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l\edan år 1842 anställdes i England försöli till utrönunde
af jernl'artygs förmåga att emotstå slwtt ; med rapport af
den 29 September samma år till Amiralen Sir Edward
Cd'rlrington , insände Chefen å Linieskeppet Excellent, f\apten
Sir Thomas Hastings, ritningar, visande utslagen af skjutuingen med en S tums kanon af 65 centners vigt och en
32-'tt:g kanon af 56 centners vigt samt l O 'tt:s krutladdning
emot ett mål ar lika tjocklek med ett Liniesl;epps sida, hvarpå
fästats 14 stycken med l1varandra tätt sammanlagda jernplatar af i tums tjocklek på 400 yards afstånd. Dessa försök
hafva visat, att på sistnämnde afstånd en jernmassa af mera
än 5 tums tjocklek , fästad på sidan af ett Liniesl;epp , icke
förmått hindra slwttens genomtränga nde. Härtill kan läggas,
att ärv en om motsatsen inträffat 1 skulle dock ett fartygs sidor icke lmnna betäckas med så tjockt jero, emedan denna
betäclwings stora tyngd blefve skadlig för sl;eppets hastighet
och rörelse.
År 1846 hade Kapten Chael erhållit ett af jern bygdt
Ångfartyg, benamndt Ruby, till anställaode af lil;artade försök
som de föreniimnda. På 450 yards afståod från skeppet
Excellent gingo skotten igenom Rubys närmaste sida, lemnande runda hål, hvill;a lätt kunde lagas; äfven då spant• jern träffades, var förhållandet nära lil1a ; den andra sidan
dHemot bl ef af tle genomgåen de kulorna illa medfaren, syn5
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ncrlir:en då når:ot spantjern 'träffades, då vanligen hela jernplåtar lösrefvos; men äfven vid passerandet mellan tvenne
spant gjorde lwlan hålets l<anter så utböjde, att dess reparation blcf ytterst svår. På den fiirst trfllfade sidan uppkom
ock svåra splint, ehuru icl1e månen eller så förstörande, som
de från en träsid a. De skott, som afskötos emot fart yr:ets
bor: elle1· akter och träffade hörnjern, afslmro dessa och
bortrycllte jernplfitar, stora nor: att vålla fartygets sänlminr:.
Är 18<19 verl1stfllldes försöli till utrönande af jernplåtars
förmåga alt motstå musköt-eld och drulhagel; vit! dessa
försök sköts äfven emot ekplanlwr, dervid befanns, all kulan
från en marin-musl;öt på 40 yards afstånd genomträngde
jernplåt af l tums tjoelilek och gjorde deri ett betydlir:t hål.
Ekplanka, 1 tum tjocl!, r:enomtränr:des ock af ett sådant
skott, men hålet efter detsamma sammandrog sir:.
Jernplåt af T.3o tum eenomträngdes af dylilit skott' lemnande efter sig ett taggiet eller tancladt hål.

i

Jernplåt '

tum tjock ' af 6 litllor eingo 4 igenom och

likaså i 2 tum tjock ekplanka.
Jernplåt,

i

tum tjocl;, och 3 tums eliplanka grnomtränedes

icke af kulorna.
Fint skråsliott från en med 6 '[( lirul laddad 32-'ii":g lianon på 100 yards af stånd ; alla kulorna genomträncde %
tums tjoelit jern eller 3 tums el1, men icl;e ~- tums jPrn
eller 4 tums eli.
Groft slirå fl·ån 200 yards arständ, afslijutet med dylik
kanon och krutladclning, som sist nämnts.
Jernpl1t
4' 5' 6
efter dem
men på
splint.

af t, %, ~ tums tjoelilek, äfvensom ek plankor af
tums tjocklell genomträncdes ar alla kulor; hålen
drogo sig tillsamman på framsidan af plankorna,
6-lums-plankans halisida fanns mycken liisrifven

Jernets och el;ens Wrmf1r:a att emotstå slwttens verkan iir
således i förhållande af S: l eller nära del emellan deras
specifika viet.
Försölien visa i öfrigt: 1 :o alt skott af alla slag, då de
gå genom jernplåtar, lemna efter sig stora hål; 2:o att jern
och el\ af samma vip,t och slwtt-yta motstå sliottets verl•an
lilia mycket, men alt jernbordläcp,ning ofvan vattnet iir för
bulwm stående manskap mindre vådlig f1n el;, hl'illien lemnar mera splint; 3:o att jernet icke q varhåller den bomb,
hvarar det träffas och icke iir antiiudlip,t., och att en sida af
enkla jernplf1tar iclie kan så fö1·störas af en springande bomb,
som en trilsida, hvarå den fastnat.
Tvenne seetioner, h vardera en qvadrat. af 1 O fots sida,
'
byr,gdes lilw med fartygets Simoomrelingar af %tums tjoclia
jernplåtar och stfillcles, 35 fot sldljda, balwm livarandra, och
dE'n niirmsta sidan på 450 yards afslånd från Sl1eppet Excellent, samt. fästades till i grunden säl;ert neddrifna pålar.
Mellan dessa Sf:'clioner eller jernsidor ställdes ett slwtt af en
tums tjocka bräder, skiljd t 1 O fot från den seetioneo , som
var Excellent nårmast, och bakom detta brådskott en segeldul•s-sliårm till splintens uppsamling och utrönande af dess
miingd ; till beskjutningen användes sådane kanoner och
laddnin gar, som vanligen å Ängfartyc begagnas.
l motsals till hvad som vid beskjutningen af det lilla
"
Augfartyget 1\uby år 1846 intriiffadP, er·höll den närmsta eller
först träffade sidan, till följd af dess ~tarka motstånd så
'
o
slwdor af 2 a 3 skott, ja stundom af ett enda, att, · om
svara
det under vattenlinien trålfat ett fartyg , detta deraf gjorts
obrukbart. En annan och opåräknad slwda uppkom deraf,
att motståndet någon eäng splittrade kulan eller bomben i
bitar, af hrilka de mindre hade tillräclilic kraft aU genomtränga det emellan jernsidorna uppresta tunna träslwttet,
de större att genomtränga den andra sidan och deri göra
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slnp,s
stora ofantliga hål. Vid dessa försök sköts med lle•·a
och
,
tums
O
l
projektiler, såväl kulor som skrå , de stö•·sta
befunnos alla af en mycket förstörande verkan.
Ett sednar e försöli hade till föremål att utröna sl;ottens
tjock
verkan på jemsid or med ti1t förtimring ar 5 ~ tums
bergtill
g
läggnin
ekbor·d
tjocl1
tums
ek mellan spante n, 4
ekhult, och derifrån till portarn es undt>rkant 3 tums tjock
tar,
jernplå
bordlägcning och utanpå allt detta %tums tjoclw
inalltsammans väl förbunuet medels t genomr:ående och på
af
nerkan t af fartyr,s-sidan klinkade bultar. Ueskjutningen
af
tillätlf:
med
,
s
denna sida , som var lil;a med en Fregatt
j er n,
jemplå tarne, utföll nära lika med den å sidor blott af
endast att hålen efter litllorna blefvo mindre oregelb undna,
eller
splinte n af trä ymnigare och att stycken af lmlor
träet.
i
e
fastnad
bombe r och af jernplå t stundo m funnos
lirut,
Sista skottet från en S tums l<anon, laddad med 5 'il
och
hade trälfat ett hörnje rn, fästad t vid en 14 tums ball!,
borttag it hela förbindningen.
Alla dessa försök bevisa otvetyd igt, att jernet år· ett
hvad
föga tjenligt byggna ds-ämn e för l1rigsfartyg, åtmins tone
ned
långt
nog
är
icke
som
angår den del af fartygs-kroppen,
;
verkan
s
slwtlen
för
under vattnet att vara säkert skyddad
rtyg
krigsfa
huruvida, under ial11fagande af sistnäm nde vilkor,
lwnna med fördel sammansälfas af tra och jern, är hittills
sådan
oförsö kt, men salillal' icke all san noliiih et; slillllr> en
den
öjd
undanr
ocl1
om
samma nsättni ng lyclias , vore derigen
e
passand
olägen het, som alstras ar svårigheten att erhålla
raravirke till fartygs -bottna r, erfordr ande jemförelsevis de
virliPSdessa
af
odet
erhålla
för
som
ste styckena. Ekskogen,
mån
pjeser nu medtag es ganska svårt , blefve då i samma
erhålla
att
skonad. Den med hvarje år växande svål'igheten
a
till skeppsbyggnad tjenlig~ ekvirke och dettas deraf härledd
är
stegrad e pris hafva , synnerligen i Englan d, der jernet
je1·för
1kare
föresprf
jemför rlsevis billigt, framkallat vanna

till
nets anviintlande som byep,nads-flllllJe, i s!iillet för ek,
e.
transpo rt- och handel s-farty
F'ör att af jernets användande till dylika fartygs bygtilt
p,ande "isa fördelen i såväl statsekonomiskt som merkan
d
Englan
att
hänseende, har E. O. Trep,elles, under antagan de
träej kan tälJa med många andra länder i bmgan det af
och
tyg
jernfar
för
en
kostnad
at
fartyg till lågt pris , beräkn
eruppgift
hans
Enligt
tråfartyg af samma yttre storlek.
500
om
p
fordras till bygp,ande af ett l:a klassens ekskep
r
tons dräglighet 700 tons obehug get timme r; detta timme
75
hat1 upptagit 12 ac1·es, nära 9 g Svenska tunnland, under·
härtill
Nf1r
.
Sterling
Pund
1,200
år, och är värdt mera än
ng
lf•gges kostnaden för dess tillverkning och samma nsättni
det
af
värdet
såsom
lt,SOO L. St., så upplwm mer 6,000 L.
et
ti ll allöning fullbordade fartygs-skrofvet. Värdet af rå-ämn
uttill ett jernfar tyc af samma storlel! är omkring 50 L.,
ta
bearbe
att
eten
rättigh
för
nren
jordiip,
görand e afgiften till
m.
m.
den
-kostna
Arbets
jernmalm<>n, l1alken och lwlen.
älven
npptap,es til l 5,950 L., så att det färdiga jernfar tyget
,f
således
kostar G,OHO L. llå-:im net till detta fartyg utgör
procen t' men till lrafartr get 20 procen t ar hela fartygs
Vilrdef.
Ekfarlyv,et varar i medeltal la år, och erfordr ar under
300
denna lid sannolil;t 5 p,ånger repuat ion till ett värde af
d
L. för hvarje cång eller sammanlagd! 1,500 L., hvarrne
ts
fartycets kostnad öl1as till 7,500 L. Hårifrån afgår fartyge
återsto
då
L.,
250
,
förlopp
års
förmodade värdP, efter 15.
årliga
gets
den 7,250 L., fördelade på 15 år, gifver ekrarty
kosluad 473 L., utom ränta på kapitalet.
vara 20 år ) och
Jernfart.rget kan med sällerbet antaoas
U
gånger till 100
10
lon
reparat
a
ma under denna tid erfordr
d och repara byggna
~:s värde h varje gång, så att fartygets
tJOner tillsammans utgöra 7,000 L.; efter 20 års förlopp
antaces det Vflrdt 600 L., som, draene från 7,000 L., lemna
n
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till rest 6,400 L., lavillw, förilelade på 20 år, lemna såsom
jernfarlygets årliga kostnad 320 L. , utom ränta på kapitalet.
Talen 473-320 ul!rycl!a således ekrartygets och jernfartn:ets
relativa lwstnad , eller om, för möjliga iiTingar viil försöket
att erhålla ett nogeraont närmad t värde, ytterligare af drag
göres, må dessa relativa Iwstnader föreställas med talen 4
och 3, utvisande iindock ett jemförelsevis fördelal;tigt utslag
för jernet.
Men jE>rnfartyget kan lasta l 00 tons mera än träfartyget
med samma dPplacement och göra större hastighet i förhållande af 12 till 11, emedan det såsom lättare än träfartyget
kan gifvas en för stor hastighet bättre afpassad form, utan
motsvarande minskning i dräglighet. Jernfartyget uppehålles
föt· reparationertles verl1ställande endast 2 veckor för året i
medeltal ell er 10 månader under 20 år, !Jvilken tidspillan
vårderas till 266 L., då elifartyget fordrar i medeltal en
månad h varje l1r eller 15 månader af hela tiden, hvill1en
tidspillan värderas till 600 L.
Vinsten af dessa jernfart ygs företräden blifver, all d d
gods, som i '' lifartyget kostat 40 lt i fragt, Iwmmer att i
jernl'artyget lwsta 22 ~ Till bestyrilande af jernfartygs s;ikerhet åberopas John
Grantoms, Slieppsbyggare i Liverpool, anmårlwingar, att smidt
jern väl emotstår sträclHl ing i alla ril;tningar och sammantryckning i hög grad; trä emotstår väl sträckning· i sina
fibrers riktning eller långs efter 1 men ej annorledes; dess
förmåga alt emotstå sarnmantryclining är mycket inskränkt,
synnerligen då dr t är utsatt för fullt; det blifver eft'!r någon tids brul1 sliört och kan ob etydligt böjas. Godt smidbart jern der·emot lwn, afven kallt 1 böjas dubbelt och blit•
.icke skört af ålder, så vida det ej förvandlats till rost. Den
·lätthet, hvarmed jernbalkar och spant kunna smidas till
<
h varje behötlig storlek i ett . slyeke, undauröjer· en af de
slörs ta svåricheter i skeppsbyg_gnad ; odt em edan de jeru-

plåtar, som bilila fartygets yttre skal, bindas med jern-naelar
på lwrla afstan d fr· "atl livarandra' så är hela detta skal af
n

nara lilia styrl;a, som om det lwnnat tillverlws af en enda
ldump. Della skal förstärlies ytterligare meilelst ribbar öfver
plåtarnes ändfogningar, samt balkars, knäns och tvärskotts
förenande i en enda fast massa medelst en stor mängd
korta orubbliga naglar.
Till he1is på jernfartygs styrlin anföres exempel af Ångfartn:et Royal Georr:e, som, med ovanlig längd emot sin
bredd och innehufvande last 150 tons utom maci.tinen, stalina de nästan med fartyg ets midt på en ldippa under hög flod
och hlef så hängande till uästa flod eller omliring 12 timmar, utan all lida någon sl;ada, då alla åsl1ådares öfvertyge·lse
~rar, alt ett träfartyg i denna belägenhet siwlie ryggbrutils.
Ett annat jernfartyg, vid namn Cleveland, stadnade undtT det ebben gick, och blef i sju timmar hängande torrt
med underloppd på en lilippa och liölen på en annan, utan
att lida sliada till sliror eller machin .
Ett tredje, med namnet Talhot, lemnade en morgon
llristol, med last ombord, lwm på grund och hlef på samma
sätt h<ingande, med fören och alitern understödda, tvärs för
strömmen och p5 sida, sil att vid lågt vatten en båt lwude
komma under fartyget; då efter 12 timmar vattnet åter stieit 110[; höp,t att lyfta fartyget ar grund' sattes machinen
gäng och fartyget framlwm oslwdadt till sin bPslämmelse.
Läckor , som i jernfartyg inträffa, upptäckas och botas
cansl;a lätt' så att intet slagvatten bör upplwmma ' hvilken
omständighet iir af stor vigt vid transporter af spanmålsoch andra födo-ämnen.
En noggrann undrrsölming af frågan
kostnad leder till följande slutsatser :

om jernfartygs

I :o Ett god t och tjPllstbart seglande jernfarlyg ar iclie
mer än 300 tons dräglighet kostar lil1a med ett i England

bygJt träf~trlyg af samma yttre dimcosioucr, 12 års varaliti!{het och utan kopparfOrhyddning.

2:o Af slöt·re drågtighet än 300 tons blifver i mån af
storl eken jernfartyget mindre kostsamt än träfartyget af lika
yttre dimensioner, hvill<et äfven är förhållandet med sjögående Ångfartyg.
3:o Flodfart yg kunna för lindrig kostnad byggas af jern,
men blifva, så byggde, otjenlige för bruk på sjön.
4:o Vid byggandet af sjögående jernfartyg kunna skarp
och djupgående tagas efter behof; men om för sersldldt
ändamål ett litet djupgående är af vigt, kan det ernås i
större mån medelst användande af jern , emedan det deraf
behöfliga är af mindre tyngd än träet till samma fartygs
byggnad.
Den fördom , som finnes emot jernfartyg, med hänsyn
till kompassens afvikelser, antages kunna fullkomligen undanrödjas medelst lämpliga korrektions-methoder .

Att man äfven i Sverige inser och fattar jernfartygens
företräden, derom vittna de Ångfartyg, som redan till ett
icke obetydligt antal finnas byggde af jern , och de beställningar af dylika fartyg, som tid efter annan ingå.

(Insändt.)
UR EN LANDT-0FFICERS DAGBOK.

Ått blott efter rapporter och så kallade stats-handlingar
sanningsenligt beskrifva fordna krigshändelser, är svårare än
mången föreställer sig. De sednares resullater blifva väl
sällan origligt uppgifna, men deras rätta orsaker ldädas stundom i lånta drägter. Den , då händelsen timade, styrandes
politisl1a rylite, moderlandets fordringar på lysande bragder
af dess söner och national-fåfängan kunna, hvar för sig, pål;alla ett slags tumningar vid Befälhafvat·nes skriftliga redogörelser, dem efterkommande forskare icke förmå urskilja.
Till dessa rellel1tioner bafva vi blifvit ledda genom det
i Tidskriftens Februari-häfte detta år inllutna bel"igtigandet
af Ryske General-Löjtnanten Michailofsld-Danilefskis, på Nådigste befallning, sl1rifoa Historia om Finska kriget 18ffS- 1809.
Fullt öfvertygade, att så väl Historie-författaren som anmärl<aren ansett sina uppgifter ofelbara , ämna vi ej inlåta
oss i någon tvist om h vilkendera, som har rätt; men vi
hafva trott det kunna, åtminstone för en eller annan läsare
'
blirva af iotresse att ärvPil få se utdrag ur en , i expeditionen till Gottland deltagande, Landt-Officers dagbok. _ Denna,
med de ofvannämnde handlingarne icke fullkomligt öfverensstämmande nrknnd, torde egna sig att förklara en del skiljaktigheter dem emellan, och lyder på följande sätt:

År 1808 Maj månad.
Den 9 , Mandag, embarkerade i eartskrona de trupper,
som skulle uteör a den till Gottlands återtagande bestämda

.,.

71

70
expeditionen; sammansatt utaf en fältbataljon ifrån b vardera
l(ronobergs, Jönliöpings, Calmar och Ronungens Eget Värfvade
Regementen med tillhörande Jägare, samt ett 6-'ll:digt åkande
fältbatteri och 4 st. parti-kanoner.
Esl.ad ern, som tog denna styrl1a, eller numera Brigad,
ombord, utgjordes af Linieskeppen Gustaf IV Adolf (på h vilket högste beflilhafvarens 1 Amiralen Baron R. Ced erströms
na gga var hissad) ' Uladislaff' Prins Fr·edrik Adolf och Aran,
Fregatten Bellona samt några småfartyg. -

Den 11.

Eslwdern gicl1 till segels kl. 7 f. m.

Den 13. Syntes Boborg, som hönsades , och Hobergsgubben lofvade oss god framgång till belöning för den heder, vi visade honom; i h vilken lilla komedi soldaterue funno
sill'<leles nöje. Fregatten Bellona arsändes på en särskild
expedition.
Den 14. Fregatten återkom, signalerande att hon hade
Lotsar ombord. Samtlige Sl;epps-Cheferne liallades till Amira len för att få muntliga instrulilioner. Kosan ställdes emot
Östergarn , der Chefskeppet först ankrade ; så Uladislatf på
dess höP,ra, Prins Fredrik Adolf och Är·an på dess l'enslra
sida. Bellona gick närmare stranden, tätt invid hvilken f{utter-Brigearne Svalan och Disa samt Jaliten Fortuna lade sig.
Den sistnfunnde förde artilleri-trainen.
Kl. 4 6 e. m. debarkerade Jägarne och undersökte skogen liring landnings-stället, utan att finna nåeon enda fiende.
Derefter landsattes Infanteriet, h varmed drog ut till kl. i 9.
~ägarne rycli!e framåt. Jönkiipings bataljon under Öfverste
Fle etwood (som tillika var Brigad-Chef) , Ca lmar bataljon
und er Major Stålhammar och Konungens Begementes bataljon
under Major Mohrman, formerade linie. Kronob ergs bataljon
under· Majoren Baron Wrangel von Breluner gjorde en frontförändring åt höger; allt rör att betäcka Artilleriets debarkering, hvilken ej slutade förr än kl. 2 om nallen . Ot't

6-R': t: a batll'riet var i myrl;d p,od ordninp,; parti-l;anonrl'!le
af mindre värde, såsom fältpjese1· i ett slfllt lanc.l betra~tade.
Vid pass Id. 1 l e. m. satte Kronouf'rgs bataljon sir, i
kolonn och framrycl•te !- mil , då den Livual;erarle; det öfriga Infanteriet följde småninr,om efte1·. l en tv:ir böjning
på den skogsväg, som de främst marscherande Jiigarne följde,
stötte deras försp_ets helt oförmodad! på en hfdtigt l•ör·a nde
bondvagn, hvaruti tvenne herrar år.te. Den ene var allde les
slum; den andre deremot oändlict pratsam , bPrättande att
han, und er sitt hemödande att hemligt föra en Engelsk Kol'fardi-l(apten till dess uti någon liten hamn, utan Hyssarnes
vetskap, ankrade fartyg, fått !J öra Svensiwmes anlwmst och
si• yndat till deras möte, för· att dels förvissa s if: om en så
oväntad lycka samt dels lemna deras befälhafl'are vit:tiga undrrrflltelser rörande llen<!en.
"Fortsätt då vägen, så träffar ni snart 13rigad - Chefen",
svarade l(orporalen; men vägvisaren, en bonde, infö ll: "Naj,
naj! Släpp'cn inte. Det är samma l1arl, som hj elpt rlyssarne
med deras utslirifningar af matvaror."
Nu blef det en rietig klappjaat inåt liedjan. Den stumme
herren hoppade ned ifrån vaenen och ,snodde sit~ undan
emPIIan träden; den pratsamme fångades och måste heliiinna
att han var en Svensk Jude, vid namn llirsch, lwmraten en
Rysll lngeniör-Orllccr.
Denna opårälwade händelse bidrog betydliet till expeditionens lycldiea eller åtminstone haslit:a slut. Ryske bef'älhafvaren hade nemligen beordrat öns hela kronobetjening att,
vid äfventyr ar strängaste straff, genast underrätta honom, så
snart minsta anledning till ett SvPnsr.t besök visade sig. Att
kqssande kriesskepp syntes utanför Slitö, l•ände han, och
förmodade, att ifall n5gon attacl1 vore tillämnad, sl;ulle den
<iga rum antingen derstädes eller vid Wisby. Nu lär en vid
kusten boende Strandl'idare, eller dylilit, hafva varseblirvit
och rapporterat om vår, emot Östernarn sl1raode eskader·
u
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Uppgiftens öfverdrirt väcl!te hos Amiral Bodisco ll'ifvelsmål om dess sannfärdigh et; doc!; sände han, till sal1ens närmare utredande , en Ingeniör-O fllcer, åtföljd ar llirsch. De
upplysningar, denne sednare nödgades lemna , rörande fiendt>ns antal och belägenhet m. m., gaf en nyttig ledning åt
bestämman det af Amiral Cederström s fordringar. l(unskaparens uteblirvand e, i förening med innevänam es berömvärda
tystlåtenhe t, gjorde det möjligt för vår parlamentä r att, öfverraskande Bodisco , hinna fram till Wisby nf1stan lil;a fort,
som det mera sansade ryktet om vår landstigning spridde
sig dit på bivägar. Ryssarne, redan modfallne genom deras
öfvergifna belägenhet, blefvo förvirrade.

Den 15. Marschen fortsattes I ~ mil. Det vat' nu
mot'gon och vi ämnade fira Söndagen med Gutlstjenst , då
order, Id. I O f. m., cåfvos att tåga vidare. Major von Yhlen
passerade oss, i eeensliap af parlamentä r, till Wisby, för att
' uppfordra Ryssarne. Angående deras styrka, sammanstä mde
alla underrättel ser att den utgjorde 2,500 man 1 af hvillia
2,200 med ett fältbatteri lågo i ett slags illa fiirskansadt
läger vid sistnämnde stad; 300 i Slitö, för att bevalia transport-fartyg en jemte ett litet, med nåera eamla kanoner försedt, fältverk.
7 e. m. hade vi hunnit till Thule i Gauthem, der
v1 sades skola tillbringa natten, oeh började eöra oss lediea,
då uppställning åter befalldes. Bataljonerne placerades på
afstånd ifrån h varandra och så, att ingen, ifrån landsvägen,
hvarkrn knntle tydligt se deras hela fronter eller utröna om
lueliorna, d Pm emellan, voro verkligen toma. Det ålwnde
batlt>rit'l. formerade sic främst, på sjelfva vägen. Orsaken
till denna theater-ma növer befanns vara vår parlumentars
annalkande i sällskap med Bodiscos underhandl are , en Rysk
Hyssen, som med flit uppehölls en liten stund vid
~lajor.
((J. ~

vår liieerplats, fick nu höra att vi utgjorde avantearde fiit'
en efterkommande, större Arme-korp s, och, såsom de olil;a
hallprydnad erne bevisade, voro 3:ne indel!a Svenska ll<'t_:ementen samt ett vf1rfvadt, på 2 bataljoner a 600 man hvardera, jemte l O Jwnoner. Dessutom funnos, såsom han sj el f
suart kunde få skfula , 2:ne liJ,a starka Tyska ll<' 1~ e mr.nt•· n,
Engelbrechtens och Drottningens Lif-Hegem ente, samt. llrra
fältbatterie r qvar på flottan.
Huru mycliet han af allt detta trodde, vet jaa rj; eullast att han gjorde en hesynnel'lig anmiidining , nemligen :
"Edra lwnoner hafva ovanligt stora öppninga1', det mil väl
aldrig vara 12-punding ar '?" "Jo, det äro de visst", blef
svaret. Till vidare under,;ölwing ficll han ej tid, ty von
Yhlen påminde om nödvändieheten af resans fortsättande .
Bra gerna sliulle jag velat erfara, huruvida han id•e l;;inde
att de Helvigslia l•anoneme hade utsvarfvade ellrr så kallade
trumpet-my nningar.

Den 16. Bönderne, h vilka tagit rätt på dl·n Hyslie lngeniör-Officern, som den 14 lyckades undkomma, förde honom bunden till Brigad-Chefen. Vår parlamenU1r och den
Ryske underhandl aren passerade oss på återviigeu till \Visby,
der kapitulationen skulle ,slutligen underslirifvas. Brigaden
bröt upp och marscherad e hela natten. Konungens Reaementes bataljon sflndes i förviic till ett, omkrinc ! mil nära
Slitö lwliieet ställe, fö1· att hindra de der stationerad e Hyssarnes möjliga förening med dem i staden.
Den 17. Om morgonen hade Kronobergs och Calmar
bataljoner jemte de 4 parti-kanon erne hunnit fram till Konuneens Begementes bataljons ståndplats, medan lönköpings
bataljon , Jiiearne och det 6-'ll:ga batteriet marscherat mot
Wisby, under Brigad-Chefens ecet hefäl. De förra formerade
Ii nie, till venster om väcen ifrån Sli!ö, just der denna liröker åt höger emot Wisby, hvilken sednare del derigenom
kunde bestrykas af 1år eld, om sådant hlef nödi(!l.
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tncen Hyss syntes fiirr än Id. 3 e. m., då Amiral l.lodisco lwm åkande ensam , höll stilla en stund framrör våt·
front och r~ste, efter ett l;ort samtal, vidare. En ifrån \Visby lwmmande Svrnsk Adjutant berftttade,
att 2:ne Linieskrpp kryssade utanröre dess humo, och betydIiet bitlrap,il att förmå fiPnden till metlgörlichet.
Ändtlip,en anlände de llysl1a tntpperne, till vår förvånine, med brinnande luntor; gjol'<le en kort halt framfiit•
oss, docl1 utan att tirplojera, och fortsatte sPdan vägen åt
Slitö. Tätt efter dem marscherad e vår, till \Visby detacherade, lwrps.

l

Under tiden ha(! en till häst varande Hysk HPgem entsOfficer att rä liran rida långs vår front för att hetsa på oss,
hvitket bifölls. Det var en ung, vaclier man, hvars ansigle
ut märlite djerft 010d, hlandadt med djup sorg. Hunnen till
vår högra Oyt::PI 1 der jag just då befann mig 1 sade han:
''Ingen maet Ilar hvarl1en kunnat eller sl;all kunna förmå mig
att undersliril\'a kapitulationen. Åsliådningen ar edra soldater
har gjort mig ett stort nöje; men våra tåla arven att se
på, ehuru de ej liunna mäta sie med er, hvad sköna ansigten b e tr~i!far. ~'lottagen min försäl;ran om upprigtig höp,alilning. Ing enting skulle vara mig t,ärare, än att fä dela
lirigels sidflen !ll l' d s5dana vapenbröde r.''
Som ingrn annan Iwm sig föt• att svat'a, troligtvis i anseende till den något liinldga berättelsen om kapitulationen,
grep jag mig an och genmiilde: ''Vi, å vår sida, veta att
högakta tappre fienders motp,~ngat' och äro mycl;et förbundne för den vidvilja, ni, min hene, visar oss. i\Ien tillåt
"Dd
mir, rrår:a, hvarföre harven J inga synliga [anor'?" det
dft
eter,
"belf1genh
han
svarade
11nnes stundom"
såett
i
komma
att
anade
Vi
ar nyttigt att gömrna något.
fiiltdyrbara
dant rörhitilande, och nedpacl1ade derföre våra
terlwn hvill1a Soldat('n tror äga ögou." - .Jap, bad att få

'

veta hans namn , som ocksil utsades i det han red !Jort ;
men de konstiga ljuden lwnde mitt öra icke rätt uppfatta,
dock litmade de Tschilllwi eller Tschisskoi.
Vapnens aflemnande skedde vid Slitö. De besfodo uti
4 metöll-kan oner, 2 d:o hauhitzer, 4 ummunitions-vn~nar,
en mängd pafronköli och huggare, samt mellan 13 och 1400
gevär och stussare. Ar de sednare lingo vi på långt när
icke alfa, ty mången Hysli Soldat slog sönder sitt gevär, under svordomar; andra gömde sina. Så berättade åtminstone
de af våra, som voro tillstädes.

Den 18.

Marscherade vi tillbaka åt laudnings-p la!seo.

----------

Den 19. straxt på eftermiddaeen börjades embarkerin gen efter 5 dyens vistande i land.

=====
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6 m~nader.
Transp.
13 ~
J 837 & I 838 §t Medelhufvet •
1839 & 1840 åt Westindien . • . . 11{
l 84 O & 1841 åt Medelhafvet . . . . 13
1842 & 1843 åt Syd -Ameril.a och
Westindien . . . • . . . . . . . . . Jl
I 843 & J 844 åt Medelharvet
9~
ÖstPråt
ition
-exped
1845 Exercis
.3
och Nordsjön . . . . • . .
3
18!16 d:o d:o . . • . . . . .
184G ,1{ 18!17 åt Goda-H opps-u dd en JO
1847 & 18!18 åt Syd-Am erilia och
Westindien samt sederm era åt
Danmarli . . . . . . . . . . . . . • II~
1849 åt Befterna . . . . • . . . . •
l -i
18!19 & 1850 åt Syd-Amerilia och
Westindi en samt sederm era at

STATIO~ER
VERKS 1'ÄLLD E ARBETEN vm RoNGL . FLOTT ANs

ÅR

1850.

Vid Carlsirrona Station :
Nybyggnad af Fr·egatteu Norrl;öping fortsatt, så att borden
läegningen nu är i närmas te färdig, diagonal-förbindning
,
inlagda
gare
slag-vä
färdig, våghåls-vägare , botten- vägare och
lret)
ast-spf
samt mast-s pår och band (undan tagand e liryssm
fastsatta. Master och rundhu lt dels färdiga , dels under
arbete.
t
Reparation af skeppe t Färsigtighelen fortsat t, medels
med
sl;adade timme r- och bordlf1ggnings-plankors ersätta nde

nya.
Korvetten Najaden under reparat ion. Vid den underi Resöknin g, som å Korvetten blifvit verkställd sedan hon
en,
losstag
ingen
förhydn
och
paratio ns-doc lian blifvit intagen
repara
lig
obetyd
har förtimrineen visat sig god och endast
ck
öfverdä
tion å bordlägr,ningen erford ras, hvarjem te nytt
kranoch vaterbo rd skola inlägga s, samt skägg, ealjon och
vattenför
fordras
ning
-förhyd
balkar nygöras. Ny koppar
s
gång och stafvar. Korvetten löpte af stapeln 1834, ruslade
dack
å
ioner
till första expedition 1835, erhöll, utom reparat
rem. m. i sa:nmanhang med verkställda rustnin ear, 1847
nytt
rk,
krutdu
ny
,
vattnet
öfver
n
paration å bordLir;gninge
varit
baslingage m. m. Najaden har under sin tjenste tid
rustad till följande expedi tioner:
3 månad er.

1835 Exerci s-expe dition.

1836

d:o

d:o

3

--- - - - -mfinad
er.

Transp .

6

Daumarli och Norrige
Summa 105! månad er.
Betydligare reparat ioner verlis!ällda å Kanon-Skonertarne
~hrensliöld, Esbjör nsson, V. v. Sl edinek och Hiil;enflyckt.
Aug-Korvetten Getles inredni ng föriindrad och hytt uppsatt
ä däcli för df' n sersliilda expedi tion, hvartill fartree t under
somma ren Värit anviindt.
Lection s-hytt inredd å Korvetten Jarramas. N·l·a f·l
l ys
för
e,
n
Joseplli
och
Oesiree
org,
GölhPb
terne
J<regat
pa
lllsat~e
ingsatt a dessa fartyg linnna begagna jernt3g med förtöjn
Carl
't
Slieppl
å
e
nlirarn
plilit-a
för
lekare. Uppsatt fäll stötter
verksamt
org,
Götheb
Johan samt Fregatt r rne Josephine och
till
ställt behöfliga minrlre reparat ioner å skrof och rundhu lt
i tjenstb art skicll varande l;rigs- och lastfartyg samt
•

n

'

öf~iga

pramar m. m.

Fregalt ernc Eurydiee och Galat!J e, orl ue lige till sjötJ'enst '
·
·
hafva er l· Ja~irt
att bibc1 nundre reparallouer å sl!rofven, för
6
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hilllas såsom is- och vucbrytnre fiir de Yid hrob~nken liev,ande fartygen. Verliställt Gcncral-flottbesictnin e med olerför erforderlisa nrbeten.
~ Under året hafva de utdömda fartygen 1\utter-Briar,en
Delphin och Last-Brig&en Två Brödel' blifvit slopade.

Slieppen Fäderneslandets, Carl Xlll:s och Gustaf den
stores artilleri-uppbörder öfversedd3. Aptering till lås och
upps~11tningar af lwnoner, tillhörande Slieppet Carl XIII , afslutade, hvarjemle aptering af Gustaf den Stores lwnoner är
fortsatt, flfvensom tillverkningen af smide och aptering af
virlie till Fregatten Norrköpiugs däclis-bestyckning. Till föl'söks verkställande, tillverliat en lavett för en 6-7l:g landsligninss-kanon, lavetter för 5 sL håtlwnoncr samt ett större
antal till lwrnplellering af fartn:ens artiilcri-upphönler erforderliga instrum enter och effekter, Ängmachinen i nrtillcri-verliståderne ytterligare anvf1nd till llrifvandet af en stol
för söndersldirning af kanoner, en pul\·eriserings-qlinde r, en
klippsax och hålpress samt llf1()t för blästrrn i smides' härdarne.
Nya Kasern-b yr,g naden fortsalt till unuerlwnl af 3:e våningens fönster. Arbetet har varit påshyudntlt genom användandet af private handtverliare. Förl:ingning af den sf1
kallade större Rorvetl-biiuden påbörjad. 1\qwration nflra afslutad af Barkass- och Sl up-sl,jnlet 5 Stumholnwn, hvill;cn
byggnad under ett af Oera mindre sammansatt tali täclier en
\ta af 10,000 qv adrat-alnar. Nybyr;enad fullbordad af huset
för såg , slipstenar och färc-qvarnar, att drifvas med 5nr;machin , och hvars panna, å Varfvet tillv <'rl< au, redan fil' inmurad. Samma p:lllna ska ll flfv en med unga för se tvenne
baspanno r i maebin-husets jordvåning. Taken å östrn och
vr.stra ({rut-tornen anlagda , samt arbetet med Bitthamnsbyggnaden vid Kongsilron fortsalt, hvarj l'mle reparationer
blifvit verlisUillde å Reparations-doclians portar och dambord,
å vestra vindbron , IHars bro-kar blifvit i det närmaste ny-

by ggde, å Varfvets IJroar och sliinesel-linie, ltvarjemte !lera
nndra arbeten för underhållet af Kronan tillhöriga hus och
byggnad er blifvit verl;ställde.
Uti 1\ P. parations-doclwn hafva und er årets lopp \'arit intagne : Ångfartyget Balder, 3:ne gånger, för ombjle af propeller, Lastfartygen Bri:;garne Tv å 13rödcr och llarmonien
samt Galeasen Flickan, Fregatten Euqdi ce , Korvetten Najaden
samt docli e- sä lten j hl'arj emte mot ersiittnins varit intagne
och repart•rade, l(onp,l. Postv erl1et tillhörande 1 Ängfartygen
[';ordstjernan och Svenslia Lejonet samt Postjal1trn Postiljon
och I\oneL Pr enssislw La stsli Pppet i\lt~ rcnr.
Arhet et å Nya Docliebyp,enad en forts att, hvarice norn inom
året 5:e do clwn blifvit fullb ord ad j slutnings-mur uppförd
för 2:a och påbörjad för d t> n l :a doclian, i stället för der
förut hdlntlica trädammar j vatt enledninus-trumma från staden fullbOI'dad längs 5:e doclwn j jordgr[l[nings-, bercspriingnincs- och stenhuggnings-arbete l'erkställdl för vatten-aOoppsgallerif't balwm doclwrua, samt planering omlirlng dem m. m.

Uti Artilleri-exercis-siwlan
exercis tjenst:;örande :
17 Selwnd -Löjtnanter
45 Und er-Officerare

48 Matroser och Juneman
58
d:o
d:o
4tH Ar l iii e ri- B:tt s män

hafva under året varit till
20 daga1'.
20
20 till 80 d.

so

d.

45 till 60 d ,

Vid Stoclrholms Station :

Färdi gbm gt Ånr,fartyget v. Sydow, om 70 husta rs kraft j
machin ern e insatt e och fart yget profs eg ladt j inventarierne
till största d elen färdiga. Rililat virl;e till fyra nya Kanonslupar, Repa rerat diicliet och bordl äggn incen 5 Siwn ert en
IIIIda, samt liölhalat och med en del nya inventari er försett
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Slionerten Experiment. Provisionett reparerat och satt i sjön
Kanonslupen Loge, hvilken blifvit använd till slwtt-tafla. Lagt
en del ny bordläggning å Ångslupen Nordstjernao. Kompletterat inventarier och artilleri-attiralj för åtta nybygcda
I{anonslupar, med ulldantag af åtskilliga lås- och ril;tningsinstrumenters apterillg. Kompletterat 6 st. Bombliananslupar med 72-'il:g alliralj. Fullbordat inredningen till ett
Ångfartyg om 16 Inistars l1raft, samt kompletterat lidsammas
invelltarier. Kompletterat inventarier för äldre [(anonslupar
och ({anonjollar. Kompletterat utredning för l bataljon Kanonslupar och 2 bataljone r Kanonjollar samt 2:ne Ch efsl'artyg,
med undantag af granat-slirå, brandrör, patro1wr och fyrverl<s-persrdlar. l sjön satt samt åter upphalt 24 st. l{anonjollar med Chefsfartyg, Ängs luparn e Kare, A:e ir och No rdstjernan, i\'I örsar e-fartn;et Slungaren samt 2:ne Kanonslupar.
Tillvcrliat 45,000 st. slagrör och diverse brandrör m. m.
Aote 1·at 500 st. bomb er, och tillverlwt åt skillige fylluingsp~oppar och sliråkappar. Med undalltag ar 142 pistoler och
40 musliedunder, äro stationens eldvapen förändrade till
' slagkruts-alltändniug. Verkställt General-flotlbesigtninp,, samt
emottaeit diverse elfeliter och rartyg från Hofjagts-varfvet.
tagt grundmur till en ny kanon-bädd. Inrcdt provisioneJa
förvarinp,s-rum för nya llåtsmans-belilädnaden. Verl;ställt reparationen ar åtsldlliga boställs-rum.
Vid Götheborgs Slation:

Kompletterat Artilleri- och Varfs-inventarier för de Ullder förändring varande Il st. Bombkanon-sluparne och KanonSiwnerten Pollux, med undantag af bomblianon-lådorna samt
2:ne 12-'ll:ga kanon-lådor till Pollux. Arb etat med Kanonskonerten Pollu~' förälldring för homblwnon, samt med komplettering ar de vid 18/lS års Flottbesigtning kasserade I'Ulldhult. Verkställt reparation å kanouslups- och ekevirkes-skjulen, kyrl;an, samt åtskilliga boställen.

Föu,\NDRI~GAR

I

HANDELS-FAR'I'YGS

KONSTRUK'riON.

u

pphäfvandet ar de gamla navigations-lagarne uti stora
Brittauicn, och dc alltj emt tilltagande h; ndels-förbilldelserne
med Ca lifornien, hafva i Förenta staterna föranledt en förändrill!l uti systemet för Handels-fartygs lwnstrul;tion, hvilkell
förtjenar att olfent.lieeöras såsom värd alla maritima nationers uppmärl1samhet. Detta lands l\onstrul1törer hafva insett, att, med afseende på det inflytande, Englands fria l!andels-förf<lltning utöfval' på allmänna verlds-navigationen,
denna vigtiea förandring måste alstra en tållan hos alla flaggor' att i hötp·e erad än förut eifva sina sl<cpp de mest
tj en li ga former, för alt förstillra sig alt hos dem emå den
höp, sta gl'ad af välst'gling. Ocl<så fästa dc Amerilwnsl;e l{onstrulilörerne sic vid~ mindl'e vid att bn;ga sliepp föl' dräglighet, än al t eöra dem snahbseelande, för att kunna hastigt
ulföra sina lån gresor på Ca liforn ien och China.

Man förstilr nogsamt, hvillw motiver förmå Förenta staternas Sli eppsredare att rätta sig efter de förundrade omständi ghPternas lu·af. All handel beror på hastig omsättning;
men då den bedrifves med a!liigsna länder, hm· alltid den
förstlwmmande chanserna för sig, af stöne fördelar, än hvad
dr n, som framkommer sednare, kan påräklla. M detta sl1äl
är framgång en ar [-]alld~ls-fartye beroende på den sllyndsamhet, hvarmed order liunna utföras; hvadan hastiehet i detta
afseende snart saedt utgör ett monopolium för den, som
gjort sie till mästare derar.
1-landlanderne uti San Francisco äro så öfvertygade om
sanningen af denna åsigt, att de aldrie underlåta att hos
11ine korrespond en ter rekommend era verkstållandet af deras
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order med yttersta sl•yrHisamhl't, och att, för· deras expeditioner, alltid välja de bäst seglande fartyg, utan att fästa afseende på högre fragl-kostnadcr. Derigenom har l>lifvil en
följd, att sådane fartyg lätteligen erhällit 40 dollars per ton
i fragt, dä deras medl:l!lare, lwnstruerade enligt de gamla
formerna och således trögare i segling, få åtnöjas med 20 a
25. Uti sakernas så varande skicl; iir det påtagli!]t, all man
kan eöra uppoffring af fartygens drägti!]het, hvilken rildi;;en
ersättes genom höeTe fraet-prisrr och de besparingar af besattningars underhåll , sliCpps-förnödenhdel ', slitning &c.,
som alltid iir·o en följd af lwrta resor·, jemförda med liingre.
Man erfar ocli så , att fartyr;, lwnstruerade enligt de nj'a åsigterne, tilltaga i antal uti Furenla staterna; och för att gifva
en ide om det system, deras l{onstrulilörer följa, gör· det
tillfyllest nämna, alt slieppen bära i allmänhet en femterid
mindre last än slu·pp af iildr·e formerna, då allt i ö fri et varit lilia.
Detta system har r·edan visat sina fördelar. nantlelsunderrätlelser· från New-Yorlr innehålla, att ett af de sålunda
' byggda fartygen White-Claude om 1200 tons, h vilket afsrp,lat
från New-Yorlr med en last af 70,000 dollar·s värde till Snn
Francisco, derifrån afgått till Canton, h varest last intaeits
för London ell er New-Yorlr, på första året, för sitt rederi,
förtj ent en behålluinp,, motsvarande skeppets fulla värde . Ett
annat Sliepp, Sea- Witch, som två cänger lil'inr,seglat jorden
samt besöl\t San Francisco och Canton, har fullgjort hvardera af dessa resor på mindre än rtt år. Ett tredje skepp
l' Oriental, har på 98 dap,ar gjort re sa från Canton till Lon~
don. Detta sliepp hade afset;lat från New-Yorli och anlände
efter 76 dap,ar till Can!on. Sedan sl; eppet der uppl'hållit sie
21 dar:ar och inta:::it la st för London , had e det på 6 ~ månad er· fullgjort hela sin hes15mtia resa. Denna resa är icke
en somt miirlivä r di ~ i nauti skt hönseendP; dt•rigenom har äf' ' cn lemnats ett tydligt bevis på rederids ldolia föruts ee nd"
dfi dd r,af sl<cppd rn q::e nsl; ap (v[dseel ing) , som gif1it

si

lysaude resultaler. IJel!a skepp Vill' sfl vid kfuJdt uti Canton,
att det erhöll l L. JG. per ton i fragt, då intet annat fartyg lwude !Jetinga sig mera än I L. 3. I O.
Dessa falila hafva icke undfallit Enselska pressen, hvill< cn
också utvecklat hela dess vigt, för att derpå fästa rederiernes i det förenade Konungariket uppmärksamhet, och med
sliäl anmiirlit, alt under den djerfva täOun, som uppstått i
hela verlden, för att l'inna i tid och afstånd, samt då storartade ångfartygs-linier, jernviigar och ieler,raf-linier allestädes bilda sig, hör äfven rörelsen uti den seglunde marinen lyda tidens lirar genom begagnande ar de [ramstep,, erfurenheten godkänt, dagligen utbildar, och hvill1a
lwnna lwmma verlds-handeln till nytta . Initiativet, taaet al'
det dj erfva Amcrilianslia lwnd els-snili E>t, utgör en !exa för
undra foll1slag, och ett exempe l att eft erfölja. Slwll väl Franlirilie becagna sig de ra f '1 Då dess existens såsom marilim
makt är hotad genom utförandet af de djerfva företagen
bland de täOande nationerne, slwll det (Franl;ril<e) a!Hid
blifva eftPr uti framstegen såsom hittills, eller slwla vi slutligen se det med energi och al•tivitrt uppmiirl;samma de
villwr, hvill• as förbise ende varit hufvud sa kliga anlednincen till
vfu· liand els-marins undrrlägsenhet '1
(La

~larine.)

llvarj e handa.
Nödroder.

Franska Tidnineen L'lllustration uppeer·, att

år 1829 en Ka pten Quoniam, förande tremastade Elandelsfartyeet Pallas från Havre, blef pn hemvägen från ön llourbon ulanför Goda- Hopps-udden ärv er fallen af en häftig storm
och förlorade rodret. Eft er !lera fnfängt gjorda försöl1 lycllades det Kaptenen att anbringa ett nödroder, det han sjelf
för tillfället uppfunnit. Ideen deraf tyckes förljena en närmare besl1rifning.
En reserv-märsrå fastgjordes tviirsl1epps allter om kryssmasten och så att rån hvilade på däcliet. Den försäl1ratles
ytterlir,nre genom nocllarnes stöttande rued s[1kra tårr, tagne
kring stormasten nere vid däcli. Å hval'fl era nocken fastp,-jordes på två Uletres (6 i Sv. fot) afstånd från relingen ett
, enkelt blocl1.
Ett stort och starkt vinfat s3p,ades i tu, tvärs öfver, så
att deraf erhöllos 2:ne liliu stora baljor·. På hvardera baljan
fästades tvenne stropp<lr, bildande ett Ii ryss under baljans
botten och leodes långs sidorna uppät så, att pä vid pass
en metres afstånd från öfverliantr.n UppliOill rn hanfot af de
tvenne parter, h vilka voro å samma sida af baljan. Denna
erhöll således 2:ne hanfötter, af hvill1a den ena gjordes något längre än den andra. Kring baljan togos 2:ne löståg,
ett vid Iaggarne och ett vid öfverlwnten, och fästades med
säkra garn vid så väl stropparnes parter som vid baljan,
hvars sidor derföre voro på lämpliga ställen försedda med
flera små hål, genom hvillla najnings-garnen togos. Af den
kortare banfotens bur,t bildades ett öea , som försågs med
kaus ; af den lflllg re hanfotens gjordes 2:ne öp,on, det ena
under det andra. r öfra ögat inpassad~ s en kaus, i det ne-

dra der emot en liten dodtliopf. Dodtkopfens ufstilnd 1'1 i! n
baljan var nu lilw med liausens å dt>n andra hanfoten.
Vid hvardera noclH~n af reserv-rån fästades nu en balja
salunJa, att ett tåg om 425 millimetres ( = 4,2 Sv. dec.tums) omkrets OCh 20 ruetres längd (haifva S!iCpps-J:illffden *')
faslp,jordes med ena ändan å rånoden och med den andra
i l;ausen af den längre hanfoten å baljan. Ett anna t tår, om
8 centim!-;tres (= 2,7 Sv. dec.-tums) omlnels fastejordes i
den lwrtar·e hanfotens kaus, togs genom dodllwpfen och genom blocl;et å samma sidas rånocli, upplindades ett lämpligt
antal slag l;rine drillen , top,s geno111 blocl1et å andra sidans
rånocl;, genom den andra baljans dodtlwpf och fastgjordes i
l1ausen af sistnämnde baljas korta hanfot. Länp,den af detta
drilltåe bestämdes så, att sedan baljorna liaslats i sjön och
drillen lades till rodret midslwpps, hängde drilltåp,ets båda
parter något slabba. BHijorna, hvillw nu framsliipades af
det med endast ena hanfoten sammanhängande och vid rånocken fäslade tåget' tvingades saluoda) att hoppande på
vatten-ytan eöra nästan intet motstånd. Då deremot rordrillen l1rinr,vreds, t. ex. för rodret om styrbord, förl;ortades
bagbords drilltf1g så, att denna sidas balja framdrogs af detsamilla medelst båda hanfötterne. Baljan mllste nu vända
den öppna ändan mot fartyget, således fånea vatten och
göra betydli{lt motstånd, hvars verl1an till fartyp,ets styrande
förölwdes af den häfstång, som reserv-rån utgjorde.
Kapten Quoniam försäkrar, att Pallas sålunda styrdes
med största lätthet.
*) Det tycl;es såsom borde fartygets böjd, snarare än dess ltingd,
bestämma liingden af detta tåg.
Öj'vers:s amn.

Engelsfra Flottans nya Spis-ordning. M<~d detta år har
ny spis-ordnine blifvit ar,befald för Eneelstia Flottans fartyg,
hvars förnämsta olikheter med den förut becagnade äro
följande:
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1. salt l1ölt bestås ett Ene. 'il) per man om tlazen, i ställd
för ! 'fl (benfritt).

2. Socker öl;as äfvenledes. Senap och peppar lemnus i stället för en del hafremjöl och ättika.
3. Hom-ranzonen minskas till hälften, mot ersättning i kontant; föt• Underbefäl, Matroser och Mariner ·3 ~ shilling,
för öfriga 2 4 shilline s terlin c (l Ol och 72 sl;illing Banko)
månadtligen.
4. Den dagliga aOöningen rälwas tillsammans med ersättnineen.
5. Almanachs-månaden be rälmas,
aOöningar.

stället föt· 4 veclior, vid

Officerarne, hvill;as portioner annars iiro lika med besiittningens, beräkna dock ingen ersättnine för den indragna
halfva groge-ranzonen; och Kadetter, Slwppsgossar eller
manslwp, då de icke erhålla någon rom, få ersättning för
hela ranzonen.
Den daglina portionen utgöres eceotlieen af följaode:
, l '[J) bröd (af h vetemjöl), J gill rom (nngefär l -~ jumfru),
l 'il) färslit l1ött (benfritt), ~ '[J) grönsaller, l
uns socker
(ungefär 3 ~ lod), 1 uns cholwlad och ! uns the.

i

Då färsl;t l1ölt och erönsaker icke .lwnna fås, bestås
hvaranoan dag l '[J) salt O:lsk oc.h ~ pint ärter (nära 3 jnmfrnr), och IJVarannan dag antineen l 'il) salt kött, g 'il) h vetemjöl, eller ! '[J) inlwkt kött och f 'fl inlwkt polates eller
risgryn. Dessutom gifves hvarje veclla ! pint hafremjöl, ~
uns senap och i uns peppar per man, samt dd så behöls,
lemnus hvarje vecl1a attika, icl1e öfversligande ! pint pet·
man, hvarföre docl1 ingen ersättning bestås i kontant.
Efter vissa bestämda värden lemnas äfvrn, i utbyte mot
en del af några här nämnde proviant-artildar, russin, korinther, njurtalg, mjukt bröd, riseqn, sago, vin, öl, spisöl,
kalfe, eryn, calavanser, slwlaue ärter; rödlök o. s. v.' då del
fiuncs bättre passanue.

l\Iånadtlir,a allönincen utgör l'ilr J :a Idassen Matroser,
hvillw motsvara Under-OIIicerare (icke Uppbördsmän), 3 L.
2 s. (36 j fR&. 13:ko); för Uandtverl;are 2 L. 19 s. d., SlleppsKorporalers vederlil;ar och eldare å .~ngfartyg 2 L. 14 s. 3
d., 2:a delens Korporaler o. d. 2 L. 9 s. l d., Matroser,
Sjul;val;tare och Oflicers-lwclwr 2 L. l s. 4 d., befarne Jungmän I: W. 7 (ungefär 20 fR&. B:lw), Juoemän O: IS. l och
skeppsgossar O; 15. 6, och dessutom uppmuntrings-penningar (gratuities or good conduct pay) fråo 2 L. G s. 8 d.
(nära 28 !fl.&. B:lw) till 7 s. !J pence (4 ~- tfl&.), di\ ett fartyr: afmönstrar, der de oförvilligen tjenstcjort ett år, mrn
ända till 7 L. Sterling för 3 års sjötjensl.

England är, i afseende på sina många hamnar, tilluänelica och mindre af klippgrund omgifna lwster, bättre passande för sjöfart än Franln·il1e, !JVarföre ångb~1ls-fartcn borde
förr uppstå och ntvidea sig der, än deo kunde göra sig
hPmmastaud å det sistnämnda landets stränder. Öfverllödet
af jem och briinsle hidrO(i alt fortskynda ångb5ts-farten i
det förra landet, då den blott BPnom onaturliua anstr:ingnincar lwnde åviigabringas i det sednare. Och olwr:ilwade
de hinder, naturen tyeliPS lagut deremot i Franlirilw, tilllwmmo två andra: kapitalernes anviindande på denna gren
och ~ramz;åncen af de mrsla försöl;en.
l England , der lwpitaler till strömma och deras aov5ndanue till stor af kastning ii r siillsynt, nöjer man sig med 6,
5 och iifven 4 procents u Idelnine för de stumnor, man lilia
gerna· lemnar till oautisl;a företar,, som till banl;er, erufvor
eller jordegendomar. Men i Franl,rike, der liapital erne frulila
Vattnet, OCh df'r Pil företaG till sjös, SOm jcl;e gifver ) 0 U
12 procent till delegarne, anses för temligPn dfilict, kan man
lmappt rälwa på aldie-teelwing till en ångbåts-linie. Bolac
hafva äfven det felet, att ål de stj'l'ande lemna blott en
temlir, en inslirUnl.l eller stundom bc.stridd myndiehel, för att
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alltid handla med den euhet och kraft, som är ouud~ fl ll!lli(J ,
rör att alllid kunna begagna tillfftllet fördelaktigast.
Två sal1er utgöra ångbåts-fartens öfverliigsenhet: fia stichet och noggrannhet. Borttager man dessa fördelar, så
blir segel-farten, med sina IO gånger mindre omlwstnader,
20 gånger bättre. För att ernå dessa mäl , hade intet varit
enldare, fm att till de första ångfartygens byggandP anlita de
bäste skeppsb yggare och machin-tillverlwre. I afseende på
lyx och beqvämlighet kunde man tånlit på besparingar, men
det lian icke anses som hushållning att minska utgil't er ne för
tillverkningen af ett fartygs-sluof, som måste v:ua på en
gång lätt och starl1t, af ett maeiiineri, som bör gifva stark
fart åt detta fartyg på samma gång det är siikert och fordrar minsta bränsle; att utsatta sig för täta la (plingar och
förändringar, och dervid gå njuggt till väga; det lwn snarare !~allas otj enlig snålh et, misshusbililning eller slöseri, och
det är hvad man stundom gjort.
Man hör flfven besinna, att de machiner äro iclie de
bästa, som endast gå väl , taga minsta rum och väga minst,
samt hålla mot påfrestning, utan sådana , som utom dessa
hufvud-vilkor använda minst bränsle. Mellan den ångbåt,
som briinner 4 tunnor liOI i timm en, och den, som fordrat·
4 ~ på samma tid för sam ma krull, utgör sllilnad en i kostnad på 10 år 25 till 30 procent af värdet . Följden af OI'iktig hushållning vid några ångbåts-linier hu emellertid blifvit,
att de måst upphöra, under det andra, som i början gifvit
föga vinst genom an vänriande af goda fart yg, bragt sig upp
till anseende och god afl;astning. Medelmåttiga ångbåtar
!wnna docli vanlir,en hålla ut, der man vant sig att hafva
ringa fordrin gar, men vit! försök af stark tållan och stol'a
för etag är det öfverlägsenhet i lillverllllingen , som el'fordras.

Engelska Ostindislw f(ompaniels Flotta utgöres för nä rYara nde af följande fartyg och bes ty clming :

'Ångfartyg, hvardera om 500 hlit' och 6 as kan.
d:o om 300 och 350 d:o och 5 kan ..
d:o om 290 d:o, ett med aJ två med 5 d:o
4 d:o
d:o om 220 d:o,
1 d:o om 70 d:o.
3 d:o om 90, (}() och 50 hl• r, hva rdera 2 lwn .. 5 d:o Olll 40 d:o, med 2 till 5 twn ••
l d:o om 24 d:o
I d:o om 10 d:o
2 Korvetter, hvanlera om l(j l1an .
2 il riggar, m ed 10, 5 och 5 d:o
5 Slwn erl <ll' 1 h vardera med 2 eller 3 kan ..
2 [{u tira r om 2 d:o .
Mottagnings-sl1eppet Hastin.qs om.
samt ett koltransp .-fartyg och en "pattimar", till h. Hela a.ntalet fartyg 37 med 183 lwnoner, deraf
fartyg om tillsammans 3,594 hiistl;rafter.
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Nya Propeller-skepp. Köl och stäfvar sl10la sträcl1as vid
Plymout h till ett I 00-lianons-Linieskepp vid namn S:t Jean
d'Acre, hvill1et skall få en propeller-maehin om 650 hl1r.
Förut voro ordet· utgifna att bygga detta sl!epp lil;a med
Albion om 90 !;a no ner· , men det hat· på ofvannämnda sätt
nu blifvit till plan förändradt.

Uti Glasr,ow har en propeller-båt om 700 tons och 130
blir blifvit bygd från den 12 sist!. December till den 3 Febr.
d. å., samt blifvit fulllwmligt utrustad, taklad och inredd till
den 28 s. m., så att den var färdig att under namnet
"Arabin'' börja sina resor mellan Liverpool och KonstantinopeL
Ett stort Ängbåls-Kompani i London ernar inrätta t·egulier fart mellan Nord-Amerika och Ostindien medelst seglande prop eller- fartyg. Detta är första gången, som sådana
fartyg blifvit b('gagnade till så långa resor , utsträcl1ta öfver
2 Vl'rld :; haf.
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Propeller-s/reppet Sans Pareille, som den l S Mars gicli
af stapeln i Plymouth, skall hestyckas med Sll;anoner, bvat·af
en l O tums bombkanon på backen, och blir således det
l1raftfullaste ångfartyg i. England. Dess allöpning å,J,5dades
af eu oriiknelig mängrl menniskor och tillGick så, att ett ungt
fruntimmer afskar ett band , hvarigenom en tyngd nedföll
och slog undan den stötta eller "läs", som hållit den stot·a
slådan qvar på bädden, livarföre rörelsen började, då detta
hinder blifvit borttaget.

Detta Propeller-sl;epp har blifvit jemfördt med ett nyligen bygdt seglande Lioiesl;epp af samma !dass, nem!. 80kanon-SI;eppel Genturian, då det befinnes, att
Sans Pareille och Genlurian ha
2,590 tons.
en dr5p,tighct af: 2,335 tons.
tO st. 8-t:s kan. om 65 cwt.
.
.
På undra balt. 30 st. 32- p. kan. om 56 cwt. {
l 8 st. 3 2- p. d.o om 56 d.o
!1st. 8- t:s d:o om 65 d:o
På öfra hatt. 30 st. 8-t:s d:o om 52 d:o {
211 st. 32- p. d:o om 50 d:o

20 st. 32 - p. d:o om 25 d:o}
Back o. skans { 1 st. 10-t:s d:o om 811 d:o 24 st. 32-p. d:o om

!12

d:o

Summa 8tst.kon., väg.3,82!1Cwt.; 80 kan., väg. l1,126cwt.
Sålunda ser man, att Propeller-skeppets l1anoner väga blott
302 centner mindre än Linieslieppets, en olikhet i styrka,
som hvarje (;ännare måste medgifva är mera än dubbelt ersatt genom de fördelar, propellern cifver, i det den tillåter
Sans Pareille att nyttja hela sidans kanoner vid tillfällen, då
Genturian knappt l1an rikta en enda linnon på målet.
Besältningen på båda fartygen slwll blifva lika till antal,
troligen 750 man. Det förstnämnda blir nemligen lättare
taldadt, så att det till eldare lwn afse det antal, som Centurion behöfver såsom större reserv på dflcli. Med en så gifveo fördel, tror den Enr,elsl1e referenten, att Linieskeppen
badandter liomma att bygp,as med auxiliär ångliraft. Den
machin, som komm er att insättas på detta, beriilnHls till 350
hästlira fler.

Svår ldc!w. Då Engelska Ångfartyget Geiser med full
fart gick utmed lmsten af Brasilien , något söder om 1\io
Janeiro, den 4 Januari d. å., stötte del oförmodadt mot ett
undervattens-grund , utan att fastna derpå. Det märli!es
snart alt vattnet inträngde, så att det på 1 O minuter ölwdes 2 fot, IHarföre iclie allenast alla machin-pumpnr, utan
äfven manskapet, sysselsaltes att hålla läns, livilket äfven
lycliades, tills fartn;et samma dag anlwm till Bio. Djliare
undersölile llll läclian; fartyget lätlades och lades på eua
sidan m. m., så all Timmermän lwnde arbeta på all iståndsälta siwdan , och den befanns då beslå af att bordJ;Jgp,ningen till en del var alldeles borta på en läned af 60 fot och
l a 2 plankors bredd, genom hvillien ofantliea öppning valtDet inträngde mellan limren och återhölls blott al den iclie
drifna garneringen. Då Geiser efter 3 veclior åter liunde
utv,å på sin station, undersöktes grundet, som licger få Eng.
mil från land, har 4 fots djup och 4 famnar i kanten, hvilket djup hastigt ökas till 12 famnar.

För .~lngbåts-rederier. Det Encelska bolaz, som haft
monopolium på kustrart och postgång medelst ångf'artyp,- på
republilien Chilis område, har iclie erhållit förnyarit privilecium, ulan Regeringen har beslutat, alt under 5 år slwla
alla nationers fartyg vara berättigade till sådan fart. Den 11 a
tidrymd sl.all blifra obegränsad för de fartyc, som sii!la Chili
i förbindelse med andra länder. Denna liberala åtgJrd lwn
icke undeå att gifva fördelal;tiga resultater.

Nybyggnad af Linies!repp. Man bedrifver på samma varf
Franliril;e med mycken drift byggnaden af 1 20-kanonSkeppet "Louis XIV", 100-kanon-Siwppet "Ulm", Fregatten
nFlore" om M och en Brigg om 16 kanoner, som uppsättes
på den stapel, der Åne-Korvelten "Coligny" nyliuen aflöpt,
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då derå oföi'Ciröjlit;cn pågfts med machioernas insättande och
inredningen.

Nytt Lodnings-instrument. Man vet, hvad svåright>ter
det möter alt loda på stort djup. För att h111na undersöka
3,000 metres djup (I,GSO famnar) erfordrades på Fregatten
Venus 105 man att hala in lodlinan. Om denna dervid
sprungit, hade förlusten varit !lera tusen francs. Derföre
har en M:r Faye föreslagit ett sätt att loda utan lina, mrd
ett lod af jernptåt, fyldt med en vätslw , lf1t!are än vatten.
Genom en sersl\ild inrättning ersättes den vätslw, som genom olika temperatur förändras i volym, så att lodet lwn
motstå en tryckning af 400 till 800 atmosferer. För att få
machinen att sjunka, fästas denid rtt par I!Uior, som lossna,
d ii de nått botten, h varefter lodet hastigt uppstiger. Många
observationer lwnna göras öfvet· vattnets temperatur och
bestånds-delar· m. m. genom olil;a inrättningar, derå anbragte. Kostnaden för hela apparaten sl;ulle vara 300 a 400
francs. Någonting dylikt har förr varit försölit, men föca
'

användt.
Herrar Lennox &. Comp. 1 (;ände
såsom [(etting s-fabrilwoter, hafva inrättat en ny meka nil< för
spel på h andels-fartyg, hvarigenom en pojkes lirart är nog
att hifva in på lif'ltingen , då fartyget rider upp för den i
storm. Detta tillfJtPr ett fartyg till ankars att hastigt Oytta
plats, så långt keltingen medgifvrr 1 ifall ett annat fartyg
siwlie hota att lftgea ombord derpå.

Ett nytt slags Brådspel.

Distilleradt hafs-vatten. På Engelska Truppfartyget lJirkenhead har en dislillerings-apparat af Herr Grant blifvit
försöl1t, då den lemnade 42 gallons det renaste vatten i
timmen, eller 21 O gallons på 5 timmar, h vilket befatJLJs renare än l•ällvatten , och ansilcs som en särdeles vf1lp,erning i
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varmt lilimat att cifva mansiwpet att dricl;a. Äfvcn på Äncfarlyget \Vasp ät• en distillerande lwbyss, som å Afril.anslia
stationen varit särdeles välkommen.

Undsättnin,q för vind- drifvare. Enr,elsiHl Amiralitdet
hat· utskickat Propeller-skeppet La flogue om 60 lianoner
med vatten och lirsmedel, att undsätta fartm, som under
hemresan kunnat rålia i brist utanför Engelska Kanalen, samt
förordnat, alt del la sl1epp härefter alltid s!; all utgå på sådnn
liryssning å uppgående grunden , så snart ostlir: vind ill:\st
24 timmar.
Man skrifver från [{öpenbamn den
9 Mars, att l!err Westerhol:r,, Dansl; Handlande i London, kommer· att inrätla regulier fart med seglande propeller-fat·Lyg
mellan London och Anrhus. Genom denna fart lwmmer posten mellan f(öp cnliamn och London icke att behöfva öfver
3 4 dap,ar 1 och mellan Paris och [{öpenhamn öfver London
högst 4 dagar. Delta är en skyndsambet, som i Norden är
utan ex e m pel.

Pr·opeller-pa!retfart.

Kommunilwlionen mellan Enr·opa och Brasilien har nått
en beundransvärd hastighet, genom det att dylika fartyg sedan detta års börja n r,å mellan Southampton och Rio Janeiro. Det första fartn;et seglade från England den 9 Januari
och kom till Rio den 7 Februari, afgicl1 åter den I 1 och
var tillbalia i Soutliampton den 14 ~Iars. Sålunda lian man
på 2 månader och 4 dagar brefvexla med Brasiliens hufvudstud. Afsliindct ~~r minskad! till hälften, ty medeltiden af de
förra paketernas resor var omlirina 4 månader.

Amcri liall slia 11 Clipprrn" flo wqva ankom den
1!1 sist!. F(':mwri till Ncw-Yorl1 från SlianP,IJai (i Chi na) efter den snuilasie öfvcrfart, man hört orntulas af ett seglande

Snäll resa.
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fartyr,. Jlowqva alr:icl1 från Ncw-Yorl1 den 14 ~hirs 1850 till
Shanghai, med anlöpande af San Francisco i Californien,
återvände från Shanghai den 23 Novem ber, och anlwm efter
88 dagar till New-Yorli. Hela resan fram och åter fullejordes sålunda på II månader och 4 dacar, livarunder fartycct
cenomlupit 43,623 Ent:elslia mil.

En sjöresa i 4 år. Amerilwnska Freeatt.en Preble, [{apt.
Glyun, har n)·ligPn återlwmmit till Ne w-Yol'li eft er e11 ovanligt lflngvarig och besvärlig expedition. lian lemnalle niimnde
hamn i September 184 6, hat· varit till sjös 4 år och 4 män.
och nndet' samma tid genomlupit 25 ,0 00 leacu es ( 18,7 50
Tyska mil, som är mera iin 3 gånaer jordens omkrets).
Sedan han fört trupp er till Californien och l;ryssat i
Söclcrha fvet unJer hela lirigel mellan Förenade staterna och
~Jexi c o, !lek han order alt besölia de sydliga l1amnarnc af
China och Japan. Derifrån slliclwdes han tillbaka till Californien, oal;tadt besättningen led mycllet af rödsot efter en
3-årig seeling. Dnde t· resan dit uppiiicilies en stor, bercitr
ö på 28° 17' N. Lat. och 129° 23 1 O. Long., hvars lwst
följdes 37 mil. Fl ere man dogo und er öfyerresan och 27
sjuka måste lt'mnas pil llonolulu ; lwpparen var alldel es utslit en , tnldinv,en och rundhulten voro bri stf:illica och ruttna,
och intet segel fanns qvar, som lwnde motstå fri s!; bri s.
Manstiapet, som uttjent, afsliedadt>s allt cf!Pr som det Iii ifrisknade, och furtyv, et r eparerades snrnt förslies rn etl si't
myclwt folk fr nn d ~: n öl'riaa es lwd ern, att hemresan l,undc
förelagas i Juli månad 1850.
Under vislandet vid Japan erhö ll [(aptcn Glyun lwn slwp
om att 16 sl!eppsbrutne Ameri li anare funn os i Nanga sahi, insatte i burar, dem man haft sv årt att få no g starlw att
qvarhillla dem, samt illa behandlade. llan anl;rarle derföre
der, omr;il'ven af en dar; ligcn tilltaga nde. styrlia armerade
stora slupar oclt bnllrrier , der man ridinade 60 sY åra liau o-

, samt lycliad<·s eenom trots I.Jcfl'ia fi\ naarne, dem lian
se dan lands alle i ilongliOng.

11 er

För sjo(a1·ande. Det l1an vara nyt ti c t att veta för de
sjötarande, som lirinr;segla Cap (Jorn , alt Port Stanley på
Fallilands-öarne Dl' föridarad röt' frihamn. Den ligger på läsidan af dcnua ögrupp, i il l 0 40 i' Lat. Syd och 57° 4!1 1
Ves!!. Lonu., hat· ett lätt in lopp, iit' viii sliyddad, med en
förlr iifn i:j och sii li er anliars:iltning och gifver god till!ljlit mot
1
dc vestli ua sto nnar, som herrslia i dessa traliter. Derti1
lwmm et·, att den ligg er i dc fartygs väp,, som gå till eller
fr ån Söu erl1afvct. Man få r der förträffligt vatten , kött i öfver!löd och alla sla as

grönsulu~ r.

En stot' mängd Handlande på
Underval/ens-Telcgro(.
Cui.Ja hafva afsän dt en bcgciran till Förenade staternas Senat,
al t en Unde rv al tens-Telegr af må blifva inrättad mellan Floridas södra 11dd<', Cap Sab le och Havanna. Detta företag, som
sl1all !;ost a ti OO,O fl O doll ars , simlie tj cna till betydligt und erIiillande al' hand els-förbind els erna mellan dessa båda länder.

En buteljs segling. En bute lj, enligt inneliggande uppgi!l lw stad öl've r bord från Ameril1~nsl;a Örlocs-Siwnerten
Tancy d<"n 4 ~]ars 1850 p[\ 15 ° 21 1 N. La t. och 36° 59' V.
Long., l1nt· den 23 August i s. å. blifvit fun nen uti "Long bay
på Turl1 s island" på 21° 4!l' Lat. N. och Il 0 26' V. Long.
(!rån Washington?) Denna lilla farlwst har pfi 172 dagar
fardat s omlirina 2000 mil, som är ral<a viigen mellan de
båda ort erna ; mr. n d et är mera tro li ~ t, att strömmen från
eqvatorn för t dc· n i !(anc1biska hafvet, dere fter i Mexiea nslla
vil< en , geno m To rtu cas och ''1es t Key, och han måste hafva
gcnomeålt Provi ndrnce sund, för att komma ti ll "Turi;s island" . 1\ft t' r dC'nna marsch-ruta sliitllc denna buteljs 51'Ciin g
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hafva varit niira 4000 mil med en hast ighet af l mil i timmen, hvilliet ftr mycliet för en så liten seglare, som hvarl;en
haft kompass eller besättning för att väel.;da sig.

Den nya hamnen vid Portland, som bli fvit fö reslagen af
John Harvey, fortgår att byegas med myclien drift, hvill;et
dagligen ditför en mängd åsl;ådare. En del af vågbrytaren
(breal;water) ses i ofullbordadt skicl< efterhand utsl;juta från
land, och stenen ditföres ordentligt och fort på jernbana.
Bland de rn:irl; värdiga machinerna vid detta arbete är en
ofantlig liran på en rörlig fot, för att lyfta upp sten ur stenbrotten, hvill;en kan bära den betydliua tyngden af 60 tons
(3()0 Sk'il). En maehin har äfven nylip,en blifvit uppsatt,
föt· att kemiskt impregnera pålarne, för deras sliyddande,
med en af åtskilliga bestfmds-delar blandad sats, som är
olöslig i vatten.
Perlrussions-bomber. Ett slags nya bomber, med ett
' antändnings-sätt, uppfunnet af Kapten Moarson, har undergått profskjutning i Portsmouth. Bland 20 sprunp,o 2 eller
3 sönder förr <in de nådde målet - en allCt[!set förtöjd gammal Fregatt, som blef rätt illa tilltyGad. Uppfinn aren har
blifvit befordrad från Majors rang till Kommendör-Kapten.

Jernfartyget Vulcan, som je m te Oera andra stora ångbåtar af jern ' byggdes för 5
(j är sedan ' har' sedan de
befunnits otjenliga att motstå slwtt, gifvit Enp,clslw Amiralitetet ett ansenligt bryderi, hvartlll man siwlie 'kunna begagna
dem. Man har föreslagit att sälja dem , emedan ensiiiida
bolag heeagna stora palider äfven af jcrn. Det, som gicl1
forlast, blef tag et t ill transport-fartYG, oeh det nu ni.irnnda
slwll med trupp er afgå till Kalferl;rigct, der man är fullt säker att d d iclw s!i all skadas af fiendens skjutvapen, som till

a

stor del utgöras af pil och b5ge, ehmu de äfven ha godt
om hantluevä r.

Slwppsbyggare. Herrar White i Cowes, som frambragt
några utmärkt välseglande fartyg så väl för Örlogs- som
Handelsflottan, hafva nyss fulländat en stor, prlil1lig Änp,frq;att
för Turldsl;a Rrgeringen. De erna nu bygga en mfulp,d Chinufarare och andra, af hvillw modeller komma att pqda expositionen . M:r Joseph White sliall äfven ditsända modrller
af de Örlogs-fartyg, han byggt eller ändrat, nemligen den i
år ryktbara Fregatten Phaeton, de snällseglande llriggarne
Waterwitch, Daring, Contest och Pt·opeller-Frer:ntten Termagant, samt bogen af Fregatterne Amphion och Fax, som han
byggt om, och når; ra af bans Sl;onertar och Kul t rar, byggda
för Yacht-ldubbarne, Siwnerten Queen Victoria, bygd åt Kejsarn i Ryssland , iifvensom en Slwnert, bygd att täOa med
den Amerikanslin "clipper", som ämnas att förvåna Engelsmännen. En annan Herr Wh ite, från Gosport, som iifven är
en utmärkt Sl;epps byzgare, har något dylil;t för si(; 1 så att
mau i England hoppas kunna visa sin öfverlägsenhet äfven
inom skeppsbyggnads-lionsten.

Nattsignaler.

Commander Colpoys Heaslop fick försölia
sina nya nattsignaler förliden November i Portsmouth, der
flere utmärl;te Sjö-Officerare intygade, att de lwnde nrskiljas
på s Engelsl1a mils afstånd , samt begagnas både mellan
fartyg och telegraf-stationer. Förslaget uppcifver, att man
med 2 lanternor lwn uttrycka alla de vanl iga nattsit:nalerna,
men är icke närmare förldaradt.
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Febr. d. 7. G. O. Beviljad
Löjtnant Zetlielius att föra
s. d. G. O. Beviljad l års
Thelander att idlia sjöfart
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Resolution 5 tjenstledichet för Hegistratorn
i Sjöförsvars-Departementets Kansli-Expedition Fr. Hythen.

1851 Jan. d. 10.

S. d. Förordnande för [\an sliten F. R. Lorielis att förrätta
Registrators-befattningen i Sjöf. -Depart:s Kansli-Expedition.
S. d. D;t> för· Hen A. W. Falkenstedt alt förriitta [(opist tjenst inom d:o .
Den I 7. Hesolution å tjenstledir,liet för sekund-Löjtnant A.
O. W. l3oij att ingå i Frans!• örlogstjenst.
S. d. [(. B. att Hudiksvall blifvit samlingsplats för Högs och
Idenors Socl;nars Båtsmän.
s. d. 1\. B. ang . beviljad gratifikation till !(apten-Löjtn. och
Hidd. C. B. Lillieliööli af 233: 16. B:liO såsom ersält ning
för ansl;atfade apparater och kemisl;a prepurate1·.
Den 21. Hesolution å tjenstledip,het för Selmnd-Löjtnant E.
s. IL Peyron att ingå i Fransk örlogstjensl.
S. d. r<. 13. att terminen för redovisandet af Flottans andel
i Invalidhus-medlen blifvit ntsträcl;t.
Jan. d. 17. G. O. Beviljad 7 mån. tjenstledigliet för KaptenLöjtnant Stuart att föra Ångfartyg.

s.

d. G. O. Beviljad 2 mån. tjenstledir,het för Selmnd-Löjtn.
C. G. v. Otter att sköta egne angelagenheter.

*) Ur deLta Sammandrag hafva

blifvit uteslutne de Förordn in gar,
General-Order· m. m., hvilka redan äro införd e i föregileude hMten af Tidskriften.

8 mfln. tjenstledighet för }'rem.ÅngfarlYf]'.
tjenstledighet för Selwnd-Löjtn.
å Handelsfartyg.

Den l I. G. O. Beviljad 6 mån. tjenstledighet för Kaptenen
och Ri de!. C. F. Löwenborg att sl•öta egne angeliit;enheter.
Den 14. G. O. Beviljad 3 års tjenstledip,het för Se lmndLöjtnant C. l\. Frölen att idliu handels-sjöfart.
Den 17. G. O. Beviljad 3 mån. tjenstledighet för SelmndLöjtnant C. Scilönmeijer att som Lärare bitrada vid en
Fii Ii tslw 13.
s. d. G. O. Beviljade S mån. tjenst!edip,hrter för KaptenLöjtnant Cramer och Premier-Löjtnan t C. H. 1\reug er att
föra Ångfartyg .
Den 21. G. O. Beviljad 3 mån. tjenstledighet för PremierLöjtnant Lagcrhcim att sliöta eene aneeliigeohP! t• r.
s. d. G. O. Bt· viljacl 3 års tjcnstledighet för SPiiund-Löjtn.
C. Engström att genomr:;ä en hus vid Motala Mec!1aniska
Verlistad.
s. d. G. O. Bcvi lj0.d 8 mån. tjenstledighet för Sclwnd-Löjtn.
A. Fries att fö ra Anr:; fartyp,.
Den 28. G. O. Beviljad 1 O m~n. tjensUedir:;het för Prem.Löjtnunt A. Herl1qH~ att föra Augfartyg.
Mars d. 4. G. O. Selwnd- Löjtnant T. A. Arvidsson silall
tjenstgöra å Sjöl1arte-Kontoret.
s. d. G. O. Sdwnd-Löjtnunt C. G. Unclmarl; s!;all tjcnstp,öra vid Stocllholms station.
Den 7. G. O. Bevi ljnd 3 års tjcnstledighet för Selmnd-Löjtn.
Henr. Trolie att idlw handels-sjöfart.
S. d. G. O. BP viljad ~ män. tjenstledip,het för Sehmd-Löjtn.
Gust. Stac!\ellwrg att idka språli-studier.
Den Il. G. O. Premier-Löjtnant Söderhjelm på begäran entlcdir;acl från J{omp.-Ofllc.-be fattn. vid Krigs-A!wdemien.
Den 14. G. O. [leviljad 6 mån. tjenstledighet för Sclw ndLöjtnant C. V. Antiarerona att inr;å älitenslwp.
S. d. G. O. Beviljad 6 mån. tjenstledighet för Sclwnd-Löjt n.
H. R. Anlwrcrona att sl1öta helsan.
Den 15. G. O. att Stats-Rådet Grefve von Pluten återtagit
Chefslinpet öfvtl' Sjöförsvars-Departementet.
0Pn l 7. G. O. al t afsl;ed. Sjö-Korporalerne af Norra Ros lues
1\omp. ~l alm ocil Söderman tillätas bära Korporals-stjeruan.
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Den Hl. G. O. att de Orrlcerare, som tjcnstcöra i Sjöf.-DPp:s
Kommando-Expedition, tillåtas uppbära s:n a!löninc vid
stoeld1olms station Mven då dc [li' O placerade på n5r;on
nf de andra.
s. d. G. O. Ä Post-Äncfartn:et Svenslin Lejonet kommenderas: Chef !(apten-Löjtn. och Bidd. G. Indebetou, Premiereller Sl'lmnd-Löjtnant l, Styrman I, Sbeppare l, Besättnine 1§.
s. d. G. O. Beviljad I års tjenstledighet för Sekund-Löjtn.
J. Lemnell att idka hand els-sjöfart.
S. d. G. O. Sekund-Löjtnant Gadelius, som b!ifvit förordnad
till bitriidand e L:irare vid Krip,s-AI;aclcmi en, skall så fort
som möjlict sic vid Akademien inställa.
Den 21. G. O. Premier- Löjtnant J. Laeerrrantz, SekundLöjtnanterne C. D. Servais ocb J. R. Anlwrcrona placeras
på Stockholms station.
Den 22. G. O. Premier-Löjtnant J. Laeercraotz och SelwndLiijtnant C. lloro till5tas bära Franslw Heders-Lt•cionsOrd en s- terlinct.
Den 25. G. O. Beviljad 1; m5n. tjcnslledir;het för PremierLöjtnant Söderhjl'lm att föra Änr;fartye.
Den 2 8. G. O. Beviljad l års tjen slledir:het för sek undLöjtn ant A. ~le i s nPr att idka handels-sjöfart.
s. d. G. O. Beviljad 3 mån. tj enstledighet för Löjtnant ~le
llallil;ns B. Jonzon att resa till England, Ilolland och Belgien i vetenslwpligt hanseende.
Den 31. G. O. Vid Carl sl1rona station sl;ola utrustas: Freeatten Jose phine, Korvetten Lagerbj ell;e och Kadett-I<orvetten
.hllnmas, för att mot slutet af inst. ~laj kunna ut.löpa på
3 m:\n. expPd tion; Fregatten Eugenie och Korvetten Lacerbjrllle !ör att i slutet af September afr,fi, Fregatten på
1 s och Korvettf'n på 1 O m fin. expedition ; Fregatten af
Chapnwn att sf1som Kassern-fartn: förlöjas på Carlslirona
redd ; 13ri v,r;e n Snappopp till exercis med Slieppscossar,
samt Ång-[(orvetten Thor ntt i liälldelse af behof kunna
cä till sjös.
s. d. G. O. Vid Slockholms station sl;ola utrustas: I hat.
l(anon- Slupar, bestfi en de af 2:ne Landstiv,nincs- och lO
flombl;anon-Si upa r med dertill hörand e Chels-lartyc, samt
Ånefartyect v. Sydow, att utgå med ~ besättninv, p5 l
månad s expedition; l Mö rsare-fartyp, att, srcla n Bombl\anooslups-bataljon en hemlwmmit, utcå på 21l dacar; Briggen
af Wirsen till exercis med Slieppscossar; 2:ne "Sef:Pih5tar
till 20 dacnrs lots-öfnines- expcd ition, samt Angfartyget
Gylfc alt i lli\ndclse af heliof l;uuna s<inci<IS till sjö>.

