all föranleda 
motsvarande ändringar i krigssiit'let ~ Böra icke 1'slrategien 
och taktiken förändras'? Vid framställandet af denna fråga, 
karl man lillappt vänta annat fln jakande svar. 

strategien, eller konsten att förbereda l<rigsföretag, att un
derhålla och leda arm ee r på fördelaktigaste sätt till slagfäl
tet, har tilL lands spel~t den vigtigaste roi, men har hittills 
icke hlifvit ansedd såsom hufvudsal1 af ledare !ör företag till 
sjös, emedan sjömannen förer sin bostad med ~ig, och der
uti finnas vapen, ammunition, lifsmedel, sjukhus och alla slags 
förråder. Rymden är öppen för honom, hans iqstruktioner 
llro enklare och mera bestämda, än dem en eeneral kan er• 
b~lla~ ocb hans ansvar är i flere afseenden mindre. Han får 
befållning att angripa fienden, och g~r mot honom . den kor
taste vägen, hvarken hindrad ar floder eller berg, och icke 
silsom generalen, beroende ar ett lands oländighet, icke tvun
gen att dela sin flotta såsom en arme, h vilken skall skaffa sig 
uppehälle eller dölja siua rörelser; och om en storm skingrat: 
rartygen, tänl1er ingen på art derföre skylla på någon annan 
ån väderleken. Vid utsfl[ldande af kryssare, l1ao man på J ör~ 
band bestämma huru många dagar de kunna bållas ute, be
räknadt efter vattenförrådet ,ombord. Då man . företage.~ en 
blockad, är ma_o hl'rre i sjön, och kan så mycket lättare 
underhålla fartygen med förråder, som sjötransporter äro d~ 
billigaste. 

@:et · är e o ofan~tlig sldllnad emellan de olägenheter, rör 
btilka sjömannen kan vara utsatt, derigenom att konvojer 
uppebåtlas af mO:\viod eller skadas af stormar, mot de faror 
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en general löper genom ntmaltade dragare eller förstörda· 

fordon. Derpå lrmnar oss det sista kriget de ovedersägli

gaste bevis, i Jet Ryssland, ett lund i Europa med största 

tillgång på hastar, och med full Ilesittnina af landsidan, icke 

lmnde efter hehof underhålla sin arme vid Sabastopol ; o;:h 

man l;an vänta, all, när beråttelst·r öfver hvad Ryssarne lidit 

en gång allmängöras, sl~ola vi ffi skåda taflor~ som i rysii i 

het öfveq~å allt hvad inbillningen kunnat uppfinna.. De allie

rade lefde jemfilrelsevis i stål och öfverHöd, emedan. de hade 

hafvet fritt, ehuru detta var det illa beryktade S<arla hafvet. 

Sldllnaden mellan belå[!l'llheten filr sjömånneo och landtar

meau skildras på ett slåendl' \'is af engdska krigs-sekretera

rens Sir Sidney llerhert ullTyck i fråga om engelska tmp

pernas lidanden ~intern emellan f854 och 1855 : 11 Det har 

varit Pli småsak för oss att I'Biryggalä·gga de 3000 sjömil, 

som åtskilja Portsmoniii och Ualaclava, mrn vi halva örnkli

gen misslycliats på de 6 mil, 13alaclava ligger från de en

gelska lioierna framför s~bastopol.11 

Dt>ssa hittills rådande förhållanden, h vilka fl ila g il sjö

orflerrare fråu en tlel af de omsorger, som upptager en ge

nrrals tid och tanl;ar, skola likval troligtvis rubbas geuorn 

den nya samrnanstillniugen af Hottor, och de förundl'ansvårda 

framstep,, som onpphörli~eu göras i byggnaden af så val krigs

som. h.andelsfartn: . Om propellerfartyget i många fal1 1 och 

isyn·nHIIk't under stri.h·n, eeer en ojPruförlig öfverl:ig-senhPI 

ilfver det fordila segelskeppet, så får det Ulll{lålla ddla, [:!E' 

llOID en vigtie uppoffrinc . Den machin, som eifver d.et, fall 

och rörtighett upptager, jPrnte til ibehör af bränsle, en betyd

lig del af u.trymmet ombord, och minskar sålunda, och del 

i märklie grad, förråder, lifsrn.edel och vatten för besättnin

gen . Medan t. ex. Ii nieskeppet l' Hereute medförar 120 da

e ars vatten, 6 månaders vin och S månaders proviant, kan 

Napoleon endast rymma l manads vattenförråd och 3 må

naders proviant och viu. Detta är litet; och om -man dt' r

till l!i gger, all bränsle blott kan medföras för 6 till 7 dy gns 
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full eane eller för ('Il sträcka nf 700 till750 lleues, så önskar 

man t>ller tvingas snart att öl1a dessa tal på alla sätt, antin

cell eenom all minska kolåtgången, att öka drägligheten, eller 

att tilldela l1rigsskepp transportfartyg, hvilka för en flotta 

blifva hvad trossen är för armeen. 

Detta är allt sam ma förslag, framställdt under olika for

mer, och afser blott att framhrioea en lika l•raft som för 

närvarande, meu genom andra medel. Den bästa lösningen 

vore visserligen, om man kunde använda någon slags gas af 

starkare spänstighet i stället för ångan. Mao känner vigten 

ar t>n sådan Uppfinnine och följer dl'D med all ifver men 
' ' 

ehuru det lian antagas, att den en dag ernås, har man hit-

tills icke lycllats få sådana gaser lika undergifna och använd

bara som vattenånga. Det vu pä deuna väg, som kapten 

Ericsson för få år sedan korn till sin varmluftapparat, hvil

ken, trots hans skicklit:het och snillt•, icke lycl;ades . Ehvad 

man således kan hoppas för framtiden, måste vi tillsvidare 

halla oss vid vatten-ångan som drifkraft för våra fartyg, och 

åtnöja oss mPd stundeligen skeende förhällringar i sätten att 

!rambringa och an vånda den. Erluinnas måste, att man der

vid redan uppnått ganska vip,tiga resultater, i det man t. ex. 

genom tabulärpannan öl1at ångbildningen betl·dligt, och märk

bart minskat det rum, man förr deråt måste uppoffra; och 

med expansionen, som tillåter användandet af ångans dyrba

raste egensliapt•r, kan nedsälta kolåtgåugen med :g., utan att 

uppoffra mycket mPra ån l af stilrsta farten. Äfven har 

man (lt>Dom vattenångans förbindtdse m~d Hittare afdunstande 

kroppar, såsom chloroform, kokande vid 61 o, och ether vid 

36°, lmnnat betydligt spara hransle. Dutrembleys rnachiner 

hvilka ett par år på såd ant sätt begagnats hafva dock åDill; 
. ' 
Icke antagits af någon sjömakt eller n§got stort ångbåts-såll-

skap. 

Utom dessa och andra . kam~teg· af vetenskapen. uti att 

förbatlra ångmachinen och minSk·a dess utrvmme torde äf-
• l 
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ven sjelfv:a farlj'gskroppen kunna erhålla sådana förbättringar, 

a-H .den i viss grad minskar det plipekade felet, att kunna 

medtaga alltför otillriicliliga förråder. Första ntvägen vore 

aU .öka driigtighekn, om mao med fördd kan göra det. Det 

år nemligen bekant, aU man kan förlänga ett fartyg, utan 

att .märlibart minsila dess fortgående, så vida midskepps-sek

tionen förbliiver lil.a. Äfven besk y lias franska fartyg för aLL 

haf.va alltrör tält mellan sina batteri-kanoner, och för små 

:porta,r., så att riktningen insl1rånkes, krutröken saknar aOopp 

och manskapet rum att sliöla kanonerna, hvarföre det noe 

·vore :förd elaktigt, att göra fartygPn Mngre, utan alt gå så 

iångt ,j detta fall, som engelsmannen med sitt lmperieuse .. 

Man ko,mmor docil på ilenna bana snart till den grans, som 

,icke får öfverskridas, om man icke genom ökande ar lång

·den skaJI minsl1a styfheten och \'ålstyrning~n. Ty man far 

iicke "Eiö.mma, alt näst snabbgående måste ett ångskepp, för 

att utgöra Pit fruktansvf1rdt vapen, vara känsligt för roret, 

manövrera med läithet, på litet utrymmP, och skyndsamt vid 

alla tillffdll'.n, sf1 att det f,an på en punkt koncentrera dessa 

massor a·f !.raft, hvilka kunna förs:Hta berg. Och som detta 

utgör .d-.yHka skPpps ojemförliga öfverl;igsenhet öfver alla an

dra, vor.e det åtminston<> oldokt att riskera della hufvudsak

liga 'ftld'.etradt>, för att söka andra, i jemförelse drrmod un

derord•aade. Detta lärrr ingen af de officerare bestrida, som 

voro viU.ne till slirufskeppPus dP!llering vid Porlsmoulh. 

Om man således icke kan vänta ID)CkPI i detta afset'ndP, 

så torde man dock kunna hoppas lyckligare förändring i Hl

rustningens bPslåndsdelar, e h urn <if H n delta blott till r n 

viss grad. Sålunda är l. ex. näst kolen, vattenförrådet det 

mäst skrymmande uti skeppels rum, och det är således obe

gripligt, att dislillations-apparater, hvaruti hafsvattnet göres 

codt och drickbart, icke ännu kommit i allmänt och rast

ställdt bruk. Ty då de gifva 500 litres vatten (190 kannor) 

med" 70 till so kilogrammer kol (170 a 190 s~ å lp.), . åstad

komma de en stor besparing af ulrymmu. S•igrr man all 
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försöken dermed icke varit nog tillfrodsslälfa.nde, ~3 tyckes 

det sem de icke skulle varit väl ledda. Ty under en två

årig expedition till China försöktes M:r RociHli'S distillerand4il 

Ilabysser på tvenne korvetter, den ena seglande och dt>o an

dra, l'Archimede, med propellor. Den förras apparat kom 

snart i olag och blel således snarare till hinder än nytta, 

u,nder det den sednares oafbrutet gaf 5 gånger så mycket 

valten som det kol den begagnade, Detta kan antagas hafva 

k?mmit sig derar, att på den ena korvetten var ingen per

son anställd att tillse apparatens vård, utom vapensmeden, 

som skall befatta sig med alla n1etallarbeten; men på Ar

clumedes hade man medtaeit en kopparslagare, hvars enda 

befattning var kabyssens siH'Hsel, och han saknade icke verk

tyg bland machinisternas förrådt•r. Af denna anledning ut

föllo resultalerne så olika på dessa båda fartyg. Dertill må 

läggas att det eenom dislillation erhållna vattnet var utmä.rkt 

godt, och kunde, efter läkares omdilme, ansPs halva befor

drat besåtiningens ovanligt fördelakliga hälsorillståod, i det 

vatten ficks så ymnigt, alt raozon. derpå aldrig bt>höfdes,, 

och tvätt dessutom kunde större delen af resan ske med 

färskt vatten. 

Likaledes när man engån~ antagit den satsen, alt seglen 

icke mera äro hufvudsaken för .. n Ootta, ulan blott eil till

fällig hjelp åt dess ångkraft, och man börjar genomgå in

ventarierna, torde man lianske lwnoa knappa in på det ut

rymme, som taUine, tågvirke samt tillbehören till sE'gel och 

rundhult nu upptaga. Engelsmäml'en hafva mycket att redu

cera i detta arseende. Hos fransiiiännen finnas arven tvenne 

andra artiklar, eg·n:l för deras: mari'n, livlika erfordra mycket 

utrrmmt>, nemligen vin oC'IJ' mjöl, men som folket serdeles 

~lskar dessa delar af sin spisordoin!?, må man betänka sig, 

mnan man borttaeer ellt•r utbyter dem. 

Dessa detaljer äro blott vidrörda, för att inse svårighe

'eo, att, äfven efter olla rimliga inskränkningar, för ett skepp 
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som Napoleon kunna gå l 000 lienes W r full ånga, livilket 

vore detsamma, som att göra !'O resa från Tonlon till Er:yp

ten och åter, utan att uppeh511a sig g"nom en kryssning eller 

mindre vigtig t företag. l 000 lieues år älven jemnt alstån

det mellan Cherbol!l·g och Nrw-York, och från Bres! till kolo

nierna i Westindien är ännu längr<'. 

Denna maktiga !lotta, som passerarle Drottning Victorias 

granskning i en så majestätisk ordning, dessa fruklansvarda 

skepp, dessa för allt annat än deras likar oemotståndliga 

krigsmachiner, hvillia halva så snabba fötter, - de hafva så

ledes det fel, att deras armar äro för korta. Deras ofant

liga konsumtion af alla slags förnöd enheter sätter dem inom 

kort tid ur verbsamhet, och gör dr·t högst svart att under

hålla deras behof, älvensom att för dem utstaka en uthål

lande kampanj. Enda medid den•mot synes således vara att 

Cör ängflottor inrätta ett följe af transportfartyg, liknande 

trossen till lands. Man behöfde också endast liasta ögonen 

kring Spithead vid sagde tilllållr•, för att med beunclran och 

kanske afund se, huru England i ddta fall tagit först~>gl·l filr 

alla andra Hinder. De nämnde transportrartyg~'n, om hvilkas 

oundgängliga nödvändighet man öfverlygade sig ju mera man 

tänkte derpå, funnos der n•dan, sådana som Himalaya, .Atrato, 

Indian och ferntio andra, bland de mellan 150 och 2110 ång

båtar, som fört passagf'rare till re\·yn. England egPr i denna 

dag ,·erkligen medel att förse sin !lotta, genom att använda 

de ångare, dem stora kompanier byggt och ulrustat för post

och palietfart på Norra America, W <'stindien, Syd-Amel'ica, 

Medelhafvet, Indien och China. DPn enskilla företagsambe

ten håller redan fartyg om 130 eller 140,000 tons i bPred

skap åt engelska Amiralitetd, som sjelfl icke ~unde uppsålla 

sådana utan en oerhörd liOslnad, och hvaraf det undPI' fred 

icke kunde draga någon fördel. Untror fn·dstid göra dessa 

som palletfartyg en nyttig och dyrbar tjPnst, och å!f·rh•·lalar 

till styrelsen under form ar utskylder och lull en märkbar 

del af det understöd den gifver dem. Men om kric intrflffar, 
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~.illförsäkra de llöllo•·na Pil skyndsamhet, en säkerhet och en 

1ä oerhörd utstrackning af deras verl;samhet, att verlden ännu 

~eke kunnat fatt3 det. De hlifva tlå för !lottan, hvad ·lloHan 

var för armeen på Krim; det var armeen som tog SPbasto

,pol, men dt'! var llottan, som försåg dPn med lifsmedel, för

,räder, vape,n och sjelfva de soldatt>r, hvilka utförde ·bedr-if

ten. Nämnde fartyg halva också fullliOmligl de egenskaper, 

ll·vi•lka erfordras för en sådan ljPnst: rymlit:hd och snabb

:gäende, hvarigenom de kunna följa de snalrbaste .kriesfartyg, 

.eJ ier om de gå allena, undkomma fiendlliga jagare. 

'Del vore här släll~t att vidröra IJVad Franl1ri.ke gjort 

·ener snarare försummat i detta afseendP, men nThandlingen 

blir vidlyftig nor. ändå, t>llår dd ännu återstår att lala om 

taktiken, kanonbåtarne, bombfart y gen m. m., älvensom h vad 

nytt och lärorikt som kunde inhämtas af den stora sjöf~&ten 

ilen 23 Av r il 1856. 

Det beror h varken af ·P'O Ration ·eiiPr af er1 st yre l se att 

.använda eller icke an·vända de fullkomlie.,ste vapen, som pi 

deras lid äro l1ända. De h3f\'a i df'.!la afseen,dr> intet val, 

·Och uraktlåtenheten att följa med sin tid kan 1-rke undg·å att 

·slr~lfas genom de svåraste och mest filrnedrande motgångar, 

huru mycket mod d1>ras krigare än mil visa. Tvt·rtom åT 

ifvern att tillegna sig gjorda framst Pg en n:'lstan osviklig un

-derpant på framgång., ty lörtroPndet, som öfverlägsenheten 

gifver manskapet, är lilw mPdHrkande till s1·ger, som sjelfva 

·de ver.ksammare va!>Den. Man •finner his·torien bekräfta detta. 

Sålunda om man genomgår 1H•rätlelsen om sla;get ·Vid 

Trafalgar, der 33 franska och spanska sl;epp slogos ar 27 

1lnge:Jska, kommer man till -den ·gifna slutsats, att bataljen 

afgjordes å ·ena siclan genom Ne'lsons rättvisa förtroende till 

sina skepps öfv,erlägsenhet såsom ·krigsmachiner, och å den 

andra genom -del grundade misstroende som Villeneuve hyste 

till de redskap, med hvilka han skulle slåss. Sjelfva den 

djerrva manöver, som Nelson mot alla konstenSToclor begag-



nade vid anfallet, härrörde blott af den lervande säkerheten 

om framgång, och att hvart och ett ar hans skepp sknlle 
' sedan det kommit i elden, tillfoga fienden allt möjligt ondt. 

Villenenves order att rörändra !lottans kurs och att styra på 

Cadix, visar likaledes hans omt<inksamhet att bibehålla en till

flykt för sina skepp i händelse ar nederlag. Dessa exempel 

och sådana som Förenade staterna l s 12 gåfvo, hundrade al)

dra att förtiga, borde bafva fastsialit som grundsats: att den 

säkraste underpant på framgfHlf: PII i krig år det förtroPnde, 

som manskapet har till sina vapens godhet ocb undervisnin

gen i att sköta dem. I sådan hr l<ip,eohet bö•· man då icke 

spara, när det gäller att uifva ång!lottan stor rörelseförmåga. 

Om skeppen kosta rör mycket, så må man blott ega få, men 

dessa få skola alltid göta större tjenster, än de summor man 

använder på segelfartyg, eller till och med på fartyg med 

svag ångkraft. Om det snabbgående skPppels egeoskap~r 

motväges af vissa olägenheter, så bör man icke misströsta 

utan söka afhjelpa dem, så vida de endast äro underordnade 

och kunna med penninear afhjelpas. Om den stora förbruk

niogen utsätter ångskeppd att snart blifva overksamt, om 

eo åog!lotta ht>höh·e•· en transportfloila med si::, så må man 

underkasta si:: ,Jenna nö,Jv~ndighet, för att icke längre fram 

blifva tvin3ad dertill .af sorglig erfarenhet. l det föregående 

omnämndes den sats, att ångslit>ppd i sjöaffärer komme•· alt 

utveckla en förkrossande öfvermalit mot mindre väl utrusta

de fartyg, men detta torde fordra bevis. 

Det är för stridens slutlilla mål, som fartyget blifvit byggdt 

o«<h inrätladt. Må man tänka sig hvad fördel en skicklig 

amiral kan draga af skepp, lika väl istånd att af slå eller börja 

anfall, i tillfälle att efter behag välja tid, timme och lägen

het, bt>gåfvade med en fart som ensam år en kraft, icke 

blott derföre att segern . efter det gamla erdspråkel ligger i 

soldatens 

användas 

ståodlig. 

bt>o, men emPdan denna fart vid behof skullt> kunna 

som en anfallskraft, den der kunde vara oemoi

Må man söl>a tänka siE den ro.L i en batalj 50U~ dy .. 

lika skepp skola spela, hvilka äro oberoende ar \'åderlekeos 

alla skiften, ar vindar, stiltje, ström och tidvatten, försedda 

roed skottfri drifkrart, manövrerande hastigt och säkert, all

tid istånd att på beräknad tid inträffa på girven fläck, och, 

roed ett ord, upplifvaode den personliga tapperheten genom 

den örvertygelse de ingHva om, alt vid hvarje tillfälle vara 

allas stöd och hjelp. 

Tydligast st>r man den omhvälfning ångsiieppet gjort i 

sjötaktiken, om man jemför olikhetPli i de förutsPdda rörel

seroa för gamla och nya sortens Oollor. Man vet att seg

lande flottors anfallssätt var i en enda linie, 67° å 90° från 

vinden, och att evolutionerna gin3o ut på denna linies biJ..; 

dande och förändrande. Dervid hotades skeppen att råka 

illa ut ar stiltje-, ström eller hnfveri i taklinp,en . Den nya 

flottan kan deremot efter behof användas till utförande af 

alla tänkbara ställningar, utan fara all misslyckas gt·nom. i.n

verkao ar väderleken eller fiendens eld, och med en has.tig

het, öfverstigande vanlig segling. 

Ett djupt intryck ar denna. förmåga erhöll man vid åsk~ .. 

dandet af 1le 22 skrufskeppens manöver vid Portsmouth, un

der den då rådaode svaga vind, som skulle nödgat en seg

lande flotta att ligga qvar till ankars, fil•· att icke bortförall 

som en lekboll för tidvattnet. Och om än vind nog funnit~ 

för den att gå till segels, så skulle minst hela dagPil åtgått 

till en färd, som ou r,jordes på ~ timmar, äfvensom mycket 

större utrymme erfordrats. Likväl må nämnas, att skrufOot-. 

tao på Spithead måste rätta sina rörelser efter farten bos 

de långsammaste skeppen Hawk och Hastings, om endast 200 

båstars kraft, och Royal George, en tredäckare med blott 

too hästars kraft, men att etfekte~ blifvit helt annorlunda, 

om al•la fartygen varit sådana som Conqver:or eller som Na~ 

poleon. Denna !lotta var utrustad för ett b~st:lmrlt ändam51, 

Demiigen mi Företag i Östersjön, såvida i.cke freden gjort 

slut på fiendtlighetern a. Namode beslärnrn!?lse hade föran-
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ledt byggandet och utrustaodet af ett visst antal fartyg af 

helt nya certer, h vilka förtjeoa räkuas bland de största märk

värdigheter, revyn hade att framvisa. 

Af dessa v oro kanonbåtaroe de talrik<Hte; men icko 

derföre, utan emedan denna cert fdrtyg torde blifva mera 

utsträckt och långlifvad ån de andra, förtjena de närmare 

granskning. Dessa fart y g, ämnade att hålla sjön och uthärda 

en resas alla omvexlinr:ar, komma kanske hädanefter att ing~ 

i en fiollas rastställda beståndsdelar, hvad ån dess tjenslgö

ring må blirva. Medgirvas måste likvaJ, att l'anonb&tarne 

icke byggdes med så vidt förutseende för framtiden, t~ i 
början var det för hvardera a.f de allierade blott fråga oro 

att bygp,a 25 sådana fartyg till den Pgendomliga tjenstgörin

gen i Östersjön och Svarta hafl·et; och att sPdan delta tiil

fälliga behof upphört, låta dem återgå till varfven. Man fann 

vid första fälttåget beborvet af grundgående och latta fartyg 

i de föga djupa farvattnen vid Ileodens kuster, oeh ellergjor

de till en del de Svenska och Ryska skärgårdsfartygen, en

dast att man g ar dem ångkraft istället för åran. Såda n var 

utgångspunl;ten, hvarefter de bygv,!!es så rastlöst, att i AprU 

1856 visades 162 sådana fartyg fullt utrustade, och nu eger 

England öfver 2ll0, samt förmår,a att inom en ganska kort 

tid förskaffa sig en obegränsad mrwgd. Detta lönar mödan 

att betänka, och måhända märkPr man att EnoelsmiinnPn i 
, b ' 

det de skulle bygga skrutfartl{l för en sersillid tjenstp,öring 

i vissa farvatten, råkade få mera än de sökte, och leddes 

nästan utan alt veta det alt lösa ett vigtigt problem för en 

flottas sammansättande. 

När det ou torde .vara ternligan gifvet, att skrufskep,1~ 
tJadanefter komma att utgöra sjelfva hufvudOottan, så upp

$tår den frågan, hurudana de dermed förenade lätta fartyg 

böra vara beshtfade, för att tjena såsom utkikar, jagare, re

petitörer och avis-fartyg. Denna fråga har verkligen blifvit 

_t>betydligt utvecklad. Det vill synas som de oerhördt hasl1ga 
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framstegen inom mekaniken icke gifvit tid alt sysselsätta sig 

naed annat än hufvudsaken. DPII fordoa flottan var, genom 

sin egen svårighet att röra sip, och ombytligheten hos den 

drifkraft hvaraf drn berodde, i Liehof att trygga sig mot fiPre 

omständigheter, dPm ångan öfvt>rvunnit, och derföre var den 

försedd med en mängd olika fart y g för såda o tjen~t, som de 

lätta trupperne göra vid laodtarmen . Numera tiinker dock 

i~gen ·på att i förening med skrufskeppen bPgap,.na alla cer

ter fregatter, korvetter med öppna eller tackla batterier, 

större och mindre kulterbriggar, skonertar, lmttrar m. m. 

Dessa certer hafva utspelt sin roi likasom de sednare till

kornoa fartyg, hvilka genom slwfvelhjul bildade Pil öfvergång 

till propellern, under namn af avis-fartyg, ängkorveller och 

åogfregatter, alla saknande erforderlige hufvuclep,ensl!aper som 

krigsfartyg, huru många kanonH man än kundP på dem an

bringa. Som bevis på deras hrist•·r i dl'lta afseendP, är nog 

at! namna, det man b)ggde dessa fartyg med beräkning på 

den tjenst de kunde i strid,·n göra de gamla SPglande linie

skPppen, hvilka fortforo att vara de öfv<'rlagsna krigsmachi

ner, som biheb,öllo våi<IPt på hafvd. 

Ml'n de~sa fOrhållanch·n äro nu fön\ndrad<', sedan skruf

skeppet fått herraväldet och blirrit ~alladt till ännu större 

maH. Det är icke bloll del största och minst sårbara bland 

krig'Uli'rtygen, utan har dertill uti snabbgåendd oth manö

verfärdigheten vunnit ep,Pnskaper, som skepfl förut saknade. 

Ett sådant tilltag som Amerikanarnes l 812, är ,hrföre kke 

mera möjligt. Desse kunde då mPd framgång hålla sjön med 

rregatter, som icke egde sin like, och voro säkra att, genom 

sio vålsegling, undkomma hva.rje jagande liniPskPpp; den•mot 

finnes nu ingen fregatt eller annat mindre fartyg, vare sig 

seclandP, med hjul eller med propell<·r, som icke Napoleon 
kunde upphinna och krossa med sin öfverlar:s,·nhd. sådana 

skr·pp lmnna . i sjPifva verl;et utföra hvarje tj<'Ost bättre ån 

de små, men man kan på dem till<impa det latinska ordsprå

t.et : De minimis non curat prr.etor, och icke missbruka ett 



så kostsamt och sällsynt verktyg till befattningar, bvilka utan 

en sådan utveckling af kraft kunde fullgöras. Då man år öf

vert~gad att det snabbeående skrufsliPppet har alla de egen

skaper i högre grad, dem andra f;~rtyg ega, kan man ·lätt 

medgifva alt alla rorlianklasser mellan detta och dess tender

tar kunna undvaras. Men som säkerheten i rörelserna tillå

t:er skeppet att utsträcka sitt beskydd i en st.or krets k·ring 

sig, och då en sådan tender kan sjPlf vara nog snabbt:ående 

att komma utom kanonhåll, så är det icke n,ödvändigt att 

den är tungt bestycl1ad. 

sådan är just dPn bdaltninp,, som kanonbåten är kallad 

att bättre uppfylla an hvarje hittills kändt fartyg. Låg på 

vattnet, gömd mrllan sjöarne, och ett litet mål för fiendlliga 

skott, utan behof ar stor besättning, försedd med svåra ka

nonPr, som kunna riktas åt alla håll utan att man behöfver 

ändra kurs, uppfyller den alla fordringar, isynnerhet om den 

bar nog stark ängmaehin att kunna följa skeppet, och pannor 

af nog styrl;a att vid hehof tåla största påfrestning. 

Då engelsmännen byggde de 162 kanonbåtar, som vid 

Portsmouth visades, hade de blott bPstflmt dem för tjeost

göringen utanför Newa, Bug eller Don, och såsom tarande 

ett praktiskt folk, med stort förakt för systemer, hade de vid 

detta vapens inrättande visst icliP åsyftat de allmänna g8!Jnd

satser och lagar, som dervid borde tillämpas på flottan . 

Emedan de endast tro på fakta, hade de vånlat på resolla

terna i Azowska sjön, innan de företogo sig att bygga en så 

slo.r mängd kanonbåtar; bvaraf följden blef aU, för at~ få 

dem färdiga till påföljande vår, tid saknades att vid!yrtig~ 

;ranska planen till dessa fartyg, dem de från början byggt 

lemligen på måfå och i skäligen stort antal, för ålt hafva 

flere modeller att pröfva. Också funnos der många engels

man, som högt uttalade sitt missnöje och ogillande, och tadlet 

t1ade ett desto vidare fält, som man under ett gemeosamt 

oamo -inbegrep en samling a( olika fartyg, alla än:nu oförsökta. 
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s~lunda, hvatl ångkraften beträffar, såg man der 21 kanon

båiar om 20 hästars kraft, 2 om 40, 119 stycken om 6·0, 

14 om 200 hästar, liksom linieskrppen Hawk och Russell, 
och slutligen 6 om 350 hilstkraftl'r, eller lika med fregattan 

Jmperieuse och mera ån åtskilliga skt•pp. l l;lestyckning fanns 

mindre olil<het, nemligeo med 2 eller 6 kanoner, men ton

ta~et var desto mera skiljaktigt från 2I 2 ända till 868, djup

gåendet varierade mellan 4 fot 3 tum till I 2 fot, och ha

stigheterna mellan 7 och 13 knops fart. Det kan vara, att 

engelska Amiralitetet gått för långt i sina rorsök alt bygga 

olika modPiler, men deröfvt>r må andra nationer minst klaga, 

då man derigenom kan lära åtskilligt ar de erhållna serskilt.~,t 

resultatPrna, och det äfven kan antagas, alt huru man åQ 

må str<'lfva efter grundsatser och likformighPt, böra icke alla 

kanonbåtar blifva efter en enda typ, utan ar flera klasser. 

De böra dock alla uppfylla vissa vilkor, såsom att hafva nog 

machinkrafl, eller nog hastighet att kunna följa skeppen. 

Vidare synes det redan, att man icke hör förvilla sig ar be,.. 

gäret att sätta många kanoner på dessa kanonbåtar, hvaraf 

äfven de slörsta bafva nog af I eller ' 2 pjeser till all ifråga

kommande tjenstgöring. Såsom jagare, utkik eiJPr jagad be

höfvPr kanonbåten framför allt stark fart, utan alt nödgas 

~ndra kurs vid skjutning på fienden. St)Tkan liegPI' hos dem 
i kanonernas svårlek och skottvidd, IIlPil icke i deras antal. 

SåiPdes iir kanonhåtru, på ett arständ ar 5 till 6000 alnar, 

der den sjelf knappt synes för den fiende df>n antiogen för .. 

följer eller undflyr, und•·r det den LH'skjuter honom med 

massiva eller ihåliea so-pundiga kulor, alltid IOt'ra att frukta 

iln om den kunde visa en bredsida af 3 eller 4 stycken 30 .. 

pundiogar. Om man ökar antalet, så minskar man skothid

den, och utsätter de små fartygen att förlora sina goda egen

skaper som sjöbåtar, att söoderbråkas, att liega för djupt 

och isynnerhet alt sakna nödig styrhet och snabbgående. 

Flere ka·noner erfordra dessutom ökad besätlniog, hvarige
noin · utr~mmet mins·kas for. folk , vatten, lifsmedt>l och ma-



chinlörråder. Della skulle föra oss vidare åt ett håll, deråt 
man rrdan visat sig alltför böjd, nemlig~n att använda pen
ningar, materi el och, tlet som år ännu tlyrbarare, folk på 
rartyg, SOm mall eenast måste till S\örre dPiell ålerka\la i 
hamn, om man vore not; olycldig att komma i delo med en 
stor sjömakt. Nej! mansliapet må sparas för de ogentHga 

krigsfartyg•·n och på tle !ältare bör man begagna utrymmet 
atl utsträcl1.a deras verksamhet och snabhgåendP, så att man 

ä ena sidan hushållar, för alt å den andra kunna samla dt· n 

verkliga styrkan. 

J-littills hafva vi betraktat kanonbålarna såsom tillhöraode 
en stor flotta, som bålh•r sjön och cör dt>n Ilenden stridig. 
Detta ar nottornas bestämmPise, l y ar sjöslagets följder IYe
ror krigets. Alla enstaka fördelar äro ett intet emot en vun
nen eller förlorad batalj, och oa~tadt allt hvatl man har talat 
om åogrartygen, år det dock svårt att fatta, huru ett krig 
mellan stormakter kan blifva areöraode annorlunda än genom 
stora bataljer, vunna ar den ona 'och rörlurade ar den andra. 

Lyckligtvis år derom nu ic~e fråea, ty annars fick man 
wåhånda tänka sig båttre före, \'id byg!_landet af kanonbå
tarna, hvilka icke ensamt visa sin nytta såsom bihang till 
linieskepprn. Af alla de krigsföretag till ~jös, som sl.edt SP
dan 1815, skall man ej finna ett enda, der ick; kanonbåten 
skulle varit canska n ytlig, och kanske få, der man icke er
farit brister som dyli11a kunnat f)'lla . l chinesiska kriget 
skulle ent:elsmännon icke behöft så lång tid och så besl·är
liga omvägar, om de haft kanonbåtar alt ~kicka upprör 
Janglsekiane eller Jrawaddy, oru de pä Peiho kunnat anfalla 
Peking, och understödda af dem utefter landets stora vat
tendrag ~älja krigstheatern. KanonbåtPn hotar att åter in
föra vikingarnas bedrifter, såvida den icke blifver, ett medel 
till civilisationens befordrande, genom möjligheten att 
med dem utrota de sjörörvare och bofvar, som göra ostin
diska hafven så os ä kr a. Man har i Azowska sjön erfarit b vilka 
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ijenster kanonbåtune lwnna uträtta vid en mängd tillfållen. 
l)et är isyontJrhet 1•id landstigningar de äro fördelaktiga, an

tingen att understödja mrd sina kanoaer, att bogsera prå
mar och föra med folk lastade båtar mot land. Icke bl<ott i 
krig äro sådaNa kanonbåtar af nytta, de kunna äfveo med 
fördel användas på stationer, som flottan i fredstid under
-håller, samt förrälta den åt örlogsfartyg tler uppdraena till
syn och verksamhet . Det passade kanske icke att hafva en
dast sådana dertill, emedan det vore under en Amirals vär
dighet att hissa sin Oagg på en så svag farkost, och äfven 

undPr n~tionens ; men med ett eller annat skt-pp att tillgå, 
skulle hvarje stationsbefål.hafvare såkt-digPO med förtjusning 

begagna kanonbåtar i sin tjenst. Må det tillåtas såsom exem
pel anföra fransl1a fl.ottaos station i Ostindien, som år an
'örtrodd att beskydda landets intressen på den stora sträc
kan mellan Godahopps-udden och f{amtschatka. Oertil'l be
cagnas nu 5 fartyg: 2 seglaode äO-kanons-fregaller, l kor
vett om 32, och 2 ängkorvetter om 220 häsla1·, tillhopa 
egande en besättning af 1355 man. Dl'\ torde icke betviflas, 
att Amiralen vore mera bdåten med ena fregatten, och 19 

kanonbåtar om l 00 hästars kraft och 60 till 70 mans be
sättning i ersältning för de öfriga. Antalet fartyg vore då 
fönlubhladt, tjPnstbarh eten lika mycl1et ökad, lllPn man spa
rade 200 a 300 man, som är en vigtig sak i dessa tider, 
tlå man har brist på sjöfoll1 och nödgas tänka på att hus
hålla dermed. 

t)et har dock cålt IDPd kanonbatarne, såsom med nåsfan 
aW.t nytt, att man öfvt·rslialt ;Jt dess förtjenster och gått ända 

derhån att föresia flottorne hädanefter utgöl'as endast af så
dana. Men detta är ö[verdrift, ty herravätdet till sjös tillhör 
alltid skeppet. Dock hindrar icke öfverdrirton, att kanonbä
len är ett förträffligt vapPn, som på en gång år billigt, sä
kert, serdeles passande till tender, och rsynnerbet egoadt alt 
gifva kriget på en anfaU.en kust en kraft, hvarom man i 
fordua tider icke kunna t tl rörnma. 
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Biaull de mänga krigsfartyg, som såg os vid revyn l 856 

förtjeoa bombfartygen äfven nämnas, fiasom tl!;! hvilka vor~ 
bestilmda att fi\rstöra hamnen och besåttningarne vit! Cron

stadt. Icke mindre ån 60 sådana fartyg funnos på Spithead 

fullt rustade och till en del olika hvarandra. Några hade 

kuttertakling, med maslen att borttaga vid kastning, om 35 

ti,l'l 40 fots lancd och 12 a 13 fots bredd, fylliga i bolten 

och med full last liggande 8 fot De hade hvardera 60 mans 

besältning och en mörsare om 13 tums kaliber, med eg 

skottvidd om 5 minuter eller öfver s.ooo metres. Man hade 
afvt>n tillagat andra, mera grnndt:ående och fylligJ, hvilka 
icl.e ansåeos kunna gå utan skytid af skt>ppen, och ännu en 

art flätar, sammansalla af jernplåtcylind~ar, hvilka ~i(l fram

komsten skulle hopsaltas och bi{Jtl ligga 4 f6t djupt, men all~ 

med 13 tums mörsare, så att deras egentliga skiljaktiehet 

bestod i djupgäendet och den männd ammunition de kunde 

medföra . 
Men ett nytt slags , krigs(artn:, som skolat på när

mare häll angripa dt• ry~ka faslningarne, fanns .äfvoo bland 
~(len engelska flottan under namn af llytantle batteder. l-Ivad 

man nu så benämner, är ett slående sHr på den olla väckta 
frågan, om den komparativa styrkan af stenmurar och träd
vallar. Del är dessa sedoart>s ve r kli{la nudr.rlägsenhet, som 

frambragt jPrnklädda flylantie batterier·, hvilka kunna mycket 

båltre ån tie af endast trad molstå fiendens skott från regel

bundna f:istningsverk med alla möjliga tillgångar. Det skulle 
föra oss för långt att genoweå historien öfvPr försöl1 i fordoa 
dagar, hvnrvid de ryktbara llytanJe batterier förE'kommo1 

med hvilka general d'A n;on trodde sig kunna förstöra Gi

braltar J 782. 
Man känner att dessa fullkomligt misslyckl!des, men de 

framsteg jerntillverkniogen sednast gjort, böra för oss göra 
en möjliehet, der förfäderna intet förmådde. logen torde 

bafva följt dessa framsteg ifrigare än general Paixhans, som 
sina slu·ifter oupphörligt återkommit till förslaget att förse 
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ra rtlg med ett sl.ottfrilt harnE'sk, IJVarmed han 1809 redan 
biiri<~de göra försöl;. IIMr upp 1:a f år 1825 allmänua gruu

tte r· för fl) tand " batterier, och alt 7 till S tums tjoc11a jern

plåtar, s~sorn beldädnad för en skepps-sida, skulle skydda 
den mol de svåra proj (· kliiPr, som han föreslagit, men att 

4 tum vore nog mol de då till lands brukliga svåraste l!a-

11 oner. Det var också 4 tums plätar, livarmed de vid Kiu
bn ru ar 1855 nnvånda larkostPr lwnde utan svårielret mostå 

24-pundiga kulor. Det var K•· jsar Louis Napoleons kända 
ihilrtlighet och kraft, som frambragte dessa fartm efter deu 

uppgift, alt de borde minst halva 32 portar, vara belilådda 

helt och hållet öfv~r vattnd och 2 fot derunder med JO! 

centimelres, omkrinz -~ fot tjockt jern, harva d åck~t bomb
fritt genom trall af mera (in J fots tjocldek, vara brstycl1ade 

med minst J6 st. tiS-pnndiza kanonrr och med så lågt bat
teri, alt de visade minsta möjliea slwtt-taOa åt fienden, samt 
förande under vattenliniPn en propellermaehin om 150 uo

minela hästkrafter, utan att lig r;a djupare :'in 8 ~ fot. Delta 
sista viikor var nästan omöjlip,t alt förena med fordringarna, 

att dessa fartyg skulle e å 500 till l 000 lieues öfver öppna 
sjön, innan de kunde träffa på sin motståndarE'. Som detta 

var nödvändigt med afseend e pa de farvatten, dit de voro 
bestämda, måste man lwustruera skrofvPn så fylliga som en 

holländsk koff, J 78 fol lån e a, il7 fot hrt' da och 17 fot höga 
från kölen till däck~t. Utom b"stycl,ningen väga de 3 J mil

lioner skålpund, eller 57,000 hubililot vatten, hvilket år nä

stan så mycl!et soitl en stor frPzntt, då de iikvål icke äro 

hälflen så djupgående. Ocl1så rulla och arbeta de hårdt, helst 

taklingen är obetydlig, så lllt se!)l ell icke mycket kunna stötta 

dem. Ehuru de endast kunna medföra helt små förråder ar 

bräoslf', vatten och lifsmedel, :;ilvcr machinf'n dock under 

goda emständighetor d~m knappt il knops fart, och de styra 

mycket illa, så att den rl1inst~ dyninr: eör roret nästan overk
samt. Vid öfverlarten till svarta halvt' ! måst e derföre hvar 
o·ch en atföljas af en ån~fr<.'gal!, so m sku lle Lor:sera dem 

3 
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eller hjelpa d ~ m ur de svåriehPter, hvari de på eeen hnntl 
erter all anledniop, sl•ulle rål<at. Emellertid gick fi1rden bättre 
än mao Jnwtl e väntat, äfven vid stormig vfldorlek, som ör

verföll dem i Lyonslw buglen och Svarta hafvet. 

De 1\ro l'isserligPn foga vacl<ra fartyg, men hafva dock 

inga fel i lionstrulilionen, som göra dem obehagliga för ögat,. 
och när man stiger omhord, öfverraskas man ar deras kri

gisl<a utseendr . Det lomma diicl<d lilwar !al1et till en !<ase
matt, det långa ba!teri Pt får blott svag belysning från do· 
trån{la portarna, de ofantlit;a l<aoonerna riicka nästan upp 
emot daclisbalkarna, proj <: lililerne åro ar ovanliB lialiber, och 
i det låga bottenrummPl utsträcka sig ån[:machinerna på 
langden såsom till språng rärdip,a vildtljur; allt vittnar om 
kraft och fasthet, Beoorn föremålens storleli och tynr,d, för 
inbillningen ännu mera förstorade genom slill[l[:OrJJa och 
halfd'agero . Isynnerhet miirl1es sidlinaden mellan ett sådant 
batteri och dt>l på P.O fre~att, der luft, dager, militärisl1 stf1t 
och beqvarnlip,het inbjuda till en trt·llig bostad. På de lly
tande batterierna bor dPr<·mot egeotlip,en icke sjömannen, 
utan vistas der blott under tj r·nstgöringen såso1n i en ·;aH 
eller en löpr,raf, en f1r det stflndiaa grann sli3pet med land, 
oförmäuan aa sr[:la l'nsam, fönådernas lmappa ntsiJ·rst>l, och 
bristen på rum att medtaga saker, hindrar honom alt he

trakta ett sådan! fartyg som sill rätta hr m. 

Engång på sin plats, uppf)lld e dessa fartyg ganska vii i 

sitt undamZll ; vid f{inburn 15go Devastation, Lave. och Ton
nante Jiirtiij<la på 1400 till 2000 alnars afståod, der lnwr
dera öfverhufvud ficl< utstå 60 till 80 slwiL från 24-p. ~l llldi g a 

kanone1·, utan alt beldädnad en skadades. BloM de ktJioJ:, som 
il)kommo genom de trånga portarna, !istadliornmo förödel se, 
och de hade e fter 3 timmars slijutnine, gjort en o-rd entlig 
brecb e uti fästningsmuren. Men denn a lr ~ rn gån g bevisa r icl1e 
alt de vid Crons tad t skulle förm f11t hvarl•en ut rätta lilia myc~ 

kel o!Jcr hålla sa godt stånd, ty 1\ioburn had e blott 81 ka-
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000er om 24-pundig lialibcr, och gPoom den ställning do 
!]ytande batteriPrna intagit, kunde högst 25 rilitas mot dem, 
medall de sjelfva sl1öto med 48 svårare pjeser, och voro un
derstödda af I O linieskepp med nära I 000 kanoner, och af 
18 kanonbåtar eller bombfartyg, samt af ett dussin 1\ogfre

gatter, äfvenledrs med svårare kanoner än fästningens, bvar
'emot vid Cronstadt hade blirvit ett helt annat förhållaode då 

' de större fartygen der icke kunnat komma nog nära att gifva 
dem und erstöd, och de öfverallt mött kanoner af lil<a eller 
svårare kJliber ån deras egna, hvarföre der torde blifvit fråga 

om en mycket långvaricare lianonad, och om jerobeklädna
deo derunder motstått de svårare kulorna. 

Benägen som allmänheten oftast är att fatta smak för 
11ya uppfioniogar, synes det som man simlie utsträcka detta 
iHven till de flytande batterierna. Men man bör vara belå
ten med att bafva uppfunnit dem, försöl1t dem, och att bä.:. 
danefter räkna dem tillhMa en !lotta, med de förbättringar, 
derå kunna göras. Äfveo måste erkännas att deras orun
koinli[:heter, som kändes mest vid användaode till angrepp 
långt från byggnadsorten, till stor del försvinna i fråga om 

försvar af egna hamnar, der de kan~ke äro det bästa vapen, 
hvaraf man kunnat bep, agna sig, om fäderneslandet skulle an
gripits. 



VERKS'rÄLLI1E ARBETEN VID I\ONGL. l~LOTTANS STATIO

NER ÅR 1856. 
Carlskrona. 

Skruf-Linieskeppet Stockholm. Den 29 November satt('s 

skeppPt i sjön och förlades till nya mast11ranen, hvarest pan

norna och större masldnclelar into[!os. Åters.tdende hu{vud

sakliga arbeten att verkställa, a ro: skeppets docliOing fOr 

kopparförhydningens påspikande, batteridäckens omtlrifning, 

bastingagd, altanräcliet samt en de l inrednings- och ~larg~

rines-arbeten. Bestyckningen apterad, lavettenJa rör öfra 

däck och undra hatteriPt fullbordade och de öfriga under 

nrbete. Taklingen, med undantag af hvad som erfordras för 

lilargöring, fullbordad. Tillverlwingen och sjöredningen af 

siH•ppt>ts alla sPgPI, segt•ldu~s- och flaggdukspersedlar afslutad. 

Skruf-Linieskeppet Carl XIV Johan. Rustadt och ut

lap,dt som rxercisslit>pp å redden. Mindre rPparationer ver~.,. 

stnllde å iifra- och hyttedflcliell; afrustadt samt kapeiiPradt. 

Linieskeppet Gustaf den Store. Intaget i doclian N:u 4; 

kopparförhydningen losstagen, och f·ll del af bordläggniogen 

uttagro fö•· undersökning af timren . 

Linieskeppet Dristigheten. Inredningen till sjukskepp i 

det närmaste verl1slälld. 

Linieskeppet Skandinat'ien. 1 och för anbringande uf 

propeller, äro bordlåggoing och timme1· m. m. losstagne ; 

2:ne köll~ingder och klo·sstrad tillarbetade och ihopdammade : 

Oastingaget för och akter år uppsatt. 

Fregatten .Tosepl!ine. Kopparförhydningen påspikad ; ert er 

Yerl•ställda hufvndsakliga reparationsarbeten, uttogs fregatten 

ur dockan den 29 Oktober. Återstaende arbeten iiro: bat

teri- och trossdäckens reparation, öfra däckets omlaggoiog, 
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<l ktra du rkeus uppsä.llaudc-, samt ('ll del ar inrrduinp,en å 

t rossdäcket. 

Korvetten af Chapman. sedan korvetten, under före

gående år, blirvit föninrirad från fret:all, ·harva alla dermed 

i sa mmanhang stående iorPdnings- och öfriga arbeten blif

vit fu llbordade. Två gånt:f•r klarp,jord till expedition. 

Korvetten Jarramas. Bordliip,gninr,en i botten förspikad 

-och förbultad; garneringen re parerad; inredning en iståndsatt; 

ny löskö l och brådförhydning fastsatt; drifniog från kölentill 

öfra dPieo af bärl~nltet verlislälld; kopparförhydning i botten 

pas pikad. 

Korvetten Najaden. Utrustad till expedition; efter den

sammas slut, afrustad och docliat:l samt undergått Iätl re

paration. 

/(orvetten Lagerbjelke. Efter sinlad <>xpedi tion, dockad, 

iiamt undergått mindre rrpar.1tion till lwppadörhydniog m. 

m. Klargjord till ny expodilion. 

Briggen Snappopp. Kölhalad samt rustad till expl•dition; 

erter slutad expedition afrustad . 

Jern-Korvetten Svalan. Dockad och rustad till expedi

tion , samt efter densammas slut, afrustad, docli·ld, rengjord 

och må lad i hotten. 

Ång-Korvetten Orädd. Däck en drifne, samt diverse klar

görincs-arbeteo nrksl~illde; rustad till expedition och filer 

afrustad, samt doc~ad och rengjord i bollen. 

Ång-Korvetten Thor. En lwmmandoi.Jro ani.Jrinead ; ru

~ t ad till expedition och afrnstad. 

Ängfartyget Balder. Mindre bristfälligheter å koppar

förbyduingen m. m. reparerade; rustad! och afrustadt. 

Ett Transport-Ångfartyg. De hufvudsakliga arbeti~na , 

med undanta~: ar delar ar inredningen, utförcla . 

Lastbriggen Gladan . Arbetena i det närmaste afslutade. 

Galeasen Pojl>en ·och galeasen Flickan. Rustade till l' X 

{ledition och på hösten afrustade . 
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Post-Ångfartyget Svensfra Lejonet. 1\lareöringsarbeteQ 
verkställde. 

Post-Ångfartyget Eugenia. Docl1ad och för undersök, 

ning, samt i\te1' ur doclulll utlaeet. 

Postjakten Po1tiljon. Undergått mindre reparationer, 
samt klaq;jord till expedition. 

Norska Post-Ångfartyget Viken. Intaget i reparations, 

dockan, samt åter ullaget sedan gamla förhydningen blirvit 

losstagen, mindre reparationer \'erl;ställda och ny kopparför

hydning anbringad, 

Dessnlom harva, i och för vanliga underh&llel, Linie

skeppet Carl XIII, Fregatterne Desiree och Eug.enie, Äng

Korvetten Gefle, Siwnerten Aktiv samt Mörsarefartyget Sur

tur undergått mindre reparationer. 

I den ordning de här nedan nämnas, hafva följande far

tyg varit intagne i gamla reparations-dockan för undergående 

af repar<llioner eller undersölwing, Demiigen : 

Korvetten Jor/'Omas, qvarst?.ende sPdan 18Q5; /(orvet

ten Lagerhjelke; Ångfartyget Balder; Jakten Svan, slopad; 

Norska Post-Ångfartyget Viken; Korvetten Najaden; Post

Ångfartyget Eugenia; Äng-Korvetten Orädd,: Jerr:t_-l(orvetten 

Svalan, 

Generai-Hottbesigtning och inventering af ~kevirkes-för

rådet äro under året verkställrla. 

Elithamnen vid J(ungsbron. Muddring och hergsp.räng.

ning öfver samt under vattnet har fortKått, stens.lii!Qing af 
planen verkställts, och murningen fullbordad ä återstående 

del af vestra sarnt hela norra kajen. 

Ånghammar-smedjan. Inredning å vinden för upplau af 

modeller och verldyg, ftfvensom trappor och fasta sliåp äro 

uppförde; ugnarne och pannmurarne underhållne. samt' repa

rerade. 

[(okhus till nya kasernen. Inre.dning.<>n verl•sla11d. 
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Kloeilatapeln ä ,imiralitets-slätten. Uutlra delens res

ni ngsvirke reparerad!; ny yttre beklädnad med plankor an

bringat!; brö;tvärn ar gjutet jern uppsatt å altanen ; orne
rad ineångsport uppförd samt hela by,ggnaden målad med 

oljefärg. 

Exercishuset d Artillerigdrden. Grunden lagd rör en 
:blifvande tillbyggnad. 

' Afloppskanalen ä Amiralitets-gatan. Pullbordad till en 
,Jä'nffd af 330 alnar, 

Gdrden för upplag af stenkol rl vorfvet. En mur af sprängd 

1:råsten i l1alkbruli, 12 fot hög och l G3 fot lång uppförd. 

Ångmachinhuset vid nya dockorna . Yttre reparation verk

jitålld. 

En sjöbrygga vid Artillegdrden ombyggd. 

Kommiss-Förrddshuset. Hum för beklädnadsförrä-d in

ndde. 

Brunnsbyg_qnad via Barnhus-slwlan, till största delen 

ombygg~l och målad. 

Flottans sjukhus. Åtsidlliga reparationer å byggnaderne 

verkställda ; sjöbryggan iståndsatt till stenldstor, balkal' ocb 
brol.äggning. 

.AmiraWets-harnhus-·skolan. Till inre delar reparerad. 

Marin-Regernenletl kasern. Förändring af åtskilliga loge

menter åfvensorn yttre reparHtionrT verlisliillde. 

Fästnings{ängelset. Palisade.r uppförde, samt förändr ing 

af ko~busets. inredning verkställd. 

. Telegr'aferne ä Varfvet och d Hungshollnen. Den förra 

Ull alla delar ombyggd, den sedo>are: e•rl\åHit be tydlig re-pa

ration . 

Östra Mallbovindshuset . Nedrifvet och matcrialeme efter 

detsamma sorterade och love-rcradr. 
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Ångstlgshuset. En mura•! och täckt l•umma frä~o sjön 
till ånnmachinens brunn fullbordad. 

FörrrUshus för slagrör och slaghufvar, har blifvit upp

lördt af sten, å Sliröderskans. 

Kajen vid kronoqvarnen i Lyckeby, oromurad och för

sedd med trappor af huegen granit. 

Större och mindre reparationer hafva för öfrigt blifvit 

verkställde å: Slupskjulet pil Stumholmen, Bdlsmans-kasern, 

Be{älh. Amiralens kanslihus, Amiralitets-kyrkan, Vakthuset 
vid norrbro, .Skeppsgosseskolans hus, m. O. 

Nya Dockornas Sätt och Portar. Alla portarue tillika 
med Sätt och båge äro undersökte och iståndsatt!', samt por

tar och sätt försedde med nya dynor. 

Uti verkstäderne äro betydliea arbl'ten verkstålide för 

fartygen, k roaans hus och byggnader samt sjökastellet Kungs.: 

bolmeo. 

Uti Artilleri-Exercis-skolans öfningar hafva under årets 

lopp deltagit: 19 yngre 0/ficera•·e, 75 Under-officerare, 89 

Matroser och Junemän, af hvill<.a 12 blifvit approberadfil som 

instrulitörer o ~h 42 som kanon-kommendörer, 352 Marin

soldater och Artilleri-båtsmän, af hvilka 73 approberats som 

kanon-kommendör!' r. 

I korporal-skolan hafva 74 Artilleri-båtsmän erhållit un

dervisning, samt 15 af dem medhunnit lmrsen och blifvit 

appr.oberade. 

l!itGclohohn. 

Rustat och afrustat de till exercis och andre ändamål 

använde fartyg . Förrättat Gen.-Fiottbesigtning. Förfardigat 

kommandobro å ångfa1·tyget Valkyrian, samt flyttat slupdä

vertarne. Fastsatt pumpverl1 å 2:ue vattenskutor (nya) llf 

jern. Förrättat åtskillige arbeten vid Hrtilleriparken och r:e

värsförrådet. Tillverkat verktyg för sl;ottställandet af kano

ner och gevär. Kontrollerat skottställningen å alla 211-pun

dige kanoner. Fullbordat Tyghusets på bl genad. Ileparerat 

galerskjulen . Fullbordat l•rnthusbyegnaden på Lo-udden'. 
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Vid slagkruts-l~boratorium hafva vals- och klippnings

maciJinerne blifvit kopplade till ångmachinen ; bomber apte

rats, diverse verktyg och instrumenter hlifvit förfärdigade och 

ätskillige gjutningar utförde för ångbåtarnes och stationens 

be h of. 

Verkställt betydlig reparation å kajen nedanför stycke

kranen; 1·eparerat båtsmans-l1asernen, varfschefs-kansliet och 

ioventarie-karnmaren i Tyehuset. Anslwtfat effekter till ut

redning och klargöring af 5 bal. kanonslupar, 6 hat. kanon

jollar, Il chefsfnrtyg, ~ mörsarefartyg och stationens obevä

rade ångbåtar, samt sjukvårds-:attiralj för dessa fartyg, be

räknad till 30 sånear för hvarje bataljon slupar och 15 för 

hvarje hat. jollar. Likaledes äro sjulivårdspersedlar anskalfade 

för fast sjukhus. 

2:ne nya kanon-ångslupar anskalfade och profvade. 

FMrältat sbjutning med de från Liege ankomne gevär 

till deras skottställande. 

Börjat förändraodet af 4 kanonskonertar till mörsare

fartyg. 

13 st. Ericsonska djuplod tillverkade. 

2 kulpressar med stanser äro tillvHkade, den ena föl' 

Carlskrona station, samt den andra mot ersättninr, af Gen.

Fålt-Tygmästaren. 

Götheborg!l Depot. 

Upphandlat kelting för bombkanonskonerten Pollux. Ro

parerat båtar och byggn.ader. 



S.JÖEXPEDlTIONER MED KONGL, FLOT'l'ANS FARTYG ÅR 

1856. 
Cadskrooa station, 

Korvetten af Chapman. Chef: Kaptenen och Riddaren 

T. Ce-clerströrn . Inmönstrad den 12 Juni, till öfnings-expe

dition med Kadetter. Exped_ition i Nord- och Östersjön. Af

mönstrad den 28 Augusti . 

Korvetten Lagerbjelke. Chef: Komm.-1\apt. och Ridd. 

C. B. Lilliehöök. Inmönstrad df'll 24 September 1855, af

srglade samma dag på expedition med unga offleerare till 

Medelhafvet, och besöhte derstftdes Tange1·, Gibraltar och • 

Caeliari, Corfu, Pirens, Sruyrna och la Valetta, samt på hem

resan Lisabon, 13rQs.t oc.h PortsmQulh. Afmönstra.d den l S 

Juni 1856. 

Korvetten of Chapman. Chef: Kaptenen och Ridd. C. 

A; Boockström. Inmönstrad den 24 September 1856 för ex

pedition med unga ortleerare till Medelhafvet. Expedil}onen 

fortgiir undPr år 1857. 

Horvetten Lagerbjelke. Chef: Kapt. och Ridd. s. A. 

Bratt. Inmönstrad den 24 Sept. 1856 för expedition med 

unga officerarP, till Syd-Amerika och Vestindien. Expeditio

nen fortsär und•·r är 1857. 
Horvetten Najaden. Chef: Kapfen~n och Ridd. P'. A. 

Lagerstråle. Jnmi>nstrad den 15 Maj . Expedition till Nord.-

sjön. Armönstrad den 12 Sept. 
J(orvetten Svalan. Chef: Kap t. och Ridd . C. Norden

skiöld . Inmönstrad den 2 Juni. Ex .-expedition i Östersjön för 

Matroser och Jungmån. Afmönstrad den 27 September. 

Briggen Nordenskjöld. Chef: Kapten Fr. Baverman. In

mönstrad den 5 April. Expedition i Östersjön och Bottniska 

viken . Afmönstt·ad den 2 Augusti. 
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Ängkorvetten Thor. Chef : 1\apt. och Hidd . G. A. ln

debctou. Erpedition till Kiel och SlQckholm. Iomö.nstrad 

den 5 Oktober. Afmönstrad den 27 samma månad. 

Ängkorvetten Orädd. 
mönstrad den 20 Maj. 

d,en 30 samma månad. 

Chef: Kapt. Nap. Åhmausson. ln

Båtsmanstransporter. Armönstrad 

Sdsom Exercis-skepp ptl Carlskrona redd: 

Linieskeppet Carl XIV Johan. C.h~'f: I<o.mokt\apl . och 

~idd. C. J. Diederich.s, fö,rlngdt på inre krysset af Carlskrona 

redd, 4 månader. 

Briggen Sna,ppopp. Chef: Kaptenen och Rid·d,. S. Schmi-

'e•·\öw. Inmönstrad den 2 Maj till exercis med skeppsgos-

sar. Afmöostrad den l SPptember. 

).ng fartyget Ba.lder. Ch e( : Prem .... Löjtn. C.. F. {(a.(! e från 

del) 5 Maj till den 13 Sept. 5 särsiiiida expeditioner för bog

sering och båtsmanstransporter. 

.Ångfartuget Balder, Chef: Prem.-Löjto. C. Fischerströ n\, 

Inmönstrad den l Nqv. (\(mönstrad deQ S samma månad. 

Galeasen Pojken. Chef: !'rem -LtiHn. s .. A. LtJgefhPrff. 

Inmönstrad d,en 19 Maj. Armönstrad den 6 Oktoher. Last

drag.-expedit. i Östersjön. 

Galeasen Flickan. Chef: Prem.-Löjtn . O. Lag·erbt•rg. 

Inmönstrat!. d.eQ. 26 Maj . Afmt)ns.! Hl.d ~en, :j NQ't. E.o,ahanda 

ctweditioner. 

Postjakten Postiljon. Chef! Prem.-Löjtn. C. G. von O t

te.~, Po~tförbi.nclelse mellan Y~tad Q,,. .l~ Stralst~ntl . Expedi

\,0.\l.el). (Qrt.salt frä.o år 1.855. Afmönstrad den 24 April l 856. 

Postjakten Postiljon. CheF : 1'1'<'111.-Löjtn. E. Gjerling. 

E·nal!<llll,da axp.@dition·. . IQm @.IJisfra.d· cl en 24• No. l'. Expvditio

nen, fl> r!går Ulld er 5. ~ 1857. 



44 

-Stockhohu!l 8tatlon. 

Profskjutnings-expedition i Slackholms skdrgdrd : 
Chefsfartyget Styrbjörn. Expedit.-Chef: Kapt.-Löjtn. och 

Ridd . R. von Feilitzen. 

Mörsarefartyget Slungaren. Chef: Prem.-Löjtn. A Taube. 

Bombkanon-Slupen Sejminger. Chef: Prem.-Löjn. H. 

Ankarcrona . . Expeditionen inmönstrad den 24 Maj. Afrnön

strad den 16 Juni. Expeditionen i Stockholms skärgård. 

Ångfartyget Valkyrian. Chef: Kapt. C. C. Warberg. In
mönstrad den 13 Sept. AfriJönstrad dl·n 15 Okt. Expedition 

till Kiel. 

Ängfartyget von Sydow. Chef: Prem.-Löjtn . och Rid d. 

C. J. Skogman. Inmönstrad den 12 Juni. Afmönstrad den 3 • 

Juli. 13åtsmanstransporter. 

Ångfartyget von Sydow. Chef: Prem.-Löjtn. c. n. Kreu

ger. Inmönstrad den 18 Aug . Afmönstrad den 30 samma 

månad . Expedition till GeOe. 

Besiqtnings- och Profexpedition med ltanon-dngsluparne Hag
land och Svensksund : 

Ängfartyget Valkyrian. Expeditions-Chef : Komm.-Kapt. 

och Ridd. J. Lilliehöök. Chef : l{apt. C. C. \Varberg. 

Kanondngslupen Hogland. Chef: Prcm.-Löjtn. och Ridd . 

A. v. O. 13oij. 

J(anondngslupen Svensksund. Chef: Prem.-Löjtn. C. G. 

Lindmark. Expedition inmönstrad den 5 Nov. Armönstrad 

den 24 samma månad. stockholros skärgård. 

Lastgaleasen Tärnan. Chef: Prem.-Löjto. J. C. Livijn. 

Lastdragare-expedition i Östersjön och Kattegatt. lnmönstr.ad 

de n 14 Juli. Armönstrad den 30 Augusti. 

Post-Ångfartyget Nordstjernan. Chef : Kapt.-Löjtn . V. 

Sylvander. Inmönstrad den 6 Maj. Afmönslrad oeu 25 Nof . 
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fost-Ångfartyget Nordstjernan. Chef: l\apt.-Löjln. Leu

Jtusen 16 dagar under Kapt.-Löjtn . sylvanders sjukdom. Post

fart n1ellan Slockholm och Stl•Uin. 

Sjömätningar. 

Skonerten Svalan. Chef: Prem .-Löjtn: T. Arfvidsou. 

Kontroll-exp~dition i No rrbotten, 5 månader. 

Chefsfartyget Hilda. Chef: I{apt.-Löjto. Klingspor. Sjö

mätningar å Sveriges vestra kust, 5 månader. 

Under året 1856 hafva från Flottans stationer, varit kom

menderade till sjös: 

2 Kommendör-Kaptener, 12 1\aptener, 14 Kapten-Löjt

nanter, 2S Premier-Löjtnanter, M Sekuod-Löjtuanter, l or
ficer ar Konstruktions-korpsen samt l Officer af Mekaniska 

koi'psen. 



FÖRÄNDRADE OCH NYTILLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

J'Worrige. 

SJAAI-IOLMEN (3) i!-), Fyr, bel y ser h orizonten emellan V. 

t. s. ~ s. och N. V. t. N. samt emell an N. och N. l. V. 
skepp, som söl1a in Stableden, ~me ll a n Sjaagrunden och 

stabben, böra all! a sig för Sjaagrunden, h vars s. V.-Iiga del 
ligger i v. [rån fyren; de höra derföre hålla sig nära syd

liga lysgränsen eller hålia fyren ung efär i O. t. N. ! N., då , 

man äfven !lår klar N. om Stabben. Ungefär samma kurs 

hålles långs Basvigsholmens N. sida, till dess Ostliga udde, då 
man styr i s. O. ril;tniug, hvarvid fyren förloras ur sigte, för 

att gå .s. om Sjaaholmen och vidar·c O. om densamma, till 

ankarplatsen . 

KJEÖEN (3). fyr, belyser harizonten emellan S. V. t. 

s., s. oml•ring, till N. O. , 
sl1epp, som V. ifrån sölw in det Sydliga och bästa lop

pet, kunna, sedan de fått fyren i sigte, styra ratt på den-; 

samma till de komma upp under de S. om l{jeöen liggande 

höga bolmar, då de styra långs V. sidan af I{jeöen, för att 

gå fria Ilvalbenet och det langre in belägna J(jeö grund. 
Kommer man O. ifrån, silall man all!a sig för att komma på 
o. sidan af [(jeö-udden och bör derför·e ej gå närmare fy 

ren än att man kan t:å s. om förutnämnda holmar, utanfö r 

Kjeöens s . pynt, hvilka man är kla r V. om då fy ren pejlas i 

N. N. O. 

*) De inom parentestecken ställda sifl'rorna aogifva å hvilka pagina i 
4 856 års upplaga af "B e s k r i f n i n g ö f v e r F y r a r, b å k a r 

0 e h s j ö m ä r k e n etc.", förändringarna böra införas. 
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LEPSÖ REP (9) . Fyrsl,epp, med en stillastående fyr, på 

refvets S. 0.-liga del, ut anför gårdarne Gamlen och Sörhoeig, 
på 3 famnars vatten. Höjd 24 rot. Synvidd 4 mil. 62o 

35' 3011 N. 6° 14 1 30" o. 
skepp, som N. O. ifrån vilja gå fritt refv et, bringa, när 

de passerat fritt för Rognholmen, fyrskeppet i S. S. V. g V., 
ej nordligare, med hvilken kurs de liunna st yra e mot fyr
skeppet. Sedan det passerats på V. sidan, går man med lillrs 

emellan S. V. ~ V. och V. ~ N. fri för alla farli ghet t> r. Kom

mer man S. och V. ifrån och är fri från Hanene, bringas 

fjorskeppet i pejling emellan N. O. ~ O. och O. f. s., mellan 

hvilka kurser man utan fara l1an sep, la till man kommer nära 

V. om fyrsk Pppef, hvarefter kursen förändras till N. N. O. ~ 

O., ej ostlig~re. 

l N. V. på en 3 a 4 Ii a belläneder från fyrskeppet, ligger 
ett vrak . 

Ryssland. 

I(EJSAIH\LUilB (5a). l( änn ingsmärke, består af 4 st. 60 
fot höga spiror som liOrsa hvarandra, 45 fot öfver marken, 

och harva hvanlera en upprättstående tunna på toppen. 

SANTAI(ARI (54). (S . inloppet till Raumo). 1\ännings-
märke, Sines pä afs.tånd som ett ut spännt segel. Uöjd 
43 fot. 

WALKIAI\ Al\1 (54) . (N. inloppet till Rawno). f{ä.nnings
mårlle. Höjd 30 fot. 

EIÄCKMEHI (54). (lnlopprt till Christinestad). 1\än-

ningsmärl;e, består af en 48 fot hög spira m ed lige ande tunna, 
7 fot under to{tpen . 

STUBBEN (54). ( Utanför inloppet till Oravais). Kän 
ningsmärlie ,. bt:står af en 65 fo t hög spira med upprättstå
ende tun na på to.pr1en oeh tvftrträd 12, fot derunder. 

JAKO BSSTAD (54) . [( änn ines märl•e t pft Mässkär best år 
af en 60 fo t hög spira med lir,~:ande tun na öfverst på toppen . 
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NYI-IAMN (55). Kflnningsm~r~e, i form af Pit timglos, 

Höjd 43 fot. 

HANGÖ (55). ställd rör· fyrtornet flr uppsatt Pli spira 
tnetl tunna på toppen och 20 stöttor. Höjd 42 fot. 

GRÄllARA (56): Bål;, sexkantig stympad pyramid. Böjd 

60 fot. 

ORRENGRUND (56). Bål<, spira med tunna på loppen 

och 12 stöttor. Höjd 42 fot. 

SÖDEHSKÄREN (56). Bå~, spira med quadrat på toppeu 
och 12 stöttor i lrianeetrorm. Höjd 36 fot. 

SEGELSKÄR (56). Båk, spira med 4 st. liksidiga triang
lar på toppen och 12 stöttor. llöjtl 34 fot. 

FILSAND (62). Fyr, förflnti rad till 2:ne stillaslående fyrar . 

SVARFVERORT (62). Fyr, förantirad till 2:ne stillastå
ende fyrar, den ena högre och starkare än dl:'n andra. 

KHERSON (242). Fj'l', förandrad till orngåPnde, med 

1m sken och l m förmörkelser. 

SOLSTAJA IWSSA (243) . (Az;msl.a sjön). Fj·r, Oytandr. 

PrCilll!lCIIo 

SWINEMUNDE (66). Båken på O. pir~n f11· förändrat.! 
till vinkbåk nwd röd flagg. Oå tunnorna ej äro på sina stål
len, gi.fves med !laggen tecken, på sä sal.!, alt man skall 
styra åt d1·n sidan dPråt tläggen är vänd. Om inge.n lots
båt år ute och Oagg!'n borta från vinl1båken, skall man hålla 

till sjös. 

Dann• ark. 

sKAGEN (70). Nytt fyrtorn, under byggnad, skymmer 
fyren under i grads vinkel, i riktning emot refvet. 

HJELM (73). Fyr, nti t•lt 36 fot högt rund! stentorn, 
på denna ö, omgäende på 4m med 2m 55s stadigt sken, 
2ss aftae~odl' 1 15 5 stark blini; och 25s aftagande, hvareftu 

del stadiga skfnet 5tertorumer. Det stadiga skenet synes 
t6 mil och blinben 19 mil. Inom S mils afstånd äro för
mörkelserna nås lan ornärkli :;n. Höjd 1 GO fot. 56\> s1 N. 

1oo 48' 30 11 o. 

. AGGER I<ANAL (82). Lotsfartyg vid inloppe.t med lan .. 
terna på topperJ. Höjd 30 fot. syovidd 9 mil. 

Tyska l~usten vill l'Wot·dsjön. 

HOI-lEN WEGE (86). Frr, stillastående, i ståilet för den 
här förut \'arande Bremer Baake. Höjd l 07 fot. Synvidd 
15 mil. från ytli'e fyrs~eppet pejlas tornet i S. t. O. å O. 
o~ h har Langwarder kyrka i S. balwm sig. Till yttermera 
r~tlelse för i Weser-Ood en ius.rglandP,. linnes i torne.t och 
38 fot öfver vattnet en mindre fyr med 7 mils synvidd. 

WANGEHOOGE (86) . fyr, ny, med blink IJVar 2m, i 
ett tundt stentorn på O. pynten af ön. Böjt! 100 fot. Syn
vidd 14 mil. 53° 47' 2fj" N. 7° 54' 1411 O. - N. O. 1700 
fot från fyren och på uynen, iir en hög bilk, hvars fyrkan
)iga märke betäcker fyren vid :l:a Weser-tunnan. Fyrskep
pet N:o l ligger O. l S. från båken, så att det bringar denna 
och det V. på ön stående trespetsiga kyrktornet öfverens .. 

Holland. 

DURGERDAM (92). Fyr, sillastående, röd. ' 

GOOREE (95). Framför Slykgat von Gooree finnes en 
svart räddningsboj, ml'd steg utvändigt och bänl1ar invän
digt, och har en kloclia till varning ·i mörker. På bojen står 
Gooree. 

Stor•Dritannien och Irland. 

GUNFLEET (110). Fyr, omgåen'de, med blink bvar aos 
uti ett påltorn. Böjd 48 fot. Synvidd 7 a S tpil. ~kepp 

åtvarnas att ej lwmma fyren nlinaare än { mil och undllr 
inga viikor passera norr om densamma. 

TUSKER-BOCK (I 28). (Bristol-kanalen). Boj, till ut-
m:är~anrle af drnna klippn , på 4 ~ famnar vid lilut vatten, e.n 

4 
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kabellängd S. V. från klippans midt och S. S. O. g O. fr iin 
Nash lägre fyr. 

PRINCES CHANNEL (112). Fyrsliepp, med röd om~fl

ende fyr, på N. sidan ungefår midt emellan Tongue och Gl~td

ler-fyrskeppen. 

PORT PATRICK (141). Fyr, stillaståendt>, på S. O. hö•

net af ha1U!leJl.1 390 fot i•IJ030för yttra fyr(Ol"lld, på pyD[PI) 
af hamndammen, från hvilket torn fyr ej visas. Hvitt torn 
af sten, 30 fot högt. Höjd 44 fot. Synvidd S mil åt V. pil 
tsoo al horizonten. 54° 50' 2S" N. 5° 7! 011 

\'. 

RA TElLIN ISLAND (168). 2:ne Fl rar, i· samma torn, på 
N. o. pynten af ön. l>rn öfre omgående med 50 5 skPn och 
tos förmörkelse; synlig åt sjön emellan pejlingame S. O. ~ 

S O omkrino till N. O. t. N. och \'id sPgling genom kana-. , . t, 
len v. om Ratklin Island, från O. N. O. J N. till O. l N.; 
åt Carickavanan-klippoma visar den röd t sken, . Uiijd 243 

rot. Synvidd 21 mil. Den neJre s.tilla·ståendP, 61 fot nedom 
den öfre. Synvidd l O mil åt sjön, emellan pejlingarue S. O. 
t. s. och N. N. O. ! O. l t;a11alen V. om Rathlin sjnes den 
ej . Tornet ar rund!, 88 fot llögt och har ett rö(H han.! 
nedom galleriet. 55° 1 S' l 011 N. 6° l O' 45 11 V. l'!•jl . 

från Rhins of Islay s. 25 mil; Mull of Canfire V. N. V. ! 
N., 13 mil. 

IFranluilie. 

PONTAILLAC (197). Fj•r, med omvex.lande rödt och 
hvilt sken hvar 20S, på höjden med detta namn. Böjd 177 

fot. Synvidd 15 mr!. 45° 381 JO" N. l 0 32' 42" V. 
För att nattetid p.assera genom norra farvattnet in i 

Garonne-Ooden, hållas Pontaillac's och Terre Negre's fyrar 
öfverens, till dess Coubre's fyr pejfas i N. N. O. p. c., livar
efter styres på Cordouan's frr till dess la Falaise's och Terr·s 
Negre's fyrar blifva öf'verens, då man styr denna kurs, till 
dess Cordouan'• fyr fås i · S. S. V. hvHpfi l•ursen :indras till 
s. o. t. s. 
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Spanien och Portugal. 

NAVIDAD (209). Fyr, stillastående, på denna udde; 
flöjd ns fot. Synvidd l O mil. 370 351 3011 N. a o 41 V. 

HUERTAS (209). (Cap de la). Fyr, stillastäende. Höjd 
127 fot. Synvidd l O mil. 38° 20' 3011 N. 2° 28' V. 

. AIIORCADOS (2J 2). Fyr, stillastående, på denna ö. Höjd 
82 fot. Synvidd 10 mil. 3S0 481 42'' N. 1° 231 2011 o. 

Utmärker Freo-Grande-passet, som är det bästa för alla 
fartyg, l mil bredt, med 9 famnar i midten, 6 famnar l 

kabellängd från N. pynten af ön Espalmador och 4 famnar 
1 kabellängd från S. pynten ar Ahorcados. Vid insegling 
nattetid, O. ifrån, bringas fyren i V. p. c., då den kommer 
i sigte, och 3 a 4 mil från densamrna afhålles mera sydligt, 
för att uppnå midten af rännan, hvarefter styres V. s. V • 
med fyren om S. B. till dess man kommit 2 a 3 mil förbi 
densamma. Farvattnet bör ej angöras med skrala eller om
gående vindar, emedan man då kan blifva nödgad att ankra 
på stenbotten. 

Italien. 

MELE (219). Fyr, stillastående, på denna udde, V. om 
Genua. Böjd 320 fot. Synvidd 20 mil. 43° 57' 1611 N. 
8° 101 5311 O. 

Turkiet. 

CAP HELLESPONT (238). Fyr, omgående, med omvex
lande sken och förmörkelser h var l m, vid inloppet till Dar
danellerna, i mil V. om l:a Europeiska befästningen. Böjd 
85 fot. 40o 2' 2211 N. 26° 101 45'1 O. Fyren är anbragt 
pl en 20 fots hög träställning, som kommer att ersåttas af 
ett torn. 

DIJRAZZO (238). (Adriatiska hafvet), Fyr, stillasthn
d~, med 1 O mils synvidd. Under byggnad, 
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GALLIPOLI (238). Fyr, förändrad till omg~ende, med 
lötmörkeher hvat 1m, på V. pynten från Gallipoli. Höjd 120 
rot. Synvidd S mil. 40° 241 1511 N. 26° 391 40" o. 

2:a ASIATISI{A KASTELLET (238). Hamnfyr, röd, på V. 

s. V. l1örnet af nedra batteriet. Synvidd 5 mil. 

I :a ASIATIS[{A I<ASTELLET (238) , 2:ne Fyrar, röda, 

öfver i1vara n dra på batteriet V. om l(oum Kaleh. Ö f re fy

rens böjd 50 fot. Synvidd 4 mil. På l l mils arständ synas 

fyrarile som ett sken. 

FENER IHr<CH(~ (239). fyr, stillastående, på denna 
pynt. (Asiatiska kusten s: om Scutari) . Synvidd 12 mi l. 

40o 581 N. 26° U' 45'1 O. 
RUMELlEN (239). (Bosphorus). Fyr, stillastående. Höjd 

197 fot. Synvidd 18 mil. 41° J.t' 1011 N. 26° 46' 45'' O. 
ANATOLlEN (239) . (Bosphorus) . Fyr, o,mgående~ med 

blink hvar 2m och deremellan matt sken. Blinkarne äro 
omvexlande röda och . h vita . Höjd 258 fot. Synvidl;l 20 mil. 

. u o 13' N. 26° 49 1 O. 
ORMÖN (239). Fyr, omeående, med blink bvar 309, 

pli denna ö. Höjd 200 fot. Synvidd 18 mil. Förmörkel
serna blifva först märl1bara utom 8 mils afstånd. 4.5° 151 

3011 N. 30° l 01 2811 O. 
SULINA (239). Fyr, stillastående, vid inlop.pet, till denna 

flodmynning, på södra stranden . Höjd 68 fot. Synvidd 
15 mil. 45° lO' 40 11 N. 29° 40 1 5511 O. Skall förändras 
till fyr med starl1are slwn. 

SC I-lAULAR-SAGI (239). Fl' r, stillas•tliend·e~ ~y n vidd l O 

mil. 1mo 32' N. 28° 35' 15'' o. 

Brittiska !Word·Amerika. 

CAP RACE (2M). Fyr, stillastående, i stället för den 
här förut varande båk. Belyser hori:r.onten emellan N. O. 
och V., O. och s. omkring. Tornet bar vertikalt röda och 
h vita rMder. Höjd 180 fQ·t. Synvi-dd J 7 mil. ,;uso .B' 1211 

N. 53° 2' 38" 'f:. 
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JNfreuade Nord·,l.•neril,ausl'a staterna. 

BIG ISLANO (266). (S:t Croix River) . Fy r, slillastå-
ellde. Höjd 40 fot, Synvidd Il mil. 

MOUNT DESERT ROC[{ (267). l\Jistldoclia i n;·t rheten af 
fyren . 

EDGEMOGGIN (267). fyr, stillastäentle, på Green Is-
land. Höjd 25 fol. Synvidd 7 mil. 

MARTINICUS (269) . Misllilocka . 

NARROWS (276). (Bostons hamn) . Fyr, stillastående, 
röd. Höjd öfver höet vatten 35 fot. 

EGG ROCK (277). (Boston& baj) . Fyr, slillaslåendt>. 
Höjd öfver höet vatten 87 fot . Synvidd l O miL 

DEEP IIOLE ROC[{ (281). (Vineyard sound) . Klockboj. 

GAY BEAD (284) . fyr, förändrad och visar stark blinl1 
hvar lOs • 

HEN AND CHICI\ENS (285). (Buzzards baj) . Kluckboj 
i närheten af detta farliga erund, på 7 famnar, 1- mil s. t. 
O. från Old bock och N. t. V. från Sow and Pigs fyr·skepp. 

BEAVER TAlL (286). Fyr, llyttad i ett nytt torn 50 fot 
N. om eamla tornet Höjd 80 fot. Synvidd 14 miL 

AUSECUM (295) . Fyr, stillastående. llöjd 167 rot. 
Synvidd 20 mil. 39° 22' N. 740 251 V. 

CALIBOGUE SOUND (305). FyrskPpp, med en fyr, emel
lan Grenadier siwals och Eastern Breakers, vid s. O. pyn
ten af Hilton head, på 4 i famnar. Fyrens höjd 30 fot. 
Pejl, Tybee fyr s. ! V ; s. pynten af Hilton head O. N. O. 

CHANDELEUR (311). Fyr, stillastående, på öns N. udd e. 
1-löjd 50 rot, Synl'idd 13 mil. Vid ostliea stormar l•an man 
ankra 2 mil s. v. !rån fyren , på 4 famnar . 
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Central-~uaerlka. 

CARMEN (316). Fyr, stillastående, i ett hvitt torn, på 

deHna ö, vid Rancho de Caballo. Ilöjd 85 fot. 18° 37' -2911 

N. 94? 15' 12'' V. 

Pejlar man fyren i S. och st yr på densamma, för kur

sen emellan ön och fasta landet. 

Brasilien. 

MACEIO (327), Fyr, omgående, på V. pynten af höj

den, orvanför staden, med 7os näturligt sken, J6s förmör

kelse, J2S blink och 228 förmörkelse, hvarefter det naturliea 

skenet åter börjar. Höjd 208 fot. Synvidd 22 mil. 9° 39' 

18'' s. 350 41' 24 11 v. 

Vestinasten at' Norra ... ~nerika. 

PUNTA BONITA (331). Mistklocka i närheten af fyren . 

SiMl\IANDRAG AF ÅTSKILLIGA KONGL. BREF' FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER l\1. M., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTFJMENTET' 

(Kong!. Bref.) 

tSåi6. Dec. den 19. Kanslisten i Am:ts-Krigsmans-kassan 

C. Trågårdh och [{ammarskrifvaren derstädes F. L. Fischer

ström af kassans medel beviljade gratifikationer i öfver

ensståmmelse med de genom nåd. Brefvet den 7 Januari 

1856 i afseende å Flottans Kanslister och [{ammarskrifvare 

stadgade grunder. 

l)en 19. Emot betalning efter Kronans fastställda försälj

ningspris, eger Drätsel-Kommissionen i Carlsilrona att från 

Flottans förråd utfå 3 centner stycke- och 7 centner spräng

krut. 

S. d. Upphördsmannen och redogöraren för den servis-at

Uralj som ans~atfats för i !{unp,sholms fästning 1854 för

Jap,de förstärkta garnison, r. d. Öfver-Konstapeln El. H. 
Wittberg har blifvit bPviljad gratifikation af 50 Rdr Bko 

att utgå ar anslagft på 5 Hufvud-Titeln till extra utgifter; 

ttvarjemte hela ifrågavarande sel'\'is-attiralj skall ingå till 

Flottans förråd i Carlskrona såsom dess tillhörighet och i 
dess redogörelse upptagas .. 

S. d. Kamreraren i Förvaltningen af Sjö-Ärendena, J. F. 

Kålberg, beviljad ytterligare 4- års tjenstledighet från den 

l Januari l 857 att silöla helsan; skolande Kammarförvand

ten J. F. von Heidenstam under tiden Kamreraretjensten 
bestrida. 

s. d. Alla d~ Am:ts-Krigsmans-kassans underhållstagare af 

Flottans gemenskap, som redan uppnått eller i år hinna 
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en ålder ar 70 år, tilldelas en grati!ikation ar 4 1\Jr lll. u 

hva1·dera; men de bland dem som under de förOutna åren 

varit hugnade med gr·atifikationer af högre helopp få jern

väl i år deraf komma i åtnjutande. Gratint•alioneroe utgå 

af de till understöd åt personer som tillhört Flottan af
satte invalidhusmedel. 

S. d. Framlidne Löjtnanten, Lotsåldermannen i Sandhamn F. 

F. Gyllenspels' oförsörjda döttrar tilldelad en nådegårva 

ar 66 Rdr 32 sk. 13ko att utgå af Lesparade Lots- och Fyrings

medel. 

S. d. Den under byggnadsarbete vid Svartklubbs fyr förli

det år anställde grundläp,garen J. P. Lindh, som vid u~rg

sprängniug blifvit illa skadad och obolligan förlorat sin syn, 

tilldelas ytterligare ett underslöd af 50 Rdr Bko att utgå 

ar besparade Lots- och FyringsmedeL 

S. d. Sek.-Löjtn. G. af Klerclier beviljad 3 års tjeostledighat 

att ingå i Slorbritlaonisk Örlogsljenst. 

S. d. Bifall till af Material-Förvaltaren vid Stockholms sta

tion, Riud . J. Tammetio gjord anhå llan om inventering ar 

hans omhänderhafvande uppbörd, sedan han tillfölje ar 

obotliga åkommor blifvit urståndsatt alt sin tjeost vidare för

rätta, men likväl icke, ehuru han redan förlidet år begärt 

afsked med pension, lmnoat, i anseende till bristande pen

sionslillgångar, deri!rån afgå . 

S. d. Att en medalj i guld af l S:da storlel<en skall preglas 

för att örverlemoas Föreståndaren för Motala mel<. verk

stad, f\aptenen och Hidd . O. E. Carlsund såsom belönin{l 

för ådagalagd skicklighet vid förf:irdigandet af 2:ne tör 

Fiollao '' id nämnde verkstad byggde kanonångs lupar. 

1857. Jan . den 16. !L M:t har i Nl\der beviljat 13yggmå

staren C. A. Djurson en gratifikation för lidna fötlti slt'f vid 

uppförapdet af Fioll ans nya lir uthu s å Loudtfen, alt utgå 

' ar beh ållninge n å det rör ~ruthn sbyggn ad nfsa ll e an slag. 

l fL - M:ts Nful. föt·est•riftPr angående mönstring med Ble-s. (. 
kinge Låns beväring innevarande år. 

s. d. K. M:ts Nåd. föresk rifter angående mönstringar och 

_ möten innevarande år lned beväringsmanskap tillhörande 

de Flottan tillslagne beVäringsområden. 

s. d. K. M:ts Nåd. Brer angående l!·aktamente till persona

len · vid Räddnings-anstalterna å 1\ikets kuster, då besiet

ningsföretag, utan b(•gagnande af räddnings-apparat erna, ar 

dem utföras, alt ut~:å enligt K. Bref af den l Juli 1856. 

s. d. K. M:t har beviljat f. d. Garnisons-läkart·n å Dalarö P. 

G, Broman, en gratifikation för lemnad läkarevård åt der

varande lotsar, att utgå af behållna Lots- och Fyrings

statsmedel. 

s. d. K. M:t bar i Nåder beviljat !{anslisten i 1{. Förv. ar 
sjö-Ärendena C. G. Unrens en lönefyllnad i lil;het med 

föregående år att utgå å 5:te Hurvud-Titeln till Extra ut

gifters bestridande. 

s. d. K. M:t har i Nåd. beviljat förre Sel•reteraren och Au

ditören vid Flottan J. G. Björkegren en gratifikation, i lik

het med fö1·egående år alt utgå af anslaget på 5:te Huf

vud-Titeln till Extra utgifters bestrida nd l'. 

S. d. K. M:t har, på grund af bevel!ande omständigheter i 

Nader beviljat gratifilwtioner åt följande personer, att utgå 

ar de till understöd åt dem, som tillhört Flottan, arsalle 

-invalidhusmedel, nem!.: Öfver-l{onslapel P. C. Nyman, Un

der-skepparen G. A. Sjöström, Under-skepparen A. Chri

stofferson samt afsk!.'dade Båtslpans;.liOrporalen vid 131eliinge 

2:a indelta komp. S. Make. 

S. d. K. M:ts Nåd. 13ref om utbetalandet af gratifi11ation åt 

de vid Sjöförsvars-Departementets Kansli-Expedition an

ställde E. O. tjenstemän, alt utgå af 5:te Uufvud-Titelns 

anslag till Extra utgifter. 

S. d. K M:t har i Nåder beviljilt Sek.-Liljtn . vid Dess Flotta 

C. :J. W. Å'kerhj elm, som tjenstuör i 1\. Stor-13ritt. Örlop,s-
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Flottan, ytterligare ett års stipendium ar 75 Pund · 
Sterling. 

s. d. K. M:t har i Nader beviljat Sei1.-Löjtn. G. B. Helleday, 

G. af Klercker och A. F. R. L. Lind af llageby ett års sti

pendium, sedan de styrkt sig i K. Stor-Urilt. Örlogstjenst 

harva vunnit inträde. 

Den 20. K. M:t har i Nåder bifallit K. Förv. af sjö-Ären

dena underdånig framställan, om användandet inom 8jö

karte-lwntoret, till original-mätnings-kartors transporte

rande, de Officerare som varit till sjömätning under året 
kommenderade, eller ock andre skicklige Officerare ar Flot

tan, mot åtnjutande ar aflöning enligt Nad. Bref af den 23 

Aug. 1854. 

s. d. K. M:t har i Nåder förordnat vice Amiralen m. m. C. 

Il Kreuger alt förrätta innevarande års Generalmönstringar 

med Flottans Båtsmanshåll inom 2:a Distriktet; och Konter

Amiralen m. m. Grefve F. Puke att förrätta enahanda 

mönstring med l\larin-Begementet, Matros-korpsen och 

Ske ppsgosse-ko m p agn i e rna. 

s. d. K. M:t har i Nåder bifallit Tygmastarens vid Flottans 

station i eartskrona gjorda underdåniga framställning om 

anskaffande! af 6 st. fullständi ga rustningar med tillhörande 

attiralj för exercis-skolan vid Carlskrona station, och kommer 

kostnaden härför att bestridas af anslaget till exercis rör 

Flottans bemanning. 

S. d. K. M:t har j Nåder bifallit K. Förv. af Sjö-Ärendena 

gjorda framställning, att kostnaden för axelgehäng och ban

daler-remmar, hvilka medelst förskolt af omhänder hafda 

medel anskaffats för l'\'larin-Regementet, må betäckas af be

~ paringa r på Flottans underhålls-anslag. 

s. d. K. M:t har i Nåder tilldelat Befälharvande Amiralen 

Ca rlskrona, Konter-Amiralen m. m. Frih. C. R. Norden

~kjöld en gratifikation af 1_933 Hdr 16 sk. Bko till ersätt

uiug för öllaile representationskostnader sistlidne år, att 
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utgå rrän anslag ä 5:te Hufvud-Tit~ln till extra utgifters 

bestridande. 
s. d. K. M:t bar i Nåder beviljat Läraren vid skeppsgosse

skolan, C. A. Nerman, såsom vedergällning för Duplikants

befattningens bestridande under sisllidne års höst-termin, 

en gratifikation af l 00 H dr B ko. 

(General-Order.) 

Jan. den 15. Komm.-Kapt. Basselberg och 1\apt.-Löjto. Ro

din skola deltaga i besigloingen ar de effrkter och per

sedlar, som, under innevaraode år, i Stockholm levereras 

för Carlskrona stations, Götheborgs Depots eller Lotsver

kets bebor. 
Den 16. Kapten-Löjtnanteroe Frih. A. Lenbusen och A. Ro

sengren harva erhållit 6 veckors tjenstledighet alt i eo

skildt uppdrag resa till England. 

Den 26. 8 dagars sorg skall af Flottans Officerare med ve

derlikar af civilstaten anlägcas efter framlidne Amiralen, 
l 

Seralimer-Riddaren C. F. Coijet. 

Den 27. Kaplenerue Olivecrona och C. Warberg skola del

taga j K. Krigs-Hof-Rättens pröfning af 2:ne mål rörande: 

det ena, Postångfartyget Svenska Lejonets pågrundstötning 

i Ystad, det andra, en timad ombordläggning emellan Krigs
~ngfartyget Valkyrian och Privat-ångfartyget Berzelius. 

·oen 30. Sek.-Löjtn. A. E. PaJaoder beviljad l års förlang

ning å inneharvande tjoostledighet att idka handelssjöfart. 

Febr. den 6. K. M:t har beviljat tjaostledighet för nedan

nåmode Officerare, för att idka sjöfart på in- och utrikes 

orter, uemligen: Kapt.-Löjtn. A. F. Pettersen 9 månader; 

Kapt.-Löjtn . F. F. Thomson och Sek.-Löjtn. K. O. M. Hahm 

hvardera JO månader, samt Sek.-Löjtn. L. J. Croustrand S 
månader. 

D~~ 17. K. M:t har befallt, att nedannämnde ~kepp och far

tyu ' skola utruslas vid Carlskrolla station fö•· att utgå på 

t'Ipcdiliou , nemliccu : Skm!-Linieskeppet Stocbholm och 
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Skon11rteo Activ på 2 ~ mAnaders expedition ; Korvetten 
Jarramas med Kong!. Krigs-Akademiens Sjökadetter på 3 
månader; Skruf-Liniesi;Pppe~ Carl XIV Johan såsom ex er~ 
~is-~kepp på Carls~roQa r~dd, jemte ett mindre fartyg be
styckad! med mörsare eller bombkanon j ~riggen Snappopp 
till exercis för Sl;eppsgossnr; Korvellen Najaden för att 
mot slutet ar nästkommaode September utgå på 10 må
naders ~xercis-expediiiop, samt Äng-Korvetteroa Orädd och 
Thor för att, i händelse ar behof, kunna utsändas till sjös; 
och vid Stockholms station : Äng-Kanonsluparna Bogland 
och Svensksund; 4 Bomb-Kanonslupar och l bataljon Ka
noojollar på 5 veckors exercis-expedition ; Exercis-Brig
gen ar Wirsen till exercis för Under-KanoniE:rer, samt Äng
r~rtyget Valkyrian för alt i lländelse ar behof, kunna ut
sändas till sjös. 

Den 18. K. M:t har bifallit Premier-Löjtnant C. W. B. J. 
For~ells aosöl;an att varda entledigad från sin inneharvan
de befattning såsom Kompap.ni-Officer vid Kong!. Krigs
Akademien; och har [(ongl. Maj:t under samma dag be
fallt att Prem.-Löjtn. C. G. Lindmark skalltills\'idare tjenst
göra såsom Kompagni-Officer vid Kong!. Krigs-Akademien. 

s. d. K. M:t har beviljat tjensllediebet för Kapt.-Löjtn. W. 
Cramer 6 månader och för Prem.-Löjtn. C. W. B. J. For
sell S månader, den sednare för att idka inrikes sjöfart. 

Den 19. K. r.'):t bar beviljat tjE>nstledighet för PreiJ).-Löjtn . 
H. R. Ankarerona till årets slut för att idka in- ocb ut-
rikes sjöfart. . 

Den 20. K. M:t har beviljat Sek.-Löjtn. Carl Lund~ren 2 
års tjenstledighet ror idliande af utrikes sjörart och Löjtn. 
vid Marin-Regementet C. A. N. Arnoldsson 6 månaders in
och utrikes permission. 

Den 27. K. M:t har tillåtit Kommend.-Kapt. A. F. Palander 
att mottaga och bära ordeostecknet af Kejserl, Ryska St. 
stanislai-ordens 2:dra klass . 
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Förändringar inom Kongl. Mai:ts Flotta. 
Befordringar : 

Den 6 Febr. Vid Marin-RegerpPntet, till Öfverste-Löjt
nant i RPgementet och förste Bataljons-Chef: Majoren C. V. 
von Heidenstam; till andra Bataljons-Chef: Majoren i Rege
mentet G. A. Klint. 

Den 17 Fe hr. Till sekund-Löjtnant: utexaminerade Ka
dett-Korporalen J. L. Frykholm. 

Den 26 Febr. Till Amiral: vice Amiralen J. H. Kreuger; 
till Kapten-Löjtnant: Premier-Löjtnanten Grefve A. R. Cron
stedt; till Premier-Löjtnanter: Sekond-Löjtnanterne C. C. 
Engström och A. F. Rahmn; till sekund-Löjtnanter: utexa
minerade Kadett-Korporalerne E. G. Heijkenskjöld och S. E. 
Littorin ; vid Flottans Mel;aniska korps, till Löjtnant : Under-_ 
töjtnantm G. F. Waldenström. 

Förordnanden : 

Den 3 Febr. Till Militär-ledamot i K. M:ts Högsta Dom
stol: vice Amiralen J. H. Kreuger. 

Den 17 Febr. Att bestrida Lotsfördelniogschefs-tjenslen 
på Gottland : [(npteo-Löjtnanten F. G. Ou Rietz. 

Afsked : 

Den 16 Jan. Premier-Löjtnanten H. G. Å. B. Sabelfelt, 
med tillstånd lllt utan lön uti Flottan qvarstå. 

Dödsfall : 

Kapten-Löjtnanten, Ridd. ar IL Svärds-orden J. Rosen
gren den l O Januari; Amiralen, Ridd. och l{ommend. af K. 
Maj:ts orden C. F. Coijet, den 23 Januari . 



nos C. IL llöök i (::al'lsllrona, A. Bonnier i stockholffi 
och öfrige Bokhandlare finnas följande nyare arbt>trn att tillgå: 

Beskrifning öfver Fyrar, Bdkar och Sjömdrken d verl
dens kända kuster. ~fler ~ouliers 11 0escription _General!' des 
phares et Fanaux &r,'' Ut{pfven 1851) af Kongl. Orlogsmanna
Sällskapet i Carlskrona; h. 1 R dr 24 s~. 

Carlsten, O. A. SPglations-UnderrättelsPr öfl'er Nord-
sjön, samt bes~rifning öfvfir de invid rlt·nsamma liggande ku
ster af England, Skottlalld, FrankriiH', Nederländerna, · Julland 
ocb Norrige, enliet de sednaste Eng~lslw, Franska, T)'Ska och 
oansl1a mätningar och besigtningar. Förra Oden; ' h. 2 Hdr 
)6 sk. 

Carlsten, O. A. Seglations-UnderriittelsH ilfvE>r Skager
Rack och KaltE>gat samt gel'! om Öresund och Belterna; h. t 
Rdr 16 s~. 

Carlsten, O. A. Seglations-Underr~iltelser iHver ös_ter
sjön, inbegripet Finska och Bottniska vikarue tillilw med Ore
sund ; h. 2 1\dr 16 s~. 

Carlsten, O. A. Hjelpreda för SjökaptPner och Skrpps
handlare till undvilmlde frflll glömska vid l'lt Skepps nlrust
ning och klargöring för sjön, samt tillika Proviant-Förteck
ningsboll och Förledning på alla lösa skepps-inventarier om
bord ä ett i lwmplett stånd utrustadt fartyg; h. Il) siL 

Clausewitz, C. v. l(ricförandets vi~ligaste grundsatser. 
Öfvers. från Tyskan af J. M.j h. 16 sk . 

Cramer, Carl. Om Lap,en fö1· Stormar. l'ral.tisli lljelp-
reda för Sjömän. Efter Reid, Piddington m. Il. Med 20 
ligurPr, intryrkta i texten, och en eliarta; h. 1 R dr. 

Decl>er, C. v. Lilla l(l'iget i den nyare krigsl;onstens 
anda eller anviiudandet af alla tre l'apnen i lilla kriget. ör
vers. af H. fljärne, 2:dra upplar:an nwd S planeher; h. l 
Hdr 32 sk. 

Dufour, G. H., Gent•ral. Afhandling i Taktiken. Öfvers. 
af A. F. Boy, Capitaine i Armeen. l :sta häftt'l. Il) sk. 

Figuier, L. Angmachinen. En Bislorisil sldldring af dess 
uppkomst och nlveclding från dess lärsta uppt;)ckande intill 
våra dap,ar. Allmån BPskrifning ar Ångmachinen, dess be
ståndsdelar, sammansättning, verkan o. s. v., samt dess an
vändande inom Industrien, på Fart) g samt på Jernv:igar. Be
arbetad på Svenska af A. H. Foclr. Med lräsnitl. l Hdr 40 sk. 

Gyllengranat, C. A. Sveaborgs öfvergånp, år 1808; h. 12 sk. 
Grill, C. statistiskt sammaudrag af Svenska Indelnings-

• ve,rket eller Tabellariska Förteckningar öfver Armeens Bo
stallen samt öf1•er samllig t! Husthåll och Hothåll i 1\iket. 2:ne 
delar. 4 Hd1· 4 sk. 

Horsbur·gh's seglations-anvisningar till och ifrån Ostin
dien. ärversatte och tillegnade Låraren vid Carlsbamns Na
vigations-Sko!J, Hr W. E. Wireen, af en hans Elev; h.tl\dr. 

11 ./ag Tjenar !" (Prinsens ar Wales val sp råk .) Från det i 
Bt•rli .n al Pre ns~i>k a Ganle s- LOj tna n t ~u Carl von Reinh(Jrd n t -



gifne och Preussiska Anneeli lillegnatle arbetet : ~Ich Dien 1• 

öfversatt af en Svensk Officer; h. 28 sk. . 

• Jonzon, Bror Jo/1. l\ ort afhandling 1 om Ängmachiner och 

Anglartyg m. m. 2:dra ornarhelade upplagan, Med 1 o 1 Ileu
re r i texten. Cloth!Jand. 2 Hdr, 

· Hnorring, Oscar v. Om Skjut.öfningarne inom Franska 

)\rmeen och den method, som ar Minie följes vid shjutsko

lao i VincerllH'S; h, 32 sk. 
Ljunggren, C. J. Minnes-anteckningar uniler 1813 O<;h 

1814 årens kampagner uti Tysiiiand ocll Norge. Komplette i 

:; delar. Med 6 bollorerade planchH. 4 Rdr 32 si;. 

Med anledning af en pd Riddarhuset väckt motion om 

Örlogsfartygs stationerande pd utländska platser till {Jandelns 

6kydd och bf'fordran Hi!;sdap,Prl 1856-57; h. 8 sk. 

Nödig underrättelse för Sjöfarande om Räddningsanstal

ter för skeppsbrutne, jemte bifogad karta <Jfver Hii ddninr,s-sta

tion~rne pä l;mtnrw af Julland och Bornholm j h. 12 sk. 

Om Svenska Infanteriet och vilkaren {ör dess stridbar

het. Några ord till Mi litårl'r och icl;e-militär.er -aJ G. N.; 

h. 16 sli. 
Om Roterande Stormar. Ett vigtigt studium för Sjöman. 

Öfvers. frän Enp,els~an af C . . Hleman, Capt.-Lieutnaut vid 

Kong!. Maj:ts Flotta ; h. 16 sl1 . 
Paton, James. Sveriges Skeppsl1alender för år 1856. 

Cartonn. l Hdr 32 sic 
Rang-Rulla öfver J(ongl. JJI.oj:ts Flotta. .utgifven i Mars 

1857; h. 32 sk. 
Rhodin, J. Lar,sarnlin[: för 1\rigs-Domstolarne, innehål

lande [\ont;l. Maj:ts Krius-Artiklar för dess krigsmagi till Lands 

och Sjös. Gifne Stocldwlms Slott den 31 Mars 179Sj jemte 

Tillägg ur Allmänna Laeen och utlwrnne Författningar, intill 

början af åt· 1856; h. 2 H<lr 32 si!, 
Sjö-Apothelwt. BPsl!rifning deröfvPr och dess r{ltta an

vänd~nde t de allmännast ombord lörekommande sjukdomar, 

hvaribland Mven de V<'nerisl;a, jemte sättet föt· anställande 

ar Hölminp,ar mot Smitta, afv~nsom botPmedel, att användas 

vid möjlit:<-'Ll inträffatie för!liflningar j h. 16 s~. 

Svenska Armeens Anciennitets-Tour och Rang-Rulla dr 

1856. Upprätlad af Landtförsvars-Dt>partementets Commando

Expedition j h. l BJr 32 sk, 
studier öfver Svenslw Slrärgdrds-Flottans Historia, -Krigs

sätt och användande vid Sveriges Försvar, af en Infanteri

Officer. Med l~ i texten iotrycl1te planer ocb 4 öfversigts• 

L1rtor j h. 2 Hd r. · 

Sveriges Central- ,och Sjöförsvar af M. B., Artilleri-of

fic Pr. \\1Pd anledning ar ''studier örver Svensl(a skärgårds-

flottans Historia et c." h. 16 si;, · 

Teckningar ur Sjölrrigsväsendet. Il. Granskning af "Sttt

die.r ö{ver Svenslw Sh'ärgårds-flottans historia etc." Ii . 32 s~ • 

••• 




