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Förhandlinga,. znmn Ifongl. ÖrlofJSmrmnrt
Siillslwpel. 

HöGTIDSDAGEN 

den 15 November. 

Tal vid Presidii nedläggande. 

Mine llet· rar! 

Ett år har försvunnit, sedan jag från delta rum hade äran 
fästa Eder uppmärksamhet på några spridda drag ur f\ongl. 
Svensl•a Örlogs-Flottans Sjökrigs-hund elser under året J 808. 
De Liniesl;epp, som egentligen då använues, hafva äfven för
svunnit, och lemnat rum 5t andra, hvillla, under fredens 
lugn, 1ill större delen obegagnade, sal<nat tillfälle att mäta 
sig med någon fiende. Ocl;så hafva , måhända just derföre, 
många öfver dem fullt förl<astelse-domen, och ansett dem 
öfverOödiga, eller som lyx-artildar, dem Riket ganslw väl 
lmnde undvara. Särdeles har ocl; detta år varit i hög 
gt'ad märkvärdigt, just för de många menings-strider, som 
derunder blifvit ull; ä m p a de om Flottan och dessa Liuiesliepps 
vara eller iclie vara. Min afsigt är likväl långt ifrån att vilja 
framkalla några nya sirider; måtte de för alltid vara slu
tade, och öfvertygelsen om både stora och lilla Flottans 
nödvändighet, hvar inom sin bestämda verlmings-lirets, fa
stare och fastare sammanknyta förenings-bandet mellan dem 
af fosterlandets söner, på h vilkas lott det möjligen ä u nu en 
eånu faller, att uppträda på den ena eller undra till fäder
neslandets försvar. 

Att Sverige, till slörsta delen en ö-stat med vidstr itdta 
](lister, hr liöfver ett lirartfullt sjöförsvar .. lämpad!. efter dessa 
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fm sters hcs l;alfenhd, derom l;an väl icl;c llnnas mer ~n en 

tanlw. Om detta förhållande har ocl; i följd af de många 

sal<rika upplysninrpr, som unu e1· mP.nings-slriJcrna vunnits, 

natione ns Ombud vid senaste llil;suaa blifvit mer och mer 

öfvertn;adc, livarföre vi ocl; hafva dem att taclia för en 

ovanlig frikostighet i anslaa till sjöförsvarets bebof. 

En vi gtie fråea återstår liliv til fu1nu oafp,jord, den nem!.: 

lirad lir nu, med afseende på Sv1~rir:es maritima behof, aogr

!(ip,nast att först påtänl; a, för att, i kindelse af Pit lirig, vär

di e t kunna upprat lidli la 1\ikets sjelfs tiindieh et '? livarhelst vi 

(;a sle våra blid ar, varseblifva vi, huru uppfinninearne med 

jftttest ea framgå, och huru nat ion erna täOa med livarandra i 

framåtsl;ridande, äfvP n på den lilarit i ma vuuen . F1·cdli gt 

svåfva viii i denna stund alla Europeisl;a nationPrs Oag[;or 

iifver hafven, men en orolig hels-anda gnr igenom tiden, och 

den jäsning i sinnena, som sprider sitt c lelilrisl;a iimne lirina 

Europa, silall troliuen flirr elle r senn1·e samlas i hotande 

moln, som bå!la krigets åsl;o r . 1-Jvar de kunna urladda sina 

för störande strålar, stå r endas t i Försynens händer. Oldokt 

vore emed lcrtid, att icl;e p.ifva a lit på tid ens tecken, för att 

på förh and aOeda deras verkningar, eller, om detta ej åt' 

möjli gt. 
1 

icl;e alld eles oberedde möta dessa. Vi lwnna 1 för 

vinn andel af detta ändan1ål, hemta läroritw anledningar till 

behjerlandc äfven hos oss, af hvad vi finna anfördt uti en 

nyli [iell u![;ifven af handli ne: "Tanl;r.r om Danmarlis Söva)l'll 

0" dds Anvendelse" af [(aplen-Löjtnant [(öbke, alldenstund 

ti,(lii mpninge n dHaf i de {] es ta fall Mven iiger rum på Svl'ri[le 

och tänkesä tten om Flottans angr.lägen heter hos vår vesfra 

granne in ga lunda böra vara för oss lil; giltica. Jag tillåter 

mig fördensliull att dr rutu1· anföra åtsliilligt, som jag ansett 

förtjena särde les up pmärksa mh et: 

Efter en lwrt inledning börjar ban sålunda (pag. 2): 

''Vid IJVar och en stats sjöförsvar bör man, vid bestamman

det af dess olil;a heständs- delar' hafva för ögon e u : statens 
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egendomliga beskalfenhet, h vad lw sls traclw ingar , öar, fast 

land och dem omeifv andc fa rva ll en anc~r. l förhållande 

härtill bör det höra till sjöförsvarets uppe irt 1 att på h:,sta 

sätt f;unna fr eda Stat ens Olllliifvand e farvatt en, så att fi !• llcfen 

ej blifver her re öfvcr dem 1 ty npp nfir han först sliid 
1 

då 

blir en stat sådan som Danmarl;, hvilk en til l stor del hr står· 

af öar, afsliuren och separerad frlin dess 5ts!dlliga best5nds

delar, och dcricenom förhin drad Qtt lcmna nö diet und (• r:.:löcl 

af landtru pper från en del till en ann an, hvarr. st dPI elle r 

omstiindigheterne finn es nödvandiet till Hiclerneslandets rädd 

ning. 

npå tl et alt Danmarl; s[tl t' des med möjli r, astc lyclw s!,all 

kunna lösa den na upp[;il't, måste dess sjöförsvar vara så be

sl;alfadt, att den nödv än di p,a defen siva lirafl en må (, unna slät

las mot fiend ens rnuritima styrl;a, li vartill vi förnuft igtvi s 

böra anta3a, att han vill anvtind a en sjömallt, so m förmå1· 

att lyclilic Pn kitmpa mrd vf11·, und er lians operat ioner emot 

oss. Danmarlis sjöförsvar hör derföre vara så sa mmansa tt, 

att ett rilitiut förhålluncle emellan s c ~;lande Sf;,•pp, Ängfartyg 

och Kanonfurtyg figer rum 1 allt ert Pr statens och fa, ·\'altn cns 

egendomliga bes liulfeu hct, dessas al' naturen brslf;mda stor

leli, samt att vid an vä ndand et iin vidare afses , hvill< et förs var 

flottans olika bestånds-delar för mår alt utföra mot ti endcns 

sjöstyrl<a. Om Darunarl; som sjöstat li onnn er att upp träda 

isolerad mot en slil1, når:orl unda passande ved('rpart 
1 

eller 

om det, allierad t med en annan sjöslat, slia ll utföra !; am pen 

emot en större 1 böl' ej åstudl;omma nn[:o t vaclilande i l'ast

ställclsen af vårt sjöförsvars olil<a beslftnds-delar, ty vid 

dessas bestämmande må städse hafvas för ögonen, IJVad som 

är ändamå lsenligast till vart försv ar mot en Il eode J som 

möter oss i våra farvatten." 

"Det är on eklig en en sto1· lyclia för hvar och en Stat, 

som inve cldas i liri {l , om det kan föras ut~nför sjf'!fva lan 

dets gd1it, så att delta ej blifver ocku perad! af fienden. 
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Bititicheten i detta påstående åt' så tydlig , att jag anser 

de nsamma ej erfordra uå go n närmare bely sning. Man lwn 

dnföre untagu, att en fullkoml ig en isol erad Slat liti et· minst 

i materie ll hänseende af ett l!rig, så länge dess Flotta är i 

stånd alt förhind ra !l <! n d ens inträngande i sjelfva land et, 

samt att försvara Jettas inre och yttre handel , denna -

hvarje handels-stats hufvud-nerv, ty ju mindre den på ett 

eller annat sätt lider under statens sjul1doms-tillstånd (Io·i

r,et) ' ju b:·lttre lian ock staten utstå med de från l;riget 

osl;iljaldiga, utomordentlip,a utgifter. Den enda Europeisl;a 

stat, som i anseende till belägenheten inn ehar denna stäl l

ninr;, är Eng land, som ocl! på grund h:it'af och till följe af 

dess Flotta , i en lång följd af år efter den första Frunsl;a 

revolutionens utbrott, kunde försäl1ra sin oafhängigh et och 

sjelfstiindighet mot Napo leons hersldystnad, till och med se

dan li:.tn genom sitt snille och sina segen i!;a hårar had e 

t1ingat de öfrip,a Emoprisl1a sta terna i lians gigantisl;a pla

ner till Enp,lands störtande." 

"När en s tat, u n uer I1rig, på den maritima vår; P n vill 

' föra trupp r t· öfver på mots tåndarens mnrl!, sker sådatJI på 

tra nsport-slu~pp , ledsaeaJe af ett behöOip,t antal liriussl1epp, 

fii r att tj ena som v:irn under pnssap, en , och för alt med 

sina lwnon er betäclw -tt·upp ernes ut sliL'PPilill[!. De Krigs

sli Ppp , som h~rtill användas, måste naturlip,tYis vara af en 

så offensiv som dd••nsiv styrl<a, att de Wrmå ulföra denna 

tjenst mot fiendPns öriop,smön, som troligtvis stindas em ot 

dem, föt' att orninte teö ra och förhindra alt slili debarlwrint: 

af !lencltlip,a trnppN må i.igu rum. Vanda vi vi\ r hli cl< på 

Napoleons projeli terad e Iand st ien ine i Ene lan d 1804 och 5, 

så finna vi, att han , fö t' att lwnna öfverföra en i1är af 

150,0 00 man med 9000 hästar, samlade och till störs ta de

len i Fransila hamnat· Iiinp,s l{aoalen lät bygr;a en transpo rt

flolla till härens insli eppnine af öfv t< r 2,200 shepp oc h far

tyg, samt att han låtit bcstyclia öfver 1,300 af dessa (hvaraf 

dt• största i\ndocli förd e 12 st. 24-1l:s e lianoner h vard era) , 
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för 11tt blott derigenom få England :.ttl tro, det hans nH'nin g 

vore, att vid gynnande vind och våderlel! för etaga öfningen 

ti ll England endast med denna mägtiga !lottilj, utan betiicli

ning af Franliril;es disponibla Flott or. Napo leon, som emed

Jertid kände Flottans betydenh et för Franhilie vid hvur och 

en mar itim operation, söl1te af denna anledning, för att möj

ligen lmnna realisera sin fl eråriga älskli ngs-plan - land st ig

niogen i England, att på O era sätt draga de i Kan alen och i 

dess närhet stationerade Engelsl;a Flottor från detta furvat

ten, på del att den lwmbinerade Fransk-Spanslia Flottan af 

34 Liniesliepp under Vice-Amiral Villcneuve, och deo Fran sl;a 

13rest-Fiottan af 21 Lini eskepp under Vice-Ami ral Ganthe

numP, måtte förenade sammantriitra i uppgången till Kanalen, 

efter förela t;d pl an öfv r rmanna den Engelslia [{nn al-Flottnn, 

biifva IIP rrar i Kan alen en !;ort t id, och således gifva Trans 

port- Flottan mt- d för lH'midte insl;e ppade här nödig betäck

nine und er pa ssaeen och utsl•eppningen. Eneland lät emed 

lcrtid iclie missleda sie. Vi l!iinna resultatet af atfiiren vid 

Trafalp,ar mell an förenade Fransl!a och Spunslw Flottan un

der V il le n ~ uvc och den Enr,e lsl;a under Lord Ne Jsson, samt 

att 13res t-Fi oltan under Ganth eu ume bestii!ldiu t förhlef inne 

sluten uti Brest af Co ro wallis, liva dan ocli den stora land

sti:;nincs-plan cn, i brist på betaclwing af Linieskepp, måste 

öfvercifvas." 

"!\edan nren 1796 och !IS hade Franhil;e gjort id;e 

miudrc än 4 försöli att öfv erlöra lilntltrupper och bringa 

liri ge l inom Englands landam:'iren , hvill•a alla misslyckad es 

derie en ow , att Engelsmännen alltid voro herrar på !Jafvet.'1 

~lånne detta al lt varit möjli~t, om England insliränl;t sie

till endast kustförsvar, beståen dP. af I111 ru stort antal Fregat

t er, li\tta fartyg och Kanons lu par som helst'? 

Me n ! ~tom oss an vidare följa den Danske författaren, 

som yttrar: "Jnvecldas Danmark i krig med en stat, som 

har Flottor till sill försvar, då är det troliet, h vilket ock 
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ldstorieu ort:t har IJeyisat, alt fi end en s(i snart som möjliet 

sölier att bringa en lämplig trupp-styrl<a i land på en af 

våra större öar, förnämligast see land , för att derm ed ope-

. rera mot oss. Detta sl;er dä, som förb emiild t nr, i Trans-

port- sJ,epp, under bPsl;ydd af en Flotta l hvill; en det blir ar 
vigt och önsldict för Danmarl•, att med sitt sjöförsvar fillnna 

angripa, inn an fienden se1' sic i stånd alt företaea deba rf; e

riozen af sina land!ruppH på vår· strand; dessutom böl' vår 

sjöslyrfia lämplir,e n l1unua mäta sic med fi endens, på det 

han ici<e m5 b !~ herrsl;a våra farvatten och derigenom allde

les förlama vårt försvars viisende. Vid viira (Danmarl1s) lnr

slPr finnas ställen , hvarest hafvets djup tiilt under land till å

t er Linieslit·pp att anlira på lifrrnsliotls afst5n d från stranden, 

och liva rest de alltså förde lalitiet liunna, under !;anon-eiJ , 

bctiiclia lru ppernes utsl;rppninr,." 

Sli ull e, i hund else Sverige ltl efve invecliladt i lirir,, iclie 

förhill land et lillnna blifva alld eles enahanda, nemligen att våra 

vidstrild ia lnrstcr hotades af landstigninG"'? är det icke då 

lil•a an{icl:igct för oss alt förbindra Il enJ ens framlwmst till 

' det utsedda tlebarlierings-sl[lllet. Della må u u blifva i sl;är-

c5 rden, hvilli 0t lliiväl är mindre sannol ilil , i anseende till dd 

motstånd nf Shiirgårds-fartyr,, som der lwnna möta, ell er på 

en mera öppl'n linst, s·å blir det i båda fallen lilla nödvän

di ~;t, alt ju tidigare och på ju lang re afs tånd från land de

sto h;it!rc, gf1 emot hon om med en passande sjöstyrl<a, be

st:I<·IHJe förnti ml it:ast af Lini,·sl,ep p mPd biträde af Ångfartyr,. 

Sli!ille man lilivJ I se sir, UIHI<'rliicsen de Sli!:'pp, som med

följa till Iransporteos beläclininc, måste det dock blifva en 

BPfi!lha fvares O\'illwrlic·a pliet att söl<a undv illa den olika 

striden med sl;eppen , men deremot p,iira allt för att in

komma i den Uilnsle massan af Tran spor t-Flottan, hvar Pst 

nr\illerif'ls verl;an mot de med tropper iifverlasla de försvars

lösa fartygen lwn blifva mest förstörande. Förföljes han äf

ven dit af llendens skepp, lwnua de de r svårligen våga en 

~lrid , en1edan den ej han allöpa ut~n fura att ska da egna 
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fartyg ; och nöJe as man åu slutligen gifva vika för öf\'n

mnct eu, lider det intet tvifv el, att dPn, som riilt förstå lt be

gap,na dPn tid, han befunnit siH innti Transport - Flot tan, lw n 

med lnsn gå si tt öde t ill mötes, siilier att sjelfuppoffrinp,en, 

åtminstone för den gången ' 0111 iclie al ldeles titlintetej ort 

landslignin gs -försö lwt, doc!( så ansenligen försvaga t fienden, 

att det torde blifva hö gs t v5dlict fö1· lHJnom alt fortsätta 

företaseL Att ini fr ia sic uti strid med sl<eppen , iifl'en om 

man tilltror sir, fullt lwnna miil a sir, med dem, vore lil;väl, 

efter min öfvert yee lse, itl<e viilbet~inlit, alldenstund ti ll oc h 

med deras fullliomti ga för störina möjli ce n iclw kunde helt 

och hållet hindra transporten alt under nffiircn forisä tta sin 

Va:,, och försölw landstiunino en oberoende af slieppen , hvillw, 
u' u u 7 

för att iclle vara belamrad e genom trän cseln ar lransport-

mansllap, icl\ e kunna medföra n5got så särdel es betydliet an

tal trupper, alt för etaget dera f i väsendtlig män bero r; 

hvaremut om del lyclias förstöra tra nsporten, slieppen ing en

ting dem förulan lmnna för elaga *"). 

['llödvändiehetcn af en s5dan demonstration söl<er ock 

Danslie författar en ytterligare bev isa, i det han (pac. 8) sii 

r.~r: Är sliill ~ t för debarlie rine en väl va lclt af fienden, hvad 

ku stens ternlin och djup et vid den anel\r, s:\ anta r,Pr jar,, 

alt till och med den bPtyd lir,as te t rupp-styrlin med falt-artil 

leri på lwst en ej heller li an förhindra landstir,ninr,en, såvida 

fi end ens medhufvand e Liuiesliepp och svåra Frrgatte r rildigt 

") Härvid torde kunna invändas : om man vill undvika affilr med 

skeppen, kunna ju svå ra Fregatter eller Krigs-ångfartyg göra lika 

stor ska Ja bland Transport-Flottan. Detta mcdgifvcs, så länge 

strid med skeppen kan un dvikas; men som ingen försigtig fiende 

lär un de rlåta at t till rekognoscering eller avantgarde sända lättare 

fartyg, såsom Fregatter och Ångf:Jrtyg, med hvi tka vi\ra först kunde 

råka i strid , och hlifva åtminstone deraf uppebli IIne , tills skeppen 

bunne fram, fötj e1· ju tydligen , att huf1•ud-ändamälet: konvojens 

förstörin ::;, okullc förfe tDs, om man vore dc föna uudertägsen. 
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placeras nära strandeu, fiir all belät:ka utslieppninr:eu me
delst elden från deras lwnoner, hvillia snart genom sitt 
större antal och sin svårare kaliber skola tvinga de samlade 

· trupperne på kusten med deras obetäckta fält-stycken att 
draga sig tillbalia frän Öf'lop,s-skeppens skottvidd. Armeen 
förmär följalitligen icke att hindra en tiendtlig landstigning, 
hvill;et sä ofta är bevisadt af så väl äld1'e som nyare mili
tå r- för f a tiar e. 

Lika litet lwn en del Kanouslupar, om än de för ögon
blicket funnos emellan fil1sten och de fiendtliga örlogsmän
nen , vara något väsendtligt hinder för landstigningen , ty 
1\anonsluparne måste ju i detta fall befinna sig nära de 
fieudtlit:a örlogsmännen (alltså utom sannolil;heten af ett 
lyclilit:t resultat vid anvä11<landet af slika fartyg), alt de ej 
länr:e torde genera dessa , men snart nog blifva totalt för
störda af de fiendtliga Örlogs-slwppens eld. Vid Algiers 
bombardering af Amiral Exmouth den 27 April 1816 sän<les 
under dylika omständigheter 33 sådane fartyg, innan kort, till 
sjöbotten af Linieskeppen Qveen Charlotte och Leander. 

' oerest vi (Danmarl;) 1807 vid Engelsmänuens landstigning 
vid "Vedbek", hvarest Linieskepp lwnna anl1ra på 2 a 3 ka
bel-längder från land, hade haft ~Il uel [{anonslupar samlade 
der under lwsten , sl;ulle di\ iclie dessa hafva var·it under
Ilastade ett dylikt öde'?" -

Vidare heter det (pae. lO): ,,V:idjas till historiens vitt
llPsbörd, så f:inna vi, att en slik f:iendtlig arme, med land
sti~ning;;-trupper ombord, städse och af ofvan anförda orsali 
varit ledsagade af ett antal stora krigsskepp, bvarvid hos 
den mag t, dr.t gClller, som måste önska, att ett slikt land
gåues-försöll iclie lyckas, den naturliga frå~an måste upp
stå : huruledes förhindras det b~st '? 

Svaret härpå blifver : man bör möta flend en med en 
sjöstyrka, som är i stånd att liunua lyckligen slåss med hans 
konvojerande örlogsmän, sfl alt om arven fienden uppnår ett 
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passande utsl;eppnings-ställe för trupperne, Transport-Flottan 
får annat att göra än tänlia på debarlieringen, och att till 
och med denna, på h vad sätt som helst, försvåras genom 
våra medföljande ruiodre Örlogsfartyg, hvillia såsom mindre 
djupgående kunna placera sig på passande ställen emellan 
sjelfva de Ilenritliga Transport-slieppen, fur att direl;te för
hindra utslieppningen från dessa, medan sarntidi!jt vftra stora 
örlogsmän aneripa de fiendtliga' bestiimde att betäclia de
barkeringen. · [{unna vi då, i förening härmed, hafva på land, 
i närheten ar det valda landninp,s-sliillet, en passande trupp
lwrps att agera med, så snart omständit;hdernn det med
gifva, derest deharl;eringen siwlie äga rum, då antal' jae, att 
fiendens afsigt biist tillintetp,öres p,enom den förenade attac
ken af sjö- och landt-malit; mNl sjelfva land!jånr:en lian, 
som Major Scheel anmärkt, blott förhindras eenom hjelp a 
Flottan. Låt oss såledl's tiinlia oss , att det iii' af vigt för 
fienden att S<ilta j land en trupp-f;orps af 25 U 30,000 man 
på ett eller annat stalie af vårt lands territorium. Han må
ste då låta Transport-Flottan, som innehar denna trupp
styrila, beskyddas af medföljande lirigssl1epp, af en styrlia, 
som, under allmänt gifne förhållauden, förmår betäcka pas
sap,en samt ntsl;eppningen vid ett suponrradt eventuell an
fall från vår sida. Antaga vi, att fiendens maritima styrlia 
till ett sådant företags lyckli~::a lösning vore några få Linie
sliepp, några Fregatter och mindre Örloesmiin, samt 3 a 4 
kraftfulla Krigs-ångfartyg, till assistans för S?f:Pl - sl<eppen, när 
så behöfdrs; är det då i el< e naturligt, alt vi pfl vår sida må 
hafva ett lil;a beskatfadt sjöförsvar, för att beliiimpa honom; 
och har historien, som det tillhör att reda våra beerepp 
och ej förvirra uem , iclie nogsamt intill denna dag bevisat, 
att - sjömalit mot sjömakt - det starkt armerade lirip,s
skeppet blott af ett dylilit lwn, mrd hopp om framzåne, be
liiimpas.n 

Om dessa obestridliga sanninear nödvändiet måste p,~lla 

för hvarje nation, som kau befara !icudtlica aufall friiu sju-
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sidan, huru mycket mera då för det land, som har en så 

betydlig lwststr.iclla att försvara som Sverige. Det måste 

fördenslwll vara af yttersta vigt att sölia tillintetgöra alla 

slldane försöli och, om möjligt, innan fienden hinner det 

mål, han utsett till anfalls-pnnlit. Men som detta omöjligen 

kan ske med annat än sådane större seglande fartl'(~, som 

kunna hjuda spPtsrn åt dem, som otl'ifvelaliligt vore utt för

vänta till motstå1Hlare, iir väl ingenting tydligare, iio att 

största uppmärksamhet bör filstas på Biliets förseende med 

ett sådant sjöförsvar, som det antydda behofvel kriil'ver, så

ledes Liniesliepp, alldenstund de Stater, från hvilka landstig

nings -försöl; möjligen kunna befaras, halva sådana. Väl 

kunna vi icke mäla oss med t. ex. vår östra granne uti 

slwppens antal, men vi kunna det uti tjenslbarhet, om den 

i tid inöl'vas, och i mod att träda fienden under ögonen, 

stiUIIe han ;in synas nagot öfverläesen. Jag har förut an

tydt, h vad el t väl förd t sliepp förmår uträtta , om det en 

gång väl inlwmmit i en fiendllig Transport-Flotta; och jag 

slilllle hysa bra liten tro på eammalt Svenskt manna-mod, 

' om jag föreställtie mig, det någon Svensk Skepps-Chrf skulle 

tvel;a att kasta sig in bland fienden , om fäderneslandets 

räddning deraf berodde. 

Jag förbieår, hvad 1\apten-Löjtnant KöbJ,e så sakrikt an

för vid jemförelsen mellan stora och små skepps relativa 

strids-förmåga, och vill, för att iclie blifva alltför vidlyflie, 

endast anföra, hvad han (pag. 13) sft triiffautle anmärker: 

''Siwlle man, IJVad Armeen vidkommer, räsonnera så : Dun

mark är en liten Slat, alltså må dess Arme dels vara ringa 

i anseende till numerären, dels må dess artilleri-pjeser vara 

af mindre lt:lliber, dess Ilandvapen mindre, gevären af större 

lödistal, utskjutande en mindre kula, än hiindelsen är med 

en stor Slats Arme. Då siwlie sälierlicen hvar förnuflie 

finna, all tietia rftsonn ement voro grundfalsltl. När ett dylil1t 

r·äsoonement deremot gö res, hvad rlottao vidkommer, neml. 

atl på crunJ deraf all Danmarl; är en litt·n Sta t, simlie alla 
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våra kriussl;epp vara nf' rin~;are storl•·k, som, ef ter hvad i dl't 

föregående ar anförd!, ej åro i stånd alt föra sil lmdlig 

svår beslyclmine till sidovärn, som de större slirpppen -

ty hvad ltrigsslteppet angår, må man erinra, att kanonerne 

städse är hufvnd-vapnet - då f1 r det ju nalurli t; t, alt det 

falsita uti ett slilit räsonnem eut ej måtte falla så I<Ht i ögo

nen på den icltc salditlllniee11 &c. 

Vilja vi, hvad vårt kära f.'idenwsland viulwmmer, hiiraf 

göra en tillämpning, lwnna vi väl iclie siiga, att Sverit;e är 

en liten Stat, om man betratilar areal-videlen; men -

Sverige är dl!remot ett fattigt land. Sl;ulle man derl'öre, livad 

försvars-verket vidlwmmer, rätta sig efter fatlicmans lägen

het, och Ila allting derefter, sam t endast in slminl;a sic till 

det, som kostar minst - då lwnde ju ocliså fält hftnda, att 

vi snart nog förlorade det lilla, vi halva. Besparingar uti 

h vad som oundeängligen behöfves till f\ili(•ts försvar, Ii unna 

fördenslwll blifva vådliga ; en förnuftig hushållninr; är der

emot så mycket m Pr att reliommendera. Der före bort mrd 

all onödig, öfverOötlir; och tidsödande lyx. Låt t. ex. Sol

datrn vara snyggt ldiidd , väl och ändamålsenligt hevilpnad, 

ulan öfverllödiga prydnader·, hvill;as st~ndinn putsande laga 

den tid, han mångPil gång så viii behöfver till livila och ve

derqvecl;rlse, nti ansprål;, då är lian ocli viilic och snart lär

die att gå, dit hans tjenst !<alla r. livarföre i el; e i stor sJutia 

tillämpa detsamma på sl;eppet, denna nytande fiistning, livars 

ändamål är att bjuda vönlnad, och för bPsparinearne af 

det, som svål' mot hegrPppet om mililärisld allvar ulan sl<qt, 

onlning och snygghet utan fj esli, ha ett skt·pp, ja vore det 

blott en enda lwnon i laget mera. 

Liniesl;eppet är obestridligen det liraltfullaste sjövapnet, 

som inom sig förenar, med den slörsta matel'iela, offensiva 

och defensiva slyrlia, de slörsia ressurser, och hostar jem

förrlsevis med samma kanon - antal - förd elad t på flera 

sJu rinn farl)i: - miN~!. Sf1 som dl beris, hvad ett mindru 
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antal stora l<rigssl<epp förmå uträtta emot ett större antal 

smärre, anför oftanämnde förfaltare (pag. 15) ett exempel 

ur nyare liders Sjöl<ries-historia, nem!. slaget vid Navarino 

den 20 Ol<tober 1827: noen liOmbinerade Engl'lsk-Frauska 

och Ryska Flottan beslod under detta slag af J O Liniesl<epp 

(ett på 84 , nio på 74 kanoner), l O Fregatter (en på 60, 

två a 50, fyra a 48, en på H, en på 40, en på 28 lwno

ner) , 4 131'iegar (en på 18, tre på J O kanoner) och 2 SIIO

nertar. Den Turl<isi<-Egyptisl.a bestod af 3 LiDieskepp (två 

a 84, ett pä 76 l<auoner), J 9 Fregatter (fyra på 64 a 60, 

15 å 48 lianoner)) 26 [(orvetter, hvaraf 8 på 24 a 18 ka

noner, 11 Briggar och 5 Brännare. Jemför man nu l< a non

antalet hos de stridande, så var den Turldsk-Eeyptisl!a nä

stall eD hal f gång <len Europeisl<a öfverlä[:sen , ehuru denila 

genom sitt stora antal Lini t•slie pp uti verliligheten liunde an

ses vara en passan<le motståndare för den Tmliisk-Egyptisl<a . 

Den Turiiioka Flottan låg förtöjd uti Navarino-buglen på ett 

ändamålsenliet sätt, danaode en båeformie figur, så att livart 

slif•pp kunde lemna det slörsta möjliga understöd åt det 

hela, emot en llendP, som placeratles innanför bågens cliorda. 

Flvart sliepp hade nödic~ spring ute, och de stora sl1eppen 

formerade ett slags inre linea, i det de mindre uppfyllde 

mellanrummen utanför tlenna. Jneen öfverrumpling äede 

rum. On den Europeislia eskadern lopp in, och ankrade uti 

bugten, voro dess motståndare fullliomligen stridf:irdiga att 

emotlaga dem, lilwsom ock fiendtlieheteme först började 

från Turldslia sidan. Den Europeiska Flottan placerade sig 

Idos till passaode motståndn1'e, inuti den af dessa danade 

halfmåns-fol'lniga bågen , och resultatet ar den starlia koo

centrPratle elden från tie färre men stora Europeiska Ör

lor:s-stH'ppen blef, då efter 4 timmars strid slaget upphörde, 

den fullliOrnli~aste förslörine af de Ilesta llt!ndtliga slH'ppeu 

och fart ygen. Om än sjöslag et vid Navarino icl!e l1an rälulas 

till de mest blodip,a på hafvet, serverade docl! Turl<al·ne sitt 

arliiiL>ri låuct . bättre än vit! något tmnat tillffllle .'' 
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Vi finna häraf det mest ojilfal!liga bevis på Linieskep

pens öfverläesenhet, och då sådan e långt ifrån att utrange

l'as från sjöuationerues mariner, tvertom vinna i tillväxt och 

förbättringar, och tanl<esälten hos vår vestra granne inga

lunda tycl!es i delta hänseende vilja st5 efter, är väl inp,en

ting naturlieare, Lin att Sverige iclie lwn eller bör anförtro 

sitt hufvudrörsvnr till sjös åt svagare vapen. SPelan och då 

numera delta tydlieen blifvit inscdt och erlilindt af nationen, 

lwn v:JI, hvad jne nu haft äran andraga, icke rimligen anses 

som en utlwstad ny strids-handslw eller en förnfll'lnelse mot 

möjli[!tvis ännu olilia tanliande. Återstår s[lledes endast tleo 

önslwn, att Linicsl1eppen må inom ellle timman fiirsättas uti 

sådant sliicl1, att vi icl!e, i hf1ndelse af ett luig, må licfinnas 

försvarslöse pr1 hafvet. Myc l1 et lilu1de visserligen vara alt 

tillägga med afseende på den vigtica, ännu oaft:Jorda frågan, 

huru ångl1raften fördelali!ip,asl bör användas, antingen som 

auxiliär-l!raft på sjelfva Linieskeppet eller på siirsliildta Borr

serings-fartyc '? Men utredand el härar lieger utom eräns(;'n 

af mitt föres atta mål. Jag hänvisar endast till de saliril!a 

upplysningar, som o fl a åberopade författare till "!lanmarl!s 

Sövreru" anfört, och hvaraf jae slutlieeu tillåter mil',' anföra 

följantie (pae, 41): "När man, vidlwmmande [{rigs-5ngfar

tyget, icl!e ta[:er i beiralitande strids-sl!eppet, så antages, alt 

man kan gifva det den seeel-egensliap (seilevne) och sjö

duglit:het, att det kan medelst sina segel allena åtfölja en 

eskader af Seg clsli<'PP, utan att behöfva taga sin tillllyl!t till 

machin-lu·aften och bråDsle-förrådet, b vilket blott vid in

trflffande be h of bör nyttjas för esliaderns tillfiilliea hj<>lp; att 

deremot af ett och samma sliepp förvänta tillfredsställande 

resultat som Sq:el-, Äng- och Sirids-skepp pf1 samma gång, 

under de allm linnaste förhallandeo, anser jag för oupphinne

li gt under vetPns!wpernes uuvarande ståndpunlit. N:ir möj

ligtvis, i en sanuolilit långt a!lägsen framtid, en annan liraft 

för rörelsen fln den, som för de nuvarande tunga och plats

npptap,ande machinerna med sina pannor och nöd iga brCIIl~le 
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begagnas, visat sig vara pr·:,kti skt auvftndbar till fartygs fr·a rn

drifvandc' dn l; an möjli[~en den tredubbla fordrinr,rn på se

gel-, Äng- och Strids-sl;t>pp vänlas liilfredsslällande löst 

inom E'lt och samma sl;epp ; men att en sjöstat simlie för·

dröja byggand et af dess nödvändiga, tid Pil molsvarande sjö

lörs,·a r, intilldf>ss detta problem lyckligen en r, å ng i framti

den l;an blifva löst, vore sannerligen oförsvarligt, alldenstund 

inp,en l;an förutsäga, när liden för Flottans allvarlip,a brult 

kan inträffa. 1'\är l;an man dessu tom vänta, att i denna el

ler någon annan riktning uppnå den fulllwmlir,ltet, som för

mår lillfredss t51la hvarje fordran, man derpå l;an hafva '?" 

\Ylen, mine Herrar! det ii r· icl;e nog, att vi bygea och 

iorJniii[!SI<illa våra Flottor , rn"d dem förmå vi docli ingen

ting ntr~tta - utan för st5 nd och sideldighet att föra dem. 

J(iirlel;en till vapnet befrämjar väl dE:ss hållande i heled, men 

lillnsbpc·n om dess rätta användande lwn endast vinnas ce

nom tidig och ihf1rdi\; öfning. Denna lwn fördenslwll icl;e 

nor: rl'l;omm endcras, vid besvarandet af frf13an : om livad 

som är anp,-el:'q~nast för Sverir,es maritima behof i händel se 

r af ett liri[l. Öfnin[le!l bör dock icl<e, efter min öfvertyeclse, 

insliränlws till endast exercis på mindre fartyg af höest Fre

gntters stor·l el;. ~hn lwn väl Iydia, att tjenst:;öringen är 

densamma på en större Fregatt eller ett Liniesliepp; och 

visserligPn förhåi! Pr dt>!. sig så uti många fall, men ingen 

lärer bestrida, att när den, som endast seglat på mindre 

fartyg, lwmm er ombord på ett betydligt större, förefaller 

honom allt svårt och ohandterligt, och han finner sig icl;e 

hemmastadd förr, an han hunnit viinja sig dervid. DP!ta 

gf11ler för· alla, men för hef:i let isynnerhet; vand att se före

målen från en låg ståndpunkt, tyder man från det höga 

Linieskeppet sig icke alltid hafva utqrnme nog för dettas 

rörelse, och man misströstar om sin e3en förmåga att hanci

tera det und er knappa om ständigheter. Bärt ill kommer om

sorgPn och vården öfver ett ell er tv~ batterier till, som icke 

så li! Pt }al:a lid oc h uppm ~ rl;samhd uti anspråk. Ot> t !\r 
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verkligen ett nnmärkninr,sviirdt förhållande, att bland nu i 

tjenst varande Flottans Officerare blott en finnes, som varit 

Chef å ett till verldig sjö-expedition (för J(ronans ri\li!ling) 

utrnstadt Liniesliepp, och i öfriet ganslia få Officerare, som 

ä något sådant tjenstgjort. Huru vill man då rimlit!~'ll be

gära dt:'n sälierhet uti blicl1 och omdömes-förmåga, som er

fordras, för all äfven med ett slldant fartyg lwnna r~·dn sig 

undet• alla fiirhullanclen '? och lil;vnl saknas icli e ansprål; pft 

skicldiehet hos Flottans Officera re , och ve-ropen uteblifva ej 

vid ringaste missöde, det må vara vålladt ell er ol'örslqldt. 

Hvad !;an förd ens l;u ll vara önslwnsvärdare, :"1 n att öf11ing fif

ven på Liniesli r pp lillvägabrin p,as nll co t o fl are än h l'art 1 5:e 

f1r ""), helst det sannolilit slilllle, älven hos månge n af na

tionen, som nu salinar ända till begreppet om ett Linie

sl!epps utseende, väclia både mera intresse för dem, om de 

någon gång visade sig, och bevisa, att i fredsl id de icke 

endast äro till för att paradera - alt icke saga r u t In a Y id 

brobänl1en. 

Mine Herrar! 

Jag har· söl;t utveckla de sl;äl, på hvill;a jag grundat 

min öfvertygelse om nödvändigheten af vår LinieOottas för

sältande i det sldcli, alt den vördnadsbjudande l;an uppträda, 

när fäderneslandets värdighet och försvar det kräfver. Om 

tiden och stund en, då detta kan inträffa, veta vi intet; men 

det veta vi , att tiden ilar och hehofven ät·o mf111ga ; må vi 

iclie låta den så obegagnad löpa oss ur händ erna, att de 

senare växa oss öfver hufvudet. Må man icke invända, 

h vartill tj enar det; vi liUnna ju ändå icke i sl1epps-antal 

mäta oss med vår östra granne. Jag frågar då: kunna vi 

") Från år ~ 8H till närvarande tid hafya icke mer än 2:ne Linic
skcpp , nem!. Carl XIII, ~ 823, och Prins Oscar, 183~, visat sig uti 

Östersjön ; också blefvo de uti hamnarne, som besöktes, öfverfyllda 
med folk af alln klasser, som kommo för att ))('se dPm. 
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det man mot man till lanJs '? Om iclw! hvarföt·e ej ulla :;a 

steget fullt oc l1 bespara alla lwstnadcr för både landt- och 

sjöförsvar'? Jnp,a farligare fiend er till all frihet och sjelf

ständighet gifvas, än misströstan och Idenmodighet; men 

l yc ldip,tvis trifvas de iclw p, e rna i Svenska bröst. Svag ii r 

den liedja, som frul1tan smider, men starka äro de band, 

som knytas ar l1[irlel1 till [(onung och fostrrland genom tro

fast eniehet och det mod , som Svenslie l1rigam aldria för

nekat. 

Sekreterarens Svar. 

flen Kommendör! 

Amnet, som Hen Kommeodören valt till föremal för sina 

hetral1telse r i del anförande, Siillsliapet i dag haft nöjet af

höra, har ej liunnat undgå att sftrdeles fasta dess uppmärli

sam het. På samma ~;äng det li ~;ge t• dess egna syften ni\r

mast, ut gör det lifs-element(:t, hvarpå fosterlandets vara ellet• 

icl1e vara som maritim stat beror. Då naturens I-lerre om

gärdade Sl.andiens jord med brusande böljor, fängslade han 

derigenom iclie dess inb yg3are bakom murarne af deras 

fj ellar; han lät vindarne och stjernorua visa dem viigen öf

ver det svallande djupet till fj enan stränder, för att det' 

utbyta de ur ldippans sliöte brutna sliatterna mot blidare 

Iuftstreelis alster; han förlänade Slwndinaven dess sedan ur

minnes tid er kända viiiinga-lynne, så att denne, med lugn 

och mod bekämpande de nyclifulla elementernus lirafter, för

stod att vända dem sig till godo, liännande sig lilia hemma

sta dd på hafv ets cunga nde vn3 , som på sin malmsprängda 

strand. 

Men ej blott föt' befordrande af fredliga för etag, äfven 

till försvar omslöts vårt land af denna vidsträdta våta graf, 

som en naturlig befästning, hvilken dock , lili alla döda värn, 

ej mäktar afhi\lla djr.•rfva anfall, sftvida iclie dPn fö rsva rande 

lifvas af öfvertn~rlsen utt lwnna på balfva vågen möta an

fa ll et och från börj an förslöa dess udd. Se r han sig der

emot afstängd bakom denna va lt enerar, ulan möjlighet eller 

rimliubet att linnlla v;inda sig tili förde l yppande tillfailen 

för anfall, mäune han Jii med S31111Ua tillförsiut skall he

tralila det naturlit;a sliydd, han [!GPI· af hafvel '? sl,a ll detta 

icl1e snarare synas honom som en bred vftg , hvarpå fienden 

i samlade massor, med större Hitlit et i\n pft fasta landet, kan 

falla öf'ver Il anom pft drn punlil, l•an minst väntat, oc h trygg 

fa sllli'tll a sig der, då lian ej befarar, alt hans ''llemr;i c kan 

stängas'' . 

Politisli:l lilld ragdser och en för~\ndrad lid sa nd as infly

telser ltafva närmat äfven det tredje ar s t,andinav iens rilie n 

till de hegge andra, och gPm ensammu intrPssen gjort nöd

väo dir,l fö r dem, att med förenade lirafler _söl;a bilda mot

vigten till dl~tl öfvcnnalit, som i annat fall ensam siwli c be

herrslia nord ens haf'. Arven und er sådana förh ft llan den lian 

del för Sven och No re iclie vara !iligilligt, i hvad rustning 

Dana en el\ ng uppt rCtde r på vädjobanan. 

Herr Komm end öre n har f'iis tat Sullslwpets upprn[trlis am het 

hilrpå cenom alt anföra eu Dansil författares fisigter om si tt 

lands sjöl'örsvar, och dernr hemta t ytt erlica re stöd lör de 

crundsatser, som inom vå rt e3et tycl1as, erter många me

nin gs - strid er, vilja alltm era till vin na sig förtroende. Genom 

det bidrac, liL'r r KommendörPn, till upplysande ar sanna be

sliaffenhetcn af ftaic rneslandets sjöförsvar , sålunda lemnat, 

llnr ll err Kornmendöl'ell ytterlieare ökat de förbindelser af 

tuclis~m li r.t, Iivuri Sii ll slwpet, till följe af lleiT Kommendörens 

nilislia verlisamhet för dess flOdamfil ' stndnat hos sin areä 

end e Ordfiirönde orh Ledare. 

:!t) 
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Al\fÖRANDE AF FöREDRAGANDEN FÖR 6:E VETENSKAPS

KLASSEN I KONGL. ÖnLOGSMANNA- SÄLLSKAPET DEN 

27 NovE~mim 1851. 

neJrad med förtroendet att för det nu tilliindae5ngna 

året vara Föredragande för G:e Velensliaps- ldassen , har jag 

tl'ott mig böra omn:"1mna den förCtndring, hand els- sjöfarlen 

synes underliaslad genom anviinclande af propeller pii segel

fartyg. 

Af sistlidet ftrs salirilia , 5rsuerii!tclse för slieppsbyggHi 

och mehauili flnnrr JDilll utred t, l1uru längesedan propetlem 

varit p5tiinlit alt begaguas sf1som drif-m edel, och att detta 

problem egentligen omi;ring 5r IS3S hörjnde anses vara 

lycldip,t löst af vå r r),illbare landsman Kapten John Ericsson 

och Eng elsman nen F. Petit Smi!l1. El'!er deuna lid började 

propcller-fartn: efterhand bep,agnns till befordrande af passa 

gerare och fr aiiigods på floder och l;;m,lie r, hufnJdsiJidicen i 

En~:;land och Norra Ameri!iU. 

dana fart yg först fir 184(), 
På Sverit:es li<Jnal er t:inco så

l\.len då propellern iclie sftsom 

sl;ofvel!Jjul hindras i verlisamhet, då farty ge t under seeting 

liiggcr öfver, sfJ ins5e man snart, alt den vore särdt>les an

viindbnr för rr so r öfver iippuu sjiiu. Ett fartm, dermed 

försl'dt, bchöfde nem ligen id;e invänta u5gon viss vind fö1· 

att utlöpa ur hamn, kunde eöru öfvcrfart<>n från en ort till 

en annan på mera besti'tmd , om icke alllid på l;ortare tid, 

än ett sPglande fartn;, och iit;de flere utviicar än detta att 

hjelpa sig frän Uigervall, hafvPrier och månealtanda svårig

llcter, h varföre den sjöfarnnde lian blifva utsatt uneler lånc

varig motvind, sliltje, ungöraude af land o. s. v. 

således försölile man anaripa propell!'r på fartyg, som 

cingo lftngs de Nord - Arner il;anslia lw steme ellrr från Englund 

gjorue reso r p~ ~leclelhafvet. Som dervid begacnades mera 

sPgel, iin förnt brul;als på finefartyg; försåp,os fartmen med 

svagare macltiner, i jemlö relse med sl;rofvens storlel;. Deri

ernom vanns utrymme och förrn5ea alt, utom nödigt lminslc, 
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inlasta nog hnlhlcl s-va ror) för alt ar den för dem crhfdlna 

fraliten bt>liiclia resans liostnader. 

Sftsom exempel kan niim nas ett s5da nt fart ya, lialladt 

''Senator of llull", hvill;et redan år 184 4 gjorde resor på 

l\onslantinopel. Det var en tr rmaslad Slioncr t om 70 tons 

lu strum samt 14 h ~ista rs 5ngmachin, och l;u nde med tilllijclp 

af denna lilla lirart l1ryssa sig u l ur ~ledelltafvet , di\ intet 

annat, bland dc m5nca af moll'ind uppehållna handcls-fal'ty

gen, liunde mot strömmen homma zcnom Gibralta rs Sund . 

J Liverpool byggdes år 1845 4 st. Jernfartrrr med pro

peller, från 300 till 1000 tons driietiel1 ct, och 50 till 150 

h5sbrs ånrrmnchiner. De taldades full stiindit:t och liOn strue

rades till ulmJrli!a snällscelare. Emedan jernfar!yg ltafva 

stöne utrymme an triifart m, flnco dt> ssa, sedan rum för 

mnchincr och briinsle afrfll~tlals, lil;a myeli et lastrum, som 

lil;a stora fai·Lyc, byggda af trii, sliUIIe f5lt. l\lacl!incrna voro 

af enl,c l sarnman siittning , li\go I:Jct och drefvo propellern 

utan ulvexlint:, Ett s5t!ant barl, skepp n~cd rotatarisk ma

chin, liall adt "l'lovelly", anvDndc dock på första resan mellan 

Eneland och ~lalla 20 dap,ar; och i allmrtnhet liirn de för

sö l', som man dNI tid en i Liverpool cjorde mrd propeller, 

iclie utfallit fördelaliligl, dft deremot machin-tillrcl'liarne i 

London lycl;adcs iistildliO!lllllU coda och vinstc ifvande pro

pell r.r -furty e till linst- eller fruldfart. 

1 Franlirilie har litistfarten med ftncbft!ar sii llan hr fun 

nils så fördebldip, som i andra l:iild t' l'. En 5ncbftt om 120 

a HO ll :isLH'S lirilft lwstar der oml,ring 12 cfnlcr·r sil mye

kct som en lit, a stor lil1slfarare, utom inrcdnine för pn ssa

p,erare. Om den beriilinas p,öra s c5nc el' sft m5nca reSO I' 

mellun sam m n ortt•r, s5 lwst ur dess und erhilll dock 120 a 
130,000 fra ncs i årliet underh511, då segelfart n;e t !;a u dl'if

ras !'ör l o a 12,000 francs ut om riin lun p5 !w pi tal et. Ång

bftten går d••ss ulom sällan fullaslad, di\ den andra aldric uf

scp,lar förr, :in den behörieen blifvit upptagen af frai-Ieods . 
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stundom är den IJest:imda argangen iclw heller fördelal;tig 

för afs(indnren , men deremot bör ångfartygPt påräliOa högre 

frakt än SC(;elf'ar\yg 1 eenom vinst i snabbare Olllsättoin[; ar 

varorna och mindre risli. Detta är docli silllan tillriicldiet 

alt uppväga de ökade omliOstnaderna för eoc!sets sl;ynd

sarnma inlastande och allemnande. Det erfordras sålrdes 

vanligtvis passnce rar e mr att betala sliilnaden, d. v. s. att få 

en änr;båt alt biira sig såsom lwstfat•are. 

Dessa förhållanden , som till en del :Hven g:illa fiir an

dra länder, för and ras betydli gt genom det ett lillstfart"g, in

r:Htadt till ett fullt ali!adt seeelfartn;, till hj elp erhåll er en 

lit en norrmaebin, drifvande en propeller. Ett sådant fartyg 

bar nemligen bcl'unnits !;u nna föra gods till 22 procent lägre 

fral1t än ångfartyg med stor machin-Iiraft drifvande sida

hjul. Dessas större och tyngre ma chiner, bet ydli:;are lwl

förråd och stnrl;ure besiiltning, nödvändig~ för att drifvu far

tyget med ån:;a, nntinr;rn vinelen ät· mot Plkr mrd, hindra 

det medföra når;on betydlig män~d fralil co ds. 

PropriiH-fartyget behöfver icke :;öra resan under ånga 

ensam , em edan sPp,!en oftast böra undcrl1jl'ipa fart en, och 

fartyget bertilwas ielie att r;å r;itt emot viuden, således be

höfvn machinerna icl1 e vara så stora, !w! förrådet lwn i pro

portion vara sft mycliet mindrP, som br>sp:tringen medan 

ronchin ern a gå med rxpa nsion, och då återst~r vanli Bt fl -~ af 

fartrgds drft gli 8he.t till fralit [:ods. ;\rvenledes blifva om

l;ostnaderna mindre fiir att sidila milchinerna, och vinst lwn 

uppstå på fart, som icke shtlle biira sig för slwfvel-furlyg. 

Engelsl1a bolag insiieo dP!ta , och för etoga sig derföre 

att inrätta ångbå"tsrart metlclst segelfal'tn;, försedda med 

auxiliar ångl•raft, der det förut iclle lönat sir; att gå med 

andra än seglande fartyg, då passarre ra re ide lwnd e påräl;

nas till betäcliande af den mångdubbelt större ko stnaden, 

som en vanlie ånxbåtsfart siw li e fordrat. På en linea mellan 

tondon orh llolländslia humnar , c!Pt' rn miingd sn~llsr.g l andr 
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Siwn ertar i många år begaenats, satte man är l 847 tv en ne 

Propcller-Siwnertat' med l li~i s tl; ral't !'ör livar S:e ton ur:i g

tip,hct. Vid jemförPl se befunnos dessa ;\n r, - Slwn er tar hal'va 

på lil1a tid medhunnit 4 p,ftnz cr Oera reso r ;in de blott 

seglande, orh vidare att de löpande utgiftcm:I för hvarje 

ton fraldp,ods per resa dHvid minskades, i förhåliallde som 

IG till 25. .Ä. fven må nämnas, att dessa bflda ängfartyes 

medelfart för hela ine t uppr,icl; till S l kno p, utan att nileot 

uppehåll ell er harveri inträffad e. Ett par dylilla furt yg , om 

270 tons och 30 hästars ängmachiller, fullp,jorde år l 848 

SG sådana resor meJ en medelhastighet af 7,o lmop, och 

tvenne nilgol större, vid namn "Boslorus'1 och "llPIIt·spout", 

om 80 Il hr, gjorde vintertid en reso r på Konstantinopel och 

London med 7,9 !;nops mcdclfar t , medi'lirande hv;lnlera 3li0 

tons fral.tgods, som siwlie fordrat slwfvelfartyg om 400 hl\1· 

och 1200 tons storlek, för att, u lom bränsle för resa u, 

llnnua inlasta. 

~lan finn er af Jessa nppp,ifter, att det stora bcroend ~ t 

af scnlen i c lie ~ör resorna med S•'g iande propel~er-fart l' P.' 

mera olwst,:mllla, iill med s3da na fin~fart)e·, ~om IJittil!s l,uf

Vttdsaldi~en heeagnuls alt föra passagerare öl\ er Oceanen, t y 

Cunar ds bästa fartvri giifvo för samma år blott 1J större nt<'

delfa l't , och en olildtc! i ankomst af 106 proce nt i ti d. De 

stora Engr·isl;a Post-un;:;fartyp,en mellan Southarnp toi l och 

B<]I'!Jltldisila iiarne g5fvo 5r 1848 dnemot blott en m~'del

fart ar 7,6; 11110p, under d d de blott. liilll llat med l öra 70 

tons t;ods. 

För Gtt l;nnna und erh åll a fal'len med dessa slwfvel

farlyg, hetalar derföre Engel slw Pos tv er l; et 12 shilling 6 

pence (7 ./r !fl&. 13anli0) per mil e , men har l;ontrahcrat, att 

ofvann iimnda 11 Bosforns11 och '1 He ll espo nt" bvard era en gång 

i m~nad P il und er inn evarand e ftr sliOia föra posten mellan 

Ell[! land och Ca psta den mot 2 sh. 9 p. ( l -J i!/fJJ. 13:1w) per 

ruile , ell er fiir;a mera i1 11 { i pri s. Dcuna fart har blifvit 
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re p, uliert underhållen , och sålunda visat förd elen ar denna 

IIIass finebiltar, framföre sf1 räl seglande palieler som post

flnr:fartyc, för IClllcre resor. Det lärer derföre vara påtiinlit, 

att så väl ulslräcl<a denna fart vidare till Ny a Holland, en 

distans af mera iin 12,000 miles, som att inrätta en linea 

af seglande propeller-fartnJ mellan Eneland och Nor ra Ameril.a. 

För handeln bör det isynnerl1et blifra af vist att mot 

så liten upp offr ing af utrymme och för billigt pris liunna 

uppnå ånefartygs noggran nhet i resors fullr:ör:l!lde. Andra 

nation er hafva också redan ej or t försöl< denned, utom En

celsmiin och Ame rilianare. Ett sådant barlisli!:'PP ansliaffades 

för ett pa r år sed an af en stor Siidcshandlande i Wo least, 

och cjorde 5r 1850 st ändica resor derem ellan och England, 

med hvete nt, och stcniwl ell er stycliegods till hemlast. Det 

är af tr ä , har ! 00 hästars rnach iner af ~lauds ley, r, ör der

med § l,n ops medelfart, och lir:ecr omlirina lO fot lastadt. 

JnncYuranuc hös t sii ndes detta fartyg till Stockholm med öf

vcr 2000 tunn or span nm ål, vid ett tillfälle, då priset derpå 

var betydligt llöere der, än i norra Tyslilanu. 

I Hostocl\ har man detta år med jern-arbetarc frfin 

Magdeburg byegt 2:ne propeller--fartyg föl' fralitfart på Pe

tersbmg. Dc äro af jern , med prope llcr-mac!Jiller af 50 

li5stars liraft, 128 fot 15naa i liö len, 1!} l fot breda, l J ~ fot 

höga i rumm et, och beriiiinade till 7 ~ fots djupgående, rym

mande 20 pa ssaGerare med salier, och 20 Tys ka laster cods, 

som motsvara r lJ 20 tunn or stenlwl. 

I i\laj mfin ad detta år s5r, jaG utanför Ystad ett stort 

trcmastad t prope lt;r- fart.ya med Enac lsli llar,g, och en taliline 

lili vanli ga barl<s kcpps, blott med den olikhet , att foclnnasten 

st od ovaniict aliterliet. Dess lilla slwrslen utvisade sm~ ma

chincricr, me n farten mot helt la ber vind var iclic obetyd

lig, då det stflfvade mot sunde t. Ett till Gö theborg nyliecn 

in lwm rn et sq; land e propell er-farlya l:irer varit pii väg mel

lan Pdcrsburc och London samt medfört Ocre passagerare. 
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Men att sådana fart yc nyttjas blott till la std ra eare, finner 

man bland annat aenom den propell er-bnt, lastad med säd, 

som den lti sisllidne i\Iurs förolycliades vid Winea . Delta 

fartyg, ''The Boarder Queen" lialladt, var taldadt som Sko

nert, och hade samma dag afg ii tt fr ån Aarhus , men genom 

deviation och ström, under tjocka, kommit in i Svenslia 

skären. 

Såclana olycksh ii ndeiser, med propeller-fartya af li te n 

liraft, hafva i början af deras anvlindande iclie varit s511-

synta. Man tillsl<rifver det deras Befäihafvares båg att våga 

allt hvad starka ångfartyg lmnna försölia, nemligen att under 

storm löpa nära land, utsätta sie för lagervall och undvil«l 

söka nödhamn. Denna obelwntsli ap med lJVad svagare ånrr

farlyg liunna utr illta, s:Jmt de ofta misslycliacle för sölien med 

olika slags äucmachiner och propeller, vållade i början en 

stegrad assurans hos Lloyds, för varor, sända med propeller

fartyg. Sii var händelsen med ofvan omnLimnda "Novelty" 

från Liverpool. 

Sii vigtigt det i\n är att följa med sin tid i begagnande 

af de nyttiga uppfinningar, den fra mb ringar·, synes det dock, 

att ett fattiet land bör med försi uti r,het undcrsölw dessa 

uppfinningor före deras antagand e , på det ich e nå gon ofull

lwmlizhet eller rni ss rftlininc dervid m~ borttaga hågen för 

företar.: ar verldie förd el. 

l\'lun må således icl;e förundra sig öfver, alt vårt f:lder

nesland Hinge inslirGnl;t sie till att använda propeller-fartye 

p5 insjöar och l1anaier, der dc för sta redan lydad es sii väl, 

att de med mycl<en förd el fullgjort sina resor, .och öfver

trflffat alla der förut gående fartm. Vid börj an af öppet 

vatten i år funnos redan 4 propeller-fartyg cflcnde kanal

vägen till Götheborg, 1 till Jönl! öp ioe-, 1 till Linl;öpin[l, 1 på 

Upsaia, allt från Slocliholm, utom 1, som sedan dess blifvit 

fullbordad! för ett bolar: i Jöo liöpinc, 1 hor,scr- farlyg på 

Wetleru, och cll änllladL alt transporlera machiner elle r rå-



:imnen för ~lolala V••r l1stads r[,J;nillt;. De hUda sis !näillllde 

hafva nor, ser,el att kunna dermen hetydligare öka farten, 

men de öfri:;a äro så talilade som våra vanlir,a ånp,fal'lyr:, 

d. v. s. att seglen blott uro att anse som en nödfalls-hjelp 

eller ett rinea bilr[ide 5t machin-Ilraften , och de tillhöra 

sf1ledes iclie egentligen den cert fartyg, som jag hiir velat 

afhandla. 

~len f1r 1 S4!l bildades i No rrköping ett ho la c, som nu 

redan ansl1:1ffat tvenne seglande propellel' -fartyg af trä, vid 

namu "Amiral von Sydo1r" och "B. H. Sautesson", så stora 

som genom Göt ha Kanal kunna passera, men h rartlera hlott 

försedd med 25 hästars ånr,machiner. ~\ndamiilet rn•,d dessa 

farl yt! är iclie att föra passagen11·e, utan er,entli[:Pll att liunna 

för billie fralit forstliaffa fralileods mellau Götl1c!Jorg och 

Norrliiipinu, sommartiden cenolll Götha Kanal, men yttre vii

gen, då Lulalen vore st:·lll(ld af is. De slorn lastrunnnen 

med gif'va inlastande af en betydlig miincd varor, då machi

ner och pannor 11pptuca r,anslia litd rum, samt det först 

, byB::;da t. o. m. har pannan li t;t:n nd e i en roff på df1cli. 

Detta var ett för söli alt ölw la slf'lll llm et ueh förelwmma In

stens siwdantie af värme från un~:panoan eller shrofvets af 

arrall från briinslet. och vatten fr5u p<lllllilll' men befanns 

ofii rrl<' lalili[!t för fartygels rörelser i sjiip,5ng, helst denn a 

~våra duclislast iclie eeentlir,rn varit beriilwad af den erfarne 

l{onstrnlilör' hvnrs namn farlyeet uiir' ehuru h<lll iclie hann 

fuJIJ, orda ritniot;rn dertill före sin hastit;a och i rnunga af

scendeo beldagade horteflng. 

Den framg fine, som propeller-fartyg rönt i vårt fäder

nesland, ä u da från början af deras anviiudaocle 1 må till stor 

del lillsiu'if'vas de goda och fmdamälsenlir,a maeiiiner, de 

från &Jo tala Verlistnd erhållit. Opartiska ör,onvittnen hafva 

påstått 1 att når,ontine lilw codt förgåf'vPs i år sölils i Ene

land, långt mindre biittre muchiner till så väl lwnstruktion 

som arbetr, samt att de af nW\nd sllu Tidnincar ulhasnnado 
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fö rb :lilrinear vid propeller-mn chinrr vid efterl'o rslwingar redu

ceras till n5.cot så medclmflitiet, alt. vi deral' blott lmnna 

Lira alt l1öp,re värdera, h vad i Srt'rir,e lian lilfl·crlias. Detta 

omdöme slwll flfven u:illa slirorven af de handelsrartyg, som 

förses med ånr,machinH, så vfll lr5- som jernfal'lyg. 

Nfieot besliimdt förhållande mellan machin-Iiraften och 

de fartygs storlel;, som sliola erliflii:J den till hj elp vid sec

linz, Jwn s~ mycli!'l mindre uppp,ifvas, som detta förhållande 

bör vara olilia f'ör olil1a farvatten , iifvensom f'ör den ertn

hand tilltagande trafiken p5 samma linea. 

Sl1som exempel på öliade dimensioner af fartyr, och 

sliirre hastighet, hvarmed de varit ämnade alt cil, må nflm

nas Jern-propeller-farlyp,et "Apollu", som dc·n 7 sistlidne 

SPptcmber förliste på Kentisli f(noc.l< 1 med la st ar hosliap och 

viidnalie-varor l'r5n flollancl, dPrtill för· få fn· sedan blott 

smiirre fartya ber;acnarles. DP!ta mrtttP ncmligen ~;oo tons, 

h~de 200 hi.J s!nrs starl;a mach i ner, 25 filans bes~ttning, full 

talding mrd 3 fa>la r5r å foelunas!Pil, samt slwnert -tahlin t~ 

5 de hi1da aktr·a nlastnne. L~nsandc med 12 linops fart 

mot. Ena<'lsll hamn, lärer det af liompassen s dr viation el ler 

af ström varit brap,t ur sin vanlir,a lilli'S , dFi dd stö tte. Af 

sr1dan starl1are macliin-l;raft mot IC1stetald lwn man anse 

den nya l'ropcller-SI;on<·rt al' jrrn 1 "l.<'nnart Tor,ten so n", 

som i höst börjat resor mPllan LCtbecl; och l\orrliöpin~, med 

an löpand e af Ocre Svrnslia str1der. Detta fartyc :ir 175 fot 

lånRI, 26 fot bredt, och gör 9-?!: li!lops fart i stiltje. ~led 

t111dantag- af mellan 20 och 30 fot i lf1ngcl, som upptages 

af macliiner, panna och hr5nsle, är nii stan hela sl;rofvet un

der· rh1cli afserit till lastrum, men ofvan duell ur dessutom 

p la t s för passar:P rare. 

S5dan inredning hafva äfven ett par Siwnertar af lr:"1, 

som 1 ar blifvit by;~gda i Norrliöpina, och erhållit propeller

machiner från ~lo!ala. Den större l1ar illliiU iclw hörjat sina 

resor, men den 1nindrc har l'ullbordat cu resa till llamhuq; 
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eenom FlensiJurgs Kanal. Della fartyg mäter dock endast 19 

lf1ster, och gör med nominell 12 hästars maeiiiner ungefär 

4 knop, samt sällan dubbelt så mycken fart vid l'ördelakti-

gaste seglinrr. 

timman. 
Det erfordrar omliring -k tunna stenlwl i 

Dessa exempel torde vara nog, för att visa det insteg, 

seglande propeller- fartyg redan vunnit, i el! e I.Jiott inom 

Sveriges, utan inom de liesta länders Bandels-Fiottor. För

delen af hastiga1·e ornsf1ttninrr och bestämdare anlwmst-tider 

för varu-afsfmdningar är ojemförlig med den, seglande fartyg 

hittills liunnat bereda, isynnerhet på farvatten, dem ett far

tyg behöfver måt·Jga olika vindar att passera. sådana äro 

Svenska sliäq~årdarne, de Ilesta hamnar vid Östersjön och 

lwrsarne lirinrr Sveriges lwster. Här behöfves derföre bäst 

den hjelp för seglande hantlelsfartn:, som derå anbragd pro

peller gifver, och den torde efterhand allt mera lillnna före

nas med billiga fraliter, d. v. s. minskade lwstnader i ut

rustning, underhftll, bränsle och vård. 

G. l. 

KoNsTRUKTION p,\ ETT INsTRUMENT, TJENLIGT TILL nr-

STANSERS MÄTANDE. 

vid detta instruments lwnstruldion har man mindre fä

stat afsee nde på att erhålla en stor noegrannhet i t'rsultat, 

än att med enlielhet i an vändande och Iions! rnldion förena 

en approximation, som lwn anses tillfyllest under vanliaa 

förhålland en på sjön. 

Instrumentet, som man i brist på bättre kallat Cabluro

metre ( eller mätare af distanser i kabel-länader)' består af 

en ihåliG cylinder (eller tub), 90 millimetres lång jemte ett 

utdrag af lilia lanp,d. Vid tubens yttersta ända [H' en fön

sterlik Öppnin{!, 20 millimetres hör, OCh 4 a 5 d:o brPd, 

hvill;en Pfter beharr öppnas eller tillslutes medelst en sl<jut

lucka. Pil sidan af öppningen är en skala uppstucken i 

millimetres, så att man l<an öppna den ett cifvet antal 

millim etres från O till och med 20. 

På ut dr arret är ett mycl; et lit et visir-hål, r, en om hvillict 

man riglar på föt·emål et, till hvilliet mun vill känna distansen. 

En craderinr,s-del på fönstrets sl;ala svarar mot 1 O fots 

!töjd. För att bes!iin11na tubt-ns lnnt~d, då ett föremål, l O 

fot högt, iir på en l;alw l-lftnr,ds di stans, med en mi llimetres 

öppning, har man följande förhållande: 

Tubens l :.in g d : l lwbel-liingd - l millimetre: l O fot, 

!1villiet gifver tubPn en längd af 60 millimetres. 

Då man eifvit tuben en lf1ncd af !lO millimetres, har 

man tagit t { l;al> el-länrrd till ulgfinr,s-pnnlit, och emedan 

utdra act är lil1a lånut som tuben, fås di stanserila äod<l till 3 

kJhe!-liincdcr. 
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~Jan l•an erhålla distanserna utöfver 3 kabel-langder 

genom att lf1ta hvarje del på slialan vid fön stret utlqclia 20 

fot i st~illet för 1 O; från 6 till 12 liabel-langder får man 

slutligen disi<Jnserna eenom att gifva hvarje del af sl1alan 

ett värde af 40 fot o. s. v. 

På mindre än J !- l!abel-liingd är Jet svårt alt omfatta 

hela höjden af en talding. ~lan lwn i si'1dant fall taea någon 

del af taliiiogen , h vars dimensioner man lianner, och låta 

hvarje del af sl1alan ultl·ycha 5 fot i sUill et fö1· 10; instru

mentet cifver då distanserna från jf till l~ liabel- IClll[;d. 

Då man jemol'ört resu ltaterna nf delta instrument med 

dPm, man rrh~llit medrist sextant, har man funnit, alt f111da 

till 3 liahcl-länzder felen l;nappt uppr;ätt till mer tio i l!a

bel-längd, hvill!et und t>r hvarje förhållande tyclies vara till

räcldiut noea. De möjligen upplw:nmande felen ölws med 

distanserna, men blifva då äfven af mindre viut. 

Uldracet på instrumentet är indcladt i tiondelar af ka

bel-längd från l ?t till a l;abel-längder' h varigenom h varje 

• del blifver (; millimetres Iäorr. 

Lut oss taga ett exempel, fö1· att föriiiara instrumentets 

anv<indande: 

En f'rq;utt om 52 Jcanoner beflnner si[{ på 1111gef:ir 5 

lwbel-liinp,d ers distans; storbram -pfililiidnadeus höjd är, en

ligt tab ellen , 14!) fot; öppna slijulluclian till 7 ~ på slialan, 

då h varje del svarar mot 20 fot; rip,ta sedan på Fregattens 

taldin g genom det lilla hf1let och fönster-öppningen, och af

passa mL•rll'lst utdrag ets in- eller utförande så, att under

lwnt•·n af öppningen befinner sig jemnt med vall.enlinien på 

samma eflnc som iifv <-•l'iiantr.n shfu· storbram-pfddödnaden; 

grad t:!'incen på utdraget gifver då 2 liabel-l~ngder 4 tion

delar; dd dubbla harar eller 4 liabel-längdcr oeh 8 tiou

ddar blir då dPn söl<ta tlislanscn. 

Deh oödrändir;a vana, som t'rfordras för att hastiut 

[,uuJw beljcna ~iu af detta lilla instrument , får man li\llcliseu. 
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Delta -instruments l;onstrulition är g runelad på samma 

principer som flera andra, som nylir:en blirvit föresl<l[;lla ; 

men ehuru detta iclw erbjuder samma noguran n het, synes 

del docl1 vara att föredraga framför de iifrir;e till följd af 

dess enke lh et i användande och lättheten, mE:'d hvilken mm 

silindiet l1an bära det på sirr. 

Anm. H. [(. H. Hertip,en af Östeq;öthland liar, sf1som 

r. d. Chef p5 H. M:s Korvett Lagerhjellie under senaste som

mars exercis-expedition, förärat der ombord under hans höca 

befäl varande Offleerare Distans-mätnings-instrumenler, hvill;a 

på Il. IL H:s bestiillning blifvit lwnstruerade efter fömt

nämnde princip af Ilen· Lithmao i StocldJOim . Hed., som 

haft tillfälle taga liännedom af dessa instrumenter, har fun

nit dem ändamålsenliga samt behöfliga för hvarje Val!thaf

vande Officer inom en eskader. 



Il v a r j c h a n d a. 

Bombarderingen af Safee. Sedan alla underhandlinear 

förp,i1fves unv~ndls af Fran slw l~ er,P rinp,en att få ersötlninr, och 

upprtitlelse för det våld, ~lo brer från Sa lce föröfvat mot ett 

Franslit llandelsfarlyp, förlitlen vfll', afsilndes Amiral Ouuor

dieu från Cadiz elen 24 Nove mber med Linieslicppet Henry 

IV, hop,seradt af Åne-Frep,a!!cn Gomer och åtföljut af Ånp,

Frega!ten Sane samt Propell er-Änefartn:en Narval och Caton. 

Den sistnämnde s:indes n5eot förut med en ytterlieare upp

munine till Cu!derne af Salee och BalJat, att lemna fordrad 

codtcörelse, såvida de ville nndvilia nnfall af eskadern. Dessa 

bilda s!tidcr licea nemlieen på lll'ar sin sida af en liten hafs

viii, bildad af en liten nods utlopp, och äro illa li;inda för 

sjiiröfvPri och la[;löshet. Som 3 limmars betänhetid l.Jlifvit 

lofvad, blef dd för sent på dar,e n den 25, att med den då 

ankomna eslwdern börja l.Jombard r rinp,en , sedan Eneelslie 

[{onsuln på sU!I let anländt ombord med de fordrnde svaren. 

Culden i HalJat sade sig ide hafva någon uel i en förseelse 

af folli fr5n Salt3e, och sf!ledcs i.ifven ernade afh5ila sig frän 

deltagande i den möjlir;en uppl;ommnnde striden dcrom. 

Från Snlce åter b!.'(~i'trdes fi ducars uppsl;of, för alt frftt;n Sul

tan, h vilket tydli(len var en tom undflylit, då S milnadc·rs 

tid bordt vara tillr~1cliliG för ~lulcy Abuerralnnan alt fatta 

sill beslut. 

En stad; tjocl;a hindrad e om morgonrn den 26 1\ov. 

all utsiet, så att fartycen först Iii. 9 r. m. liil11de förJ[tCr;as 

till anfall. Liniesi;C:'ppet anl;rade 5 liabel-liingder från norrl

vesira fiistnincPn vid Salee, så att det äfven l,unde bestryila 

de öfriga batterierna. Sane föl'löjdes slyrboru om sl;e ppet , 

liinere bort, men docil så nära, alt dess si; o !t r;1cl,te fr n m. 
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Gomer hölls Ulluer eäng för att sl;jnla på litmplir;aste delar 

af stranden, och de smil. Åncfartn::en förblefvo utom sliOlt
håll . 

l land var man vål beredd , men störde icl;e di sposi

tionerna , utan började först låta sina måne~ och svåra l;a

noner spela, då skeppet Iii. l O öppnade elden. D<'rviJ del

tor;o flfv en de mest an;1c sna fästnincs - vcrl<en vid nabat, trots 

försäliran af uess Card att vara neutral, men Esl;adr:r-Chefcn 

hade befallt att iclie besl;juta drm , emt'dan höll ville endast 

tulda r,rannen, och lycliaJ es såmcdelst narra Molii'Prnc, att 

deras lianoner ieli e nf1<l de fram, hvarföre de blott silllan af

sl•jöto dem. ~i1g ra af dessa sl;ott r,jorde docli sl•ada. Efter 

första timman aftoc elden från Sal ce, men hörjade filer mPd 

full Ii raft och utm ärllt noer,rann rih!ning , så snart folkrt från 

Habat, som trolig en ansåg sie der· arbeta ulan OJ \la, hunnit 

ro öfver att hjelpa erannarne. 

Ehuru dynincen e.iorde dt't svårt för Fransmiinnc'n att 

rilita, ås!adlwmmo de doc!; mycl;en l'örstörrlse med sina 

s!wtt; nortlvestra fiistningen flcli alla embrasyrerna förstörda 

och lianonerna demontcrarlP, 6 homlwr trMfade l\]osl;cen och 

många hus raserades, men först Id .. 5 e. m. voro alla batte

rierna tystade efter 7 timmars lianonad , sedan elden liDm

mit lös i stauPn, utan att lwnna slflclias, så länce Psliadcrn 

hade den i sicte. En qvart öfver 6 upphörde fartyr;ens 

slijutning, och de lemnade yttre re tiden hl. l O pft aftonen. 

Henry IV hade fitlt nera lilllor i sl;rofvd, l död och !) sä

rade, och Sane lidit mera iin Gomer, samt förlorat 3 man 

döda och !) sårade. 

Då esliadern setlan ankrade framför Tanger, beviljndes 

der den äsl;ade upprättelsen och ersflltningen, hvarigenom 

det !illl'rnade bombnrdementet af afven denna siad iclie be

höftle fördaeas. 

Artifleri-slrofa i Pfymouth. En Fl'<~t;nlt liOmmer att för

Iaccas vid Devonport, såsom d:·Iili pral.tisli nndervisnincs-
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Jrlillcri, som å Slicppcl E:ccellent lan ce funnit s i Porl s

moulll. Em edan denua Frer, att iHv r n lwmm cr all c ti till 

sjös emrllan5t, anses den p,ifva fln bCtltre öfoint;, och man 

förmodar, alt den frawd.eles blifv er uthylt mot e tt af dc 

t;amla Liniesl, ef!p, som förs etts med propeH er. 

Sjörö{veri i J11edelhafvet. Såsom varninp, för lland els

rarl l"(!, hvillw närma sig Span sl\a ku stern a , Ilar en Eng elsl1 

Sjö-Kapten, vit.! namn Embi P!on, förande Barksheppet Julia1w, 

låtit införa följande notis i Shippinc Ga zett e , dat era d Barce 

lon1 den 2 December 1851 : "Som jac und er hitresan blif

vit ofredad af ett lit et fartyc , kommande fr ån öarne Colum

bretas, hvilkcl icl\e liunde haft annan a fs i~t ån att röfva oss, 

önskar jac rå I\Ull t{ jordt, alt Juliana var så nära som rnöj

lit:;i. att fttllras af nf,mnde fart yes IH's3 ltninc , un dH lö re

vftndnin g att de bclliifde vatt en. Dera s för esats att öfY er

fulla oss siwli e ldifYil utlörd, om ja a icl; e blifvit varse dera s 

stora antal och andra omissli~tnn e li g a leeli en till deras pira

tislw uppsill; m en som jag i lid muride det, och hit rihla 

mina små lianon er på rö frarne, und sluppo vi d"m . En af 

mitt folli berättar, att han för ett år sedan farit pft ett far

t) g, som fick r n d yliii påli els nin e- , tvan gs alt lemna tåevirlie , 

proviant, ld <1d er, br itn sle och allt hv ad man lillnde hitt a på. 

önsliliet \' ore ded öre, att lll il ll siind e samma bud till Span

slia n.c [: Prirl[:en so rn till deu ~Ju r o d a n s lw , ocli emell ertiil vill 

jag varua sjöfaranlie alt vara fön;i e.L it: a med att till å la bf1lar 

lftgga si c långs sidan af dc' ra s fart yg ." 

Äfv en fr [lll .Jouisli a öarn e hafva så många Id agomfil ·an 

lwmruit öfver sjöröfve ri , lör iifvadt i närli nea nd e farvatt en, 

att Er 1gclslie Amiral en pf1 ~ Jed e lhafs-s tut io n e n fnnn it sig vi{! 

Cof'fu förlä gg :! en esl;ad er <J[ Fr egalt l·n Plweton , "ProJwlk r

f{orv ctt en Encounter , l( or vr tt en !rlodeslc oclt Ang!arl~ g \'1 

Slt.enr wafcr , för att Hnd n tr yr.lin sjöriifv r·r iPI. 
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Eneelsila Flaggsl1eppet i Ostindien, /los tings, mötte den 

30 September i l{inesisl;a sjön en " lyphon" e1Je 1• 
orlwn, som 

besl1rirves uthärdad under följand e omstctndighete
1
· : f(J. 4 

[. m. stod barometem på 2!1,G r (efter förut varande codt 

\'iider), men observerades sedan stundeligen falla, under 

mulet och byal1tigt väder, så att sli eppet middagstiden låg 

under dnhbelrefvade miirssecel och storbramseglet, för ba

bords halsar nordostvart i Lat. 12° 301 N., Lonc. 113° 351 

O. Väderleken fortfor byalilic med regn. f<l. ~ 2 intocos 

bottenrefven i märs- och und ers egl en, för- och lit'yss-bram

stängPrna strölws i däck ; barom etern 29,46 , men U. 6 

blott 29,1 , med tilllacande storm, då storseglet samt för

och l•ryss-märssecleu heslogos . f(J . 7 beslocs foclien, för

säkrad e kanonerna med dnbhla brolwr och l1ahlar. f(J. ! till 

9, di.\ stormiirsseglet siwile IH'rcas, blåste det bort nedom 

hottPnrefvet. Kl. i JO kast ade vinden om från N.N.V. till 

V.S.V. med lil1a våldsamhet, öfverdr<~aen himmel, häftica 

byar och stridt n·cn. sedan bortspolad es förråds-klyfver

bommen ur storröste t, innan vädret blef bättre. 

Slrador under exercis . Det heråttas , att en mängd 

olycl\sfall inträffat på drn vid Lisabon stationerade Encelslm 

experimental-eskadern, und er exercis till väders, härledande 

sia från ifvern att utföra vissa manövrer på ena fartycet 

nåe•·a sekund er fort are <1n på de andra ; lil1som vore man 

rädd om tiden, ln·illi en på sådana fartyg emellanå t för slösas. 

Så had e en man på 50-l;anon-fregatten Arethusa brutit 

henen af sig, en på Leander brutit af låre t, på Lioiesl; eppct 

Prince Regent miste en man tre finger vid en ab etydli c se 

gel-exercis, 40 man voro på sjuldntse t i land , och sist

nämnde sl1epp hade GO man sjulia ombord, af hvill1a en 

mfmgd led af lunc-innamation. 

Stora Ångfartyg. Såsom elt bevis på Enf(cls lll sl;epps

bycgeri må n ~mnas, all Herrar JJlarc .y Comp. vid Bla cli \Ya ll 

2 7 
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(London) byega ett par jättar till ångfartyg j det ena skall 

blirva Paschans af Egypten lustfart y g, benarunes Fait Gihaad, 

är 282 fot lång, 40 bred, 29 hög inviindigt, mäter 2,200 

tons, och får maeiiiner af Maudsley j det andra, Lad.!J Joce

lyn, tillhör "General Screw Steam Company", lilwsom ett 

nyligen afiöpt systerfartyg Queen of the Suut!., 2-tO fot långa, 

39 breda, 25 hö~a och 1,765 tons hvardl'ra, samt f11nnade 

att dl'ifvas af 300 liftstars propeller-machiner. Vid samma 

varf ligger det förvånande stora Ängskeppet Himalaya, om 

3 041 tons och 1200 hästars kraft, under utrustning för det 
' sällsl;ap, som befordrar posten mellan England och Egypten, 

och 12 andra ångfartyg af alla storlelwr 1 bland hvilka det 

minsta är en kanonbåt om 144 tons och 30 håstars ·llraft, 

som bygges för Påfvens rälining. 

Sistnämnde sällslwps präktiga Å ng fart y g Benlinck anlwm 

den 11 DPcembet· f\11 England efter en så snabb resa, att 

posten var i London inom 24 limmat· efter underrättelserna 

med elektrislia tt>legrafen via Triest. 

Det första af d P. stora Ängskepp, som slwll gå mellan 

England 1 Antillerna och Brazilien, heter A rnazon och mäter 

3000 tons. Det har vid profvande a f sina 80 håstars rna

chiner på Thames gjort en medelfart af Il lmop. Det ko

star omkring 100 1000 L. st. , och 4 dylilw fartre byggas nu 

för samma bolags r~lming. Cyliodrarnes diameter är 96 tum, 

slaget 9 fot, slaffPlls antal 14 i mi11uten , hjulens diameter 

48 fot 9 tum. Fartygets lllngd iir 310 fot, bredd 42', men 

72' öfver hjulhusen , och djupeåendet ali!er 19 fot 9 tum. 

Det nybyggda Jcrn-Ångslwppet för Pnschan af Eeypten, 

om 2,200 tons och 800 ld1r, sl;all få följande bestyckning: 

på däcl\: 12 st. 10-tums 84-'lf:ga lianoner om 56 centner, 

12 st. lO-tums 84-'lb:ga lwoouer om 85 centner på sväng

lavetter j på battE'riet: 14 st. 32-'lt:ga l1anoner om 56 centner. 

Lady Jocelyn är äfven beriiimad att kunna bestyclias med 

20 st. 32-'lt:p,a l1anoner och 2 st. l 0-lnms homhlotnoner på 

sv(i n1: la vellf·r. 
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Amerilwnska Äng-Freeatten Susquehanna om 9 l.anoner, 

med en Kommendöt· ombord 1 passerade Cap på resa från 

Rio till Kina, och heslirifvPs hafva följande dimensioner: 

Längd 276 fot, bredd 45', rumm ets höjd 21i ~', djupgående 

19', tontalet efter Ap1eril<ansl! berälining 2,400, hjulens dia

meter 31 ', cylinderns diameter 5' l O" 1 slagets längd 1 O fot. 

Macl1inerna Ilerälmas hafva 1000 hästat's kraft, men !!Unna 

verka med l ,500. Daeliga åtgången af bränsle är 36 tons 

kol i vanliga fall 1 men med full kraft i hård! viider åtgåt· 

50 tons. Fartyget rymmer 1000 tons. 

Elektrisf• Telegraf under Balt. Ingeniiiren stephenson 

har i Köpenhamn framställt förslag att inrätta elelilrisl! tele

gt·af mellan denn~ stad och Hamburg, l~daude under Bäl

terne, hvill;et iclie liirer framställa några oöfvervinnerliga 

svårigheter. Emellan England och ll'land är man redan be

tiinlit på en dylik lwmmunil\ation' ehuru arståndet är 60 

Engelska mil eller 3 gånger distansen mellan Dover och 

Franslw lwsten. Det är sålunda snillet bereder sig på det 

(1iganti,lia företaget att i PI) framlid måhända med telegrafer 

förena gamla och nya Vf'rlden. 

Explosion af en ångpanna. Dft Ängfartyp,et L'lndustrie 

kl. 9 1'. m. den 14 December lån fårdi~t att afgå från Mar

seille till C01·sica och Lirorna, och Uere passagerare redan 

voro ankomna, spl'Jng pannans aliteq~afvel söndet·, sprängde 

däcli, lwstade fralitgods åt hålla håll, dödade Machinisten och 

en eldare samt skadade 12 personer. Ett närliggande ång

fartyg satte genast ut båtar och slq'ndade till hjelp. Om 

explosionen hftndt en timma sednare, så skulle olyckan blif

vit än viirre 1 genom dP.t alla passagerarn e då varit försam

lade ombord. Några fruntimmer undsluppo genom sin rod

dares långsamhet, som de lwrt förut ldap,at öfver, i fruktan 

alt kor111ua !'öl' S('llt till änp,IJiH('ns afnån:r. 
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Vacl.er handfiug. Dä Eneelslia Örlogs-13rieeen Water

witch den 7 sistlidne Ol•tober 1.1. 8 på altanen ini1ommit i 

hamnen Munrovia på Afrikanslin linsten, föll en Sl1eppsgosse 

öfverbord från foclivanten, och simlie säkerligen hafva drunk

nat i mörkret och det hårdt löpande tidvattnet, om icke 

Chefen, Commander Gardner, klädd i sjöslöflor och tjocka 

llltldilder, som pil denna station begagnas, hoppat öfverbord 

akter-ut och fått tag på honom. En Kadett, en Timmerman 

och Officerarnes Kocli följde Chefens exempel att l1jelpa ho

nom, och blefvo slutligen alla bergade, så fort besättningen, 

som höll på att beslå seglen, hunnit äntra i däcl; och få en 

båt nedfirad. 

Snällseglande Ostindiefarare. Amerilwnslw "Clip(H'r''-

slieppet White Sqvall, som afseglade från Macao redd den 8 

September, auliOm till ön Wight den 16 December och till 

Downs redd den 18, 1.1varföre den gjort resan på 101 dav,ar, 

som blott är 2 dagar länr;re lid än den utrnflrkt snabba 

resa, Eneelska skeppet Stornsway denna ·höst fullbordat. 

P1·opeller-{nrlyg af jern. En i Bristol hnlgd snällseglare 
af jern med at;xiliär ånr,lo·aft, vid namn Fearless, har föl

jande dimensioner: Länr;d 126 fot, bredd 23 fot, höjd i 

rummet 12 fot, och mf1ter 111 tons, li~;p,er fullt lastad Il 

fot djupt, och har en direlit verliande lwndenserings-machin 

om 35 hästlirallt'r, drifvande ro 6 fots propeller. Vid prof

resa eicli den rörst 9 knop med 110 slag i minuten. Sedan 

ånr,trycliet råtts upp till 30 'f6 pPr q vadrat-tum, gjorde ma

chinen 13~ slae och ölwde sedermera ända till UO, då far

ten var 1 O! knop. Della fartyg är ämnad t till fart på . Me

delhafvet, och har nåt:ot större dimensioner än de jern

ångfal'tyg, som gå mt'llan Stocliholrn och Göthebare !;anal

vägen, blott med den olikhet, att del meJ hälflen så stor 

nominel hästlirart (;Öl' starliare fart. 
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Li11ieslrepp Äng{artyg. Del priil,tiga Eneclslw 120-lwnon

Siicppet Royal Albert lwmme1· före dess färdigbyegantle all 

förses med en ängmaehin om l 000 hästlirafler och propel

ler; och det tros, alt h;'idanel'ter alla Liniesliepp, som byggas 

för Engelslia Flottan, slwla sålunda utrustas, samt alt earnia 

Linieskepp och Freeatter, som ide passa dertill, icke vidare 

komma att undeq;å någon svår reparation, ty, säger en 

Tidning, ''Brilislw Flottan måste bestå af propeller-fartyc". 

Det Franska 90-lwnon-Siwppet Charlemagne, om 1200 

hä~tars kraft och 830 mans besällnine, er,(!ar En[:elsmiinnen 

alt lmnna sliicl.a till Medelbafvet lil;a l;raflfulla fartyg; och 

man belilaear blott, att sådana ·f,utye iclie blifvit anslw!fade 

för 5 år sedan. (Man må väl undra på, att Ministrar i ena 

landet klandras för underlåtande af samma sali, som en Sjö

Minister i ett annat måste resir;nera för, att hafva pål'fl.at.) 

Äsliledare ombord. Ett nytt prof på den nytta, \\l:r 

Snow Ilarris r;jort farten v,enom sina åsliledare, har man 

e~'nom en händelse på Enr;elsl;a Frer;allen Calliope, undrr 

des.s resa från Bobart Town på van Diemensland till Sidney 

drn 16 si>llidne Juli. Det berättas nemligen, att åslwn sla

git ned på stormastens åskledare, smälte koppar-spetsE'n och, 

utan alt sl;ada fartyr;et, följde lwppar-skenorna ned i sjön, 

med en sådan häftishet, att dessa skenor böjdes på flera 

st;illen, samt farty(!ets förhydnings-plåtar lossryelites på de 

ställen, der de ljenade såsom ledare för det elel;trislia äm

net. llela Fregatten tyclites en stund liksom stå i lår;a, och 

stöten var nog starli, att några man föllo ilmll dervid. 



FÖRÄNDRADE OCH NYTILLKO~INE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

. (Forts. från sid. 337.) 

Dover. Nya flodsignal Pr, efter mälaren vid norra piren: 

I) Vid ett djup af 7 till 10 fot. Dagsi.qnal: En röd llap,g 

med en svart kula under på flaggspelet på södra pir~n. 

Nattsignal: En liten låg röd fyr på norra piren och en · Jika 

fyr på yttersta hörnet af södra piren. 

2) Vid ett djup af l O till 13 fot. Dagsignal : En röd 

flagg på samma fla ggspel. Nattsignal: 2 stora röda fyrar på 

nämnde flaggspel och den nämnda lilla låga röda fyren på 
norra piren. 

3) Vid ett djup af 13 fot och deröfyer. Dagsignal: En 

röd Oagg med en svart lwla öfver på nämnde flaggspel. 

Nattsignal: De n[unnda f)Tarne. 

framdeles blifver en glänsande ·grön fyr på klocktornet 

i hamnens inre del , som kastar sina strålar emot hamn

mynninp,en och upplyser leden mic.lt emellan pirarne. 

Då djupet ar under 7 fot eller hamnen af andra sliål 

är otill:;iinr,lig för fartyg, saknas sienalerna. 

Sölvesborg. Vid Silnäs udde iir ett sjömårlie uppförd!, 

och på sydvest-pynten af Hålwns ref på 4 famnars vatten 

är utta~::et !:'ll hvjt tunnrhoj, försedd med stång, på h vilken 

sitter en svart !;ula. Vid inseglingen genom vestra far·vatt

net blir bojen om styrhord och genom östra om babord. 

Sanct Thomas. l) H vit boj mr d jernstång , på hvilken 

är en trekanli[: flög, märkt 20, på Middelgrundet på 20 fots 

djup; pejlas från fyrtorn et på ~Jiildenfels batteri i N. 74° V. 

(riithisande), frän Prin s Frcdril1s llaggspcl i S. 2(i 0 O. (rii ll

' j,illld(' ). 
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2) Röd och h vit rutig boj med stång, på h viilien år en 

h vit kula på 18-fots-grundet, vestligt från lVIiihlenfels udde i 

pejlas från fyrtornet i S. 54° V. (rättvisande), 80 famna~· 

från \\Hihlenfels udde. 

3) Röd och hvit rutig boj med stång och hvit J;nla, på 

crundet, som striicl;"r sig 30 famnar vestvardl från Prins 

Ruperts ldippor, och sträcl;er sig :;rundel rätt åt nord och 

syd från bojen mrd 16 till 6 fots djup. 

För att insegla om dagen: håller man, med sllral vind, 

den vestligasle af Prins Rnprrts lilippor öfvereus rm·d Kjaers 

torn , tills man närmar sig den förra ; sedan styr man ve

ster om drn röda och hvita bojen, och så snart man passe

rat den, söker man ankarplatsen ; med r,od vind håller man 

den vestligaste ändan af Sjöbatteril't vid Christians fort öf

verens med korset på den ostligaste r,afveln af Engelsl,a 

k . 1 · N 10o v hvill1en lwrs förer mellan grunden rätt lf131l l • ., 

in i hamnen. 

F'ör att insegla om natt<'n : baller man 2:ne lampfyrar, 

vester om Christians fort, på [(rono-varfvet , 5 fot öfver 

h varandra, öfverens med 2:ne andra fyrar, hvillia li gga in

nerst j dalen , äfven 5 fot öfver hvarandra. De sistnåmnde 

fyrarne ligga j N. too v. (rättvisande), 320 famnar från de 

förstnämnde. Dessa märken leda fritt från alla grund, rätt 

in i hamnen, och äro åfven synbara om dagen, emedan fy

rarne sitta på höga, hvitmålade pålar. 



SAMMANDRAG AF ÅTSKILLIGA KONGL. BREF J F9RORD~IN- • . 
GARJ GENEHAL-ORDER M. ~I. J UTGÅNGNE FRÅN . SJÖl'ÖH

SVARS-DEPARTEMENTE~ 

Den 2:5 Nov. l{. ll . K. M. har tillagt Premi~r-Löjtnanten 
vid flottan Didron , under den honom i. Nåder anhefalda 
resa inom Konungariket i'iorrige, ett dagtralilamente ar 
l } Norsli 11/f,. Specie. 

Den 22 Dec. l{. 13. 1\. M. bar rast ställt en ny spis-ordning 
rör flottans stationer, som skall tjena till efterrättelse 'vid 
ej mindre de å stationerne uppfordrade Båtsmän ,. än ocli, 
i den mån sådant låter sig göra, Flotrans öfrige t1;Lippers 
utspisning i land, eller då sjökommend er;ng ej tiger rum, 
med undantag af Skeppsgosse-korpsen. 

Den 4 Dec. G. O. l{. M. har tillåtit, att högst 50 Kolfercli-
1\latroser få under innevarande vinter användas till arbetrn · 
å Stocliholms station, emot en dagspenning ar .16 JJ. B:liO. 

Den 29. G. O. K. M. har ~rallt, att SekuiHI-Liijtnanten 
vid Flottan C. W. B. J. Forsell sl;all t. v. tjenstcöra såsom 
Kompaui-Oflicer vid Kong!. KriBs-Aliademien. 

General- Order. 
(Carlskrona station.) 

Sedan Herr Varfs- Chefen 1 Kommendör- Kaptenen och 
Riddaren [Jiner i Nåder blifvit befald ofördröjligen afresa till 
Stockholm , så kommer Kommendör-l(aptenen och Ritidaren 
F. af Puke f. o. m. Måndae en den 22 dennes emottaga och 
t. v. förestå utöfrlineen af Varfs-Chefs -Emlwtet härstädes. 

Ånefartyget VallqTian slwll uti Teleeraf-Sienalboken er
hålla ständiga N: r l 18 och Ång-l{orvettcn Orädd N: r l l !J . 

(Den 20 Dec.) 




