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R;ionl'iiNGS-ANSTALTER FÖR SKErrsnnuTNE Å DANMARKs 

{{USTER. 

"Nyt Archiv for Sövmsenet", AnJen Rmldie N:r 37, inne
håll er en utförlig redogörelse !ör hvaJ i afseende på fräls
ning af mennislwlif vid sl;epps!Jrott å Danmarks lwster blif
vit tid efter annan vidr,jordt. lll'l1ofvet af sflrsliilda rfi<Jc.l
nin!:s-apparater har i synnerhet visat siG nödvändiGa ft Jul
lanus vestra Iiiist, der strandens hesl;affenhet 5r sauan, att 
icke medelst vanliga med el nå~;on siilwr hjL·Ip kunnat erbju
das si;Pppsbrutne. En ensliild person, Herr C. B. Claudi, 
hr·ho~'nde en gfird nf1ra hafvd på denna lillst, och som ofta 
varit vittne till månget sorcliet sl1 eppsbro tt d er~ t <ides, Mven
som sj.,lf ueltacit i llcre räddnines-försök , var elen förste, 
som r,af an lcdnin a att man mell större intresse och verk
samhet omfattade denna vieliaa snli. Ensiiilut hade han re
dan fire n l 838 och I 839 söl• t ans linfra rfJddnines-apparntcr 
fr[lll Eneland ; lwrresponderade i sficlant afseende nwd per
so ner i d!'tta land, gjorde sjelf en resa dit, incaf vid l!cm
l;om strn Förslaa till oreanisation af H<iddnincs-vtisendct, men 
hvilli ct. lil(vfil ej ledde till andra resu lta ter, än att en, scdcr
lllPra ol:-unplig befunnen, rnddnings-håt Ln:edes och placera
tir s vid llarboiire . 18~7 sl(tllllde Frimurarc-Logen en IJ <Htre 
~on st.ruerad båt, som stalione1·adc:s vid Uarhoöre, d<'r den 
mt•d l'ram;;ånu lh•re r:5narr blifvit använd, äfvrnsom en ra
ket t-apparat, stationerad vid 1\litmöller. Konun (: Cl1ri stian 
VIll lrmnade 5000 l1bd1· till ansl<affande af riiddninc>-appa
rall•r pil .In! lands vcslra l<u st, och en del af d('nna surnma 
illidlld<•s till inr:illande af 2 full sUi ndiea s!al iont•r . Vid Fly r
iln!lll s ! <~lin ll <' rad<·s nrmligen förc n ~llllildl' hfil, je m le <' Il ra
hl!-apparal, och mr TIISI<i<cr-slalionrn bycudcs c·n hill, fi\r-



6G 

sedd med Cortes lurttäta cylindrar, samt placerades åfven 
en rakett-appara t. - slutligen år l 849 tog l\egeringeu sa
ken omhänder. En Kommission utnämndes, hvillieo ägde alt 
anställa försök och ingifva Förslag till organisation af 1\ärld
nings-väsendet fl de ställen af lmsterna, h varest skeppsbrot

ten äro af så farlig beskaffenhet, att sarskilda räddnings

apparater anses nödvflndiga. Detta Förslag öfverlemuades 

till Inrilies -Ministeriet i Februari 1850. Deri förordades, 
såsom hufvudsaldiga apparater, användantlet af Dennels 

9-pundige Ralwller, och Räddnings-båtar, som iclre !lunna 

sjunlw. 

1\Icd tillhjelp af ralietterna liastas en smäcl;er, löst sla

geu 9-garns lina, fastgjord vid rattellspöet, öfver det föro

lyckade fartyget. Derefter p5sticlies i land en 3 ~ tums 
tross, vid h vars ända ett bloc!< är fastp,jorclt, h varigenom 
bugten af en sm:iclier-lina löper. Ändan af denna lina år 

fästad vid räddnings-stolen , lnillien med sin liaus vandrar 
på 3 ~-tums-trossen. Denna tross uthalas nu med tillhjelp 

af lin~n till fartyget, och fastgöres ombord, helst så högt 
som möjligt, på det att stolen må gå fritt öfver bräonio
earne. stolen kan nu, medelst den smäclira linan, hvillieO 
löper igenom det ombord fastgjorda blocket, halas fram och 
åter längs trossen, och på detta sätt är l;ommunilwtion mel

lan land och fartyget åv~iga!Jragd. 

Landgrunden på vcstra l;usten af Jutl~nd bilda sig, al lt

ifrån Siwgen till oml1riog Hanstedholm , i 3 ref, samt deri
från sydhän -- i tvrt ref. Å den nordliga sträclmingen 

stranda fartygen i allmänhet på mellersta refvet, - och der 
endast två ref finnas, på yttre rcfvet.; i begce hänMiserna 
äro ral1etternas kastvidd tillräcldig att uppnå vral1et. Oali
tadt detta liaO antap,as som regel, Iwnna lil•väl undantag äp,a 
rum på Oere ställen, dels derföre att refven, hvill;a bildas 

af lös flygsand, flytta sig, dt>ls emedan crundeo på vissa 
ställen strftcl1a sig !~\nere ut från land. På dessa slftllen, 
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äfvensom ofta till och med då linan, förmedelst raketteo, 
kunnat bringas ombord 1 blir tillhjelp af en räddnings-båt 

nödvändig..... En 11 fullständig" station bör derföre äga 
både rallett-apparat or.h räddningsbåt. 

1\äddnings-båtarne äro försedda med ett system af luft

låta trflliistor i bolten' föt• och aliter, äfvensom på sidorna 
under tofterna. [(istornas biirichet är i med eltal beriiiulad 
till 6,138 'i.t. Ventiler äro anbringade i botten af fart yget, 
h varigenom det länsar sig, oår det fylles med vatten ofvao

ifrfln. Med öppna ventiler och hesatining i båten stiger vatt
net endast till 17-18 tum 1 hvilliet icile öfvcrstir,er bollen
kistorna, så alt manskapet således icl1e får fötterna våta, åt

minstone förr än vatten ofvanifrån fyller båten. Tom, lig

ger båten 9 tum djupt. Dessa fartyg äro lwnstruerade till 
26 fots ltinr,d, men då man önslwde stäfvnrne högre och 
mera fallande, hlef läneden mellan stäfvarne 30 fot. [)red

den är 7 fot 1 och båtens vigt, luftidstorna inberfllHJade, är 
medeltal 2,200 'ii). 

De förestaena slntioncma äro : 

l. Slingen - räddnings-båt och raliclt-apparat. 
2. l(andestcderne d:o d:o. 
3. llirtshals 

4. Lönstrup 

5. LöldiCU 

G. Blold1usene 

7. Slette Strand 
8. Lill Strand 

d:o 

tl:o 

d:o 

d:o 
ral.ett-a pparat. 

d:o. 

d:o. 

d:o. 

d:o . 

d:o. 

9. Ilandstedholm räddnines-båt och ralielt-apparat. 
l O. [\litmöllcr - rnlictt-appnrat. 

Il. Nordre Vorupöre - räddnings-båt och ral\ett-appara t. 
12. Vestre Ar:gcr - railett-appat·at. 
13. Ap,ger Canal - · r:JdcJuings-hät. 
14. Ty!Jo Höo - ral1c!t-apparat. 

15. Flyviiolm - riidtlnings-hftt och r~lwtl-appa r a t. 
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16. Tnsl1irer - räddnings-båt och rakett-apparat. 

17. Vmddersöe Klit - raliett-apparat. 

1 s. Sönder Lyngviig - räddnings-båt och ral1ett-apparat. 

19. Nymiudegab - ral1ett-apparat. 

20. Hennestrand d:o. 

21. Blaavandsltuli - r·äddnings-bilt och ral1ett-apparat. 

Vid bestämmandet af dessa stationer har man haft för 

afsigt att apparaterne simlie lil111na anvftndas längs kusten 

på begge sidor om stationerna, hvarföre dessa sednare blif

vit valda ungefär med lika afstånd från hvaraudra, sft vidt 

sådant med undvikande af olägenheter lwnnat ske. 

Till en fartygs-station hörer följande redskap: 

I) En räddnings-båt, med åror, dragg, ror, fånglina &:c. 

2) En vagn, för båtens transporterande liings lmsten 1 ) . 

3) Ett muradt sl<jul, hvari båten med tillbehör och öfriga 

till stationen hörande apparater fönaras. 

4) Två st. 3 ~ tums irossar, hvardera af 100 famnars längd. 

5) Korkgördlar för mansl<apet. 

Till en rallett-station hö1·er· följande redslwp: 

I) En sats af Dennets 9-puudir;a raketler, bestående af 12 

styclien 2 ). 

2) Ett stativ, livarifrån de kastas. 

3) Två ldstor, bvari ral<ett-linorna, hvanlera omliring 700 

alnar lång, iiro uppsf1jntna. 

4) Två mindre liistor, till ralictteruas transporterande l<ines 

l w s te n. 
5) Facklor. 

1 ) Räddnings-hiiten står alltid på denna vagn i sitt skjul. 

2 ) Kommissionen anskaffad e rakelt-app3raterna från England, sedan 

flere försök fö rgäfvcs gjorts att förfärdi ga dem i Köpenhamn. Man 

har likväl icke slagit ur hil gcn att sj elf tillverka sådana , hels t do 

misslyckat.l e försöken gjordes under krigs-åren , dtt allas krafter 

måste anlitas för andra ändamål. 
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6) En räddnines-stol af korl;-r·inr:ar med lina och blocl1. 

7) En liten låda med perlwssions- fånerör, s lifter för att 

fasteöra ralirlt-spöna vid ralwtterna &c. 

8) En bundt lunta; och 

i händelse stationen derjernte icl1e har räddnings-båt : 

9) Två st. 3 i tums trossar, hvardera om 100 famnars längd. 

Hvad personalen vid Räddnings-väsendet beträffar, an

togs att densamma borde utgöras af: En Inspelilör med 

befäl öfver det hela, h vilken, utom sl;juts-ersåttning och 

rese-traJilamente, borde erhålla 800 a l 000 R b dr årligen; 

Uppsyningsmätt vid stationerne, liVartill Tull- embetsmän och 

Strandfogdar kunde utses. Dessa skulle erhålla 50 Hbdr år

ligen, utom l Rbdr för öfnings-dagaroe, och 2 Hbdr, då 

räddnings-försök äede rum. 

Vidare borde folk till båtarnes silölande anstftllas, ncml.: 

12 man till hvarje station, och 4 som reser·v. Detta man

skap iigde att bland sig utvälja en förman, h vars f10mmando 

de underlwstade sig. Vid förefallande öfningar borde man

siwpets aOöning utgå med 4 marl1 till hvar och en dagligen, 

samt vid räddnings-försök fördubblas, flfvensom dessutom 

ytterlit:<ll'e Iiiiöknine lemnas dem, som utmärkt sig. 

Vid dc stationer, hvarest både räddnings-båt och ra

kelt-apparat fanns, kunde båt-besättningen användas flfven 

för rnliett-apparatens behof. Vid en raliett-station borde 

anställas 4 m<~n jemte Uppsyningsmannen. - Nödiga hästar 

för riiddnint~s-båtens och rakett-apparatens transporterande 

borde lillaledes genom aclwrd betingas. - Öfningar för 

mansiwpet två gånger om året föreslås. 

Oml10stnaderne för anslwlfandet af apparater för de 

projeliterade stationerne ber·f1l10ades till 24,784 Hbdr. Atlö

ningen samt utgifter för öfningar och apparaternes under

håll ansågs årligen uppgå till 4,083 Rbdr. 

Slutlicen afgaf Kommissionen ntlwst till "lnslrul<lioner 

för Inspcl< tör en, U ppsyninasrn;innen och manskapet" . 
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Sedan Förslar;et !Jiifvit förelaedt ll.iksdagen i början af 

1850, bestämdes att till l\iiddniogs-väseudets disposition 

simile uteå rörsta året 10,000, och andra året 15,000 Hbdr. 

Und er lo ppet af samma år försattes de f)'l'a station erna, 

vid Siwgen, Kand est ederne, Lökken och Sönder Lyor, vig, i 

kompl ett skicli; vid 1851 års slut voro alla föreslagna sta

t ionerna försedda med räddnings-redslwp, så att de lwnde 

tråda i verbsamheL 

Sedan Kommissionen började sina åteörandeD hafva tre 

lycl;ade rliddnings-försök förefallit, hvarvid tre farlygs-besätt

nin gal' blifvit fruisla under omständigheter, som gjort annan 

l1j elp omöjlir;. Vid dessa tre tillfii ll en användes ral1e•tter. 

Äfven en af räddoinr,s-båtarne har lemnat prof på sina egen

sliaper, då man under så svår pålands-storm, att ingen an

nan farlwst kunde gå till sjös, med densamma begaf sir; ut 

för att undersölia ett strandad t fartyg, der lii!Väl ingen 

mennisl;a påtriilfades, samt vidare rodde längre ut till sjös, 

bvarvid båten bergade sig väl. 

Ytterligare har Kommissionen fästat uppmfu·l;sarnheten 

på, att sjöfarande böra underrät las om dessa räddnines - sta

tioners tillvaro på Jullands vestra l1ust, emedan okunnighet 

härom lwn göra räddnings-försöl;en ändamålslösa. ~lan er

höll nemlieen l1 ännedom om, att vid ett af de ofvan upp

gifna rliddnincs- försöken, besfil Iniogen på det förol)'ckade 

fartyr, et icke förstod meningen med raketternas Ilastande 
o 

, 

och da delta sl1 edde nattetid, upptäclites ej linan ombord 

förr än på morgonen. 

Ett försla g till bildande ar 5 stati'oner· å Bornholm bar 

äfven blirvit uppgjordt och till Ministeriet inlemnadt men 
' 

någon stadfästelse derå är ännu ej utfärdad. 

(Insänd t.) 

J ANLEDNING AF ''TANKAR OM GRUNDERNA FÖR ORGANisA

TIONEN AF SKÄRGÅnns-FLOTTANS DEBARKERINGs-

TRUPPER''· 

Må det först tillåtas oss att nämna, det vi, med de små 

förändringar, vi här nedan antyda, gilla författarens till tan

kar om grunderna ~c. åsigter, men vilja DU till behjertande 

framställa våra tanl1ar om samma ämne, dock utan att på 

något vis påstå dem vara enklare och bättre än de först

nämnde. 

Författaren till "Tankar om (ll'llnderna ~c." har an

mflrkt, att Skärgårds-Fiottans stridskraft !;an indelas i "Artil

leri-styrka och Trupp -styrka''. Om man antager denna in

delning ' blir första frågan : hvilken ar dessa båda styrkor 

anses vara hurvudsak '? Författaren till tankarue har ansett 

det nr a "bombl1anonen inom relingen" . Ni1sta fråga blir· 

då, huruledes trupp-styrilaD bör användas. Bör den använ

das såsom en styrila agerande för sig sjelr (så tyckes för

fattarf'n se den) eller såsom blott ett bihanr;, ett medel nit 

göra artilleri-stjTkan starlm·e '? 

Vi för vår del anse den vara blott ett medel, och vilja 

nu förldara orsal1en till denna vår förmodan. Författaren 

till tanliarne åberopar historien om Armeens Flottas Finska 

krig. ÄfveD vi vilja använda den såsom stöd för vår åsir,t· 

Det var egentligen aldrig Rysl;a Skärr,urds-Fiottan, som för 

dref vår Sl<ärgårds-Fiotta ; de Uendtlige tiraljörerne voro de, 

som förorsakade våra förluster. Således måste det i ett 
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hlifvande l1rig blifva hufvudsal; att sölia molverl;a ett sådant 
förhållande. Vi behöfva således afven landstignings-trupper 
att lwnna använda emot liendens. Men för alt lwnna be
stämma de grunder, efter hvill;a besältnings-styrkan å Sl!itr
cårds-fartyg bör indelas till landstignings-trupp, måste man 
först taga i betraktande det ställes natur, hvarest de komma 
att an vändas. 

Utan att vilja inlåta oss i yttranden om eller huruvida 
det är rätt eller icke, att utsätta 60 man rör fiendens eld, 
för all få en l;anon nnvändbar emot densamma, eller niimna 
uåcot om den ringa och kansl;e fulllwmliet förfelade erfa
renhet, man lyclias få under öfnings-expeditioner i fred, så 
vilja vi, med antar;ande af den utaf författaren till grunderna 
bestämda besättnings-numerär, såsom den vigtigaste frågan 
anse denna : Hum kommer vår Skarcårds-Fiotta att an

vändas '? 

Den kommer att begagnas såsom ett skydd för vår 
landt-armes flyeel, eller såsom en förmur för fasta landet. 
Om den an väudes att skydda en armes fl a ni<, tro vi det ej 
ens Jwmma i frflea, annat än högst undantagsvis, att en af
delninp, af Skäreårds-Flottan skall nödgas sl;icka alla sina 
landstignings-trupper i land på fasta landet, för att med 
dessa stöda en armes flygel. Återigen, såsom en förmur för 
fasta landet, tro vi det ej behöfvas annat än mindre afdel
ninp,ar landstignings-mans!wp, för att dermed intaga och be
sälta öar och holmar, på hvillia Sli:irgårds-fartygen stöda 
sina flyelar. Vi antaga äfven, att, då en ö eller holme blif
vit af landstigoin gs-trupperne besatt eller eröft•ad från fien
den, man då bör eå framåt med fartygen; äfveoså, att då 
Ilenden slagit eller tagit våra landstignines-trupper, man då 
bör med Flottan draga sie tillbalw, för att ej lida större för
luster. Vi antaca iifven, att striden med fartmen kan komma 
att föras ute på så stora fj erdar, att t. ex. en hel batal
jon erfordras för att sträcka en linea öfver densamma. 
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För att nu lwnna hest i"t mma, eller hviiJ,a tP'llllder laud
sti3nings-truppen hör ind<>las, vilja vi först anmad;a, 
att vi anse det vara hnfvudsali, att artilleri-slyrl;an, 
som e3entligrn ar Sl;ärr;flrds- vapnets "rob ur", ej p,iires 
mindre verksam på det ena fartyg et flll pft det andra; 
vi anse äfven dess verksamhet m ioslias deri1;enom, att he
sättnings-styrl;an å det ena fartyeet är mindre :in på det 
andra, så alt vid framryckande eller tillbakadrauande det ena 
fartyeet antingen icke hinner med, blir efter eller maslt· liita 
arlillel'iet hvila, medan foll;et sl;öter årorna. Vi anse ej hel
ler det vara rätt, att en indelnine af Sl•ärr:årds-l'apnets land
sli3nines-trupper bör göras, under förutsftttande alt sjelfva 
fartyget., der kanonen är, bör "under vanlir;a ornslf!ndighder 
kunna förlöjas i ett sund", elh·r med draggar hållas klan1 
från strauden, utan hafva vi alltid ansett denna indelning 
böra göras så, alt fartygen alltid voro lil.a slarl;a, det ena 
som det andra, för att antingen kunna fullfölja en af land
stignings-truppen vunnen fördel eller, genom ett verl;samt 
motstånd, minska en dem hotande motgånp,; således, att det 
icke taees flere man i land ifrån det ena fartyget iin det 
andra. lVlen, inviinder någon, man kan jn taea alle man från 
t. ex. 2:ne fartyg i en bataljon, ty desse behöfvas ej nu, 
och sideka folket i land. Oerpå kunna vi blott svara, att 
vi antagit det vara krig, och då lwn man iclie den ena 
stunden (utom i höest sällsynta fall) sät:a hvad som behöf
ves ell er icl;e behöfves den andra. Men man lwn ju dft, sCl
ger nåGon, tar:a ett så stort antal från t. ex. 4 fartyr:, ty 
derigenom äro de ej urståndsatta att lwnna göra ljenst; de 
hafva visserligen mindre besättningar, men l;unna dock sl;ö
tas. Emot delta hafva vi intet annat :~tt invända , än att 
besättnin ga rile å en del af fartycen äro i större förhållande 
utsatte för fienden s eld iin besättninearoe å de andra, och 
förlusten af en man ombord å ett af de mindre bemannade 
fartyr, en iir en större förlust iin den af en man ombord ii 
ett af fartygen med fulllalig besättning; iifvenså blir natur-
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liGtvis det förra farlyset förr oanvändba1·t [UJ del sednare. 
Dertill lwmrnrr vårt påstående, att i kris kan aldris bestäm
mas, om ett lartye i striden blott kommer att behöfva an
vftnda en viss styrl;a och icke något dcrntöfver. Dessutom 
tro vi oss icl;e mycliet bedrasa oss, om vi antaga, att de 
strider, Sl;ärsårds-vapnct numera hufvndsaldisen kommer att 
ut11ämpa, olla Iwmma att slw med 2 bataljoner Kanonslupar, 
oftare med en och oftast mrd sex a åtta stycl1en. Vi vilja 
visst iclie härmed påstå, all ju icl;e stöne antal lwmmer att 
användas på en sflne, men det blir dock högst sällan. 

livad vi här ofvan nämnt är blott för alt bestyrl;a vår 
åsigt, att man bör anse artilleri-styrkan vara hulvudsak, på 
så sfttt, alt alltid tillräclili gt folk finnes ombord för alt lwnna 
föra den fram eller tillbal;a , alltsom tillfälld liriifver. Till 
följe af de här ofvan upprfdoJade orsal;er, ville vi, att lika 
mycket fol11 tas(~s från hvarje fartys . Det ål' sant, att land
stisningen och ombordryclmingen derigenom försvåras, men 
vi tro det docl; ej i olftnenhet öfverträtfa den händelse, att, 
under drabbning, det ena fartye et i artilleri-styrlw är det 
andra UIJderlägset. Älvensom man bör komma ihåg, att en 
slup l;an bättre, ulan uppstående trängsel och oreda, taga 
ombord 20 man, än 40 af andra slupars lnndstiGnin~s-trup

per; mindre afdelnin!{ar l;unde Gå i sluparnes jollar ombord 
till sina respelilive fartyg. Vi anse derföre den föreslagna 
enheten af 40 man på hvarje slup vara för stor; vi ville 
beståmma en mindre enhet, t. ex. 20 man, men vilja också, 
i sådana fall, der man l;unde vara fullkomligt säker om att 
ej bPhöfva anv;inda större framdrifnings-liraft, girva dessutom 
1 O man i reserv för h varje slup, men d esse fingo ej annars 
än under sådana omständigheter lernoa fartyget. 

Sfiledes ville vi bestämma landstignings-truppen till att 
utgöra 20 man och I Korporal från hvarje slup. En Officer 
från den ena slupen i hvarje pluton ocu en Under-Officer 

75 

från den andra . Dessa sednare under alla förhallanden , sa 
att alltid en Officer qvarsladnade ombord å ena fartyg et 
samt en Under-Officer på det andra. Från hvarje fartyg 
sl;ulle således lwmma 22 man i land ; ombord blefve dii 38 
man, och om 12 af desse åtgft till l1anon cns hetjenande, 
återstå 26 man, hvill;a, efter 2 man om l1varje åra, skulle 
bemanna 12 åror eller 6 på hvarje sicla, ly 2 voro alllid 
befäl, antingen l Olficer och l [(orporal eller 1 Under -Oili
cer och l [(orporal. J händ else af behof kunna nu bortta
gas l o man eller a åror' återstå således' ifall fortyget be
höfver röras, 14 man eller 7 åror, eller, i hf11Jd clse det ej 
behöfver röras, 28 man , befäl och underbdäl inhcrålitwdt, 
till relings-försvar, hvill;et ej tyckes vara för mycliet å ett 
fartn~ al omkring H fots längd. Vi tala iclie nu om [(anon
jolla,·, ty vi anse dem i sitt nuvarande sllick och med sin 
nu beslåmda bestyckning vara alldeles oduGliga såsom något 
sjöförsvar. 

livad författaren till grunderna vidare yttrar om kom
pani-indelnincen eilla vi, men hPmställa, om del ej vore 
billtre att hafva 3 kompanier; h varje kompani uli 4 pluto
ner, så alt h varje divisions land6!ign ings-mansl;ap utp,jorde 
ett lwmpani. Ett sådant lwm_pani slmlle bPstå af 88 man 
med befäl och underbefäl, men kunde ölias till 128, om 
nöden tvingade. Vidare slilllle b1·arje pluton ind elas i 4 
tropper, med 2 reserv-lropper, hvillia sliulle få sina nummer 
i följd med de andra. livad landstigninss-trnppernes utta
gande af för- och alitPr-rodderne beträffar, öfverensslämma 
våra åsigte1· med författarens till tanliöl' om grunderna, lilw
som med hans öfrige derstädes gjorde framställningar. 

\\lå det likväl tillåtas oss att, innan vi arsluta denna 
lilla artikel, fä eöra en hemställan om, huruvida den taktill, 
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som nu följes inom vår Skflq;årds-Fiottc., är den rftlta? om 
det ej vore bättre att, i stället för en bataljon eller 12 slu
par, antaaa en division dler 4 slupar böra utgöra enheten? 
Man bör taea i betraktande, att i de l1rig, h vari vår Sliärgårds
Fiotta deltagit och utmärlit sig, hafva fartygen vanligtvis le
gat förank1·ade, och sällan rört sig i linic med större antal 
än 6 a s (det har visserligen inlrålfat, men ej ofta), och 
dertill bör läggas, all vår nuvarande Sliilrgårds-Fiotta ar, och 
blir mera för hvarje år, bestyckad med bomblwnoner. Den 
så kallade lialla kulan har icke med sig de bipersedlar af 
speglar med sina band m. m. , som bomben har; således 
var det icke i allmänhet farligt, att med så många slupar 
ligr,a nära hvarandra för-ut, då blott kulan begagnades; nu 
deremot, då bombens speglar rycl1as ifrån densamma under 
utskjulandet och kastas anda till l SO alnar rätt fram ifrån 
kanonen och nästan lilw många åt sid11n, i diar,onalen till en 
qvadrat med 180 alnars sida, så tyckes det vara temligen 
obehagligt för folluet ombord å den ena slupen, att höra och 
se den andras förstörelse-medel Oygo i deras narhet eller 
kanslie till och med öfver dt>ras hufvt1den , ty att hålla linie 
med 12 lwnonslupar eller jollar har, under de sednare årens 
öfnings-expedilioner, aldrig lyckats; huru mycliel mindre 
skall tlet då lyclws under kulors och bombers hvinande samt 
årors sönderspringande '? Dertill kommer, att h varje lianon
slup nu inom sig hyser tillräcldigt många spräng- och per
kussions-bomber för att lilllllla spriinr;a sir; sjelf i luften och 
fulllwmligt nedtysta de båda på sidorna liggande sluparnes 
eld. livarför vi här ofvan sade: "de sednare årens öfnines
expcdilioner", <i r, alt det icke är så särdeles längesedan 
man började utsliicka en hel bataljon för att ö{vas. 

Orsal1en dertill, att vi tro, det man hädanefter ej kom
mer att använda så många slupar tillsammans, är, att då 
sluparile förut användes, ansåg os de vara de, oberoende ar 
viider och viud, rörlieaste fart m, man då kände i nu der-
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emot, sedan ångan användes såsom drifkraft, fl r slupen be
tyd lir; t underUtr:sen, mot h vad den förut var, de stora far
tygen . När vi sflga de stora fartygen, mena vi blott ång
fartyg; om nåeon sägt'r oss, att man i skärcå rd (annars än 
då nåeot eller några fartyg måste offras för Oere nndras 
räddning), u talt sfll'<leles gynnande om ständigheter, mPd 
seglande fartyg siwlie anfalla en väl förlagd Slitirgårds-Fiotta, 
den anse vi vara allting annat ån ldolc Det vill med nndra 
ord sä:::a , att vi anse oss i ett hlifvnndr. lirig blott få att 
göra med en förstf111dig fiende, och en sådan s.lnder be
stämd! blott åncfartn; mot vår Sk:irgårds-Flolta. 

Vet man nu härtill, att värt, under några år begagnade, 
reglemente är fulllwmligt lilit Infanteri-reglementet, som nog 
i och för sig sj e l f är bra (förmoda vi), men som alldPies icke 
duger att anv:lnda på kanonslupar, hvillw ej, som soldaten, 
vid ett lwmmnnclo-ord gPnast Ii unna verkstflila det, utan 
behöfva tid dertill, så faller det vi ofvan nfllnnt om taliiilien 
så mycket mera i ögonen. Vi vilja blott som exempel lala 
om , nar en bataljon lwmmPr på dubbel lwlonn och skall 
rycl1a upp på linie, då stadgar reglrmentet, alt , niir lwm
mando-ordet eller signalen ål' gifven, man genast använder 
full rodd för att lwmma fram (när hela rodden användes, 
l1an en slup i godt väder fås upp till en fart af 4,~> knop). 
Vidare säger reglementet, att när slupen lwmmPr en half 
fartygs-lflngd bakom linien, lwstas om rodd för att stoppa 
fart, men då har slupen så stark fart, att den slijuter fullt 
ut en fartygs-längd framför linicn ; derpå ror man akter
öfver och så föl'-öfver i nlltnog' det ä te år minst 3 a 4 mi
nuter, innan slupen kan börja någon verksam eld; 3 a 4 
minuter synes l'isserligen iclie vara någon lid, men 3 a 4 
minut ers tid för lll'ar och en af de 10 sluparne i en batal
jon är docli näuot; vi antar;a, alt rildplulon alllid iir pfi sin 
plats, fiirdi r, alt p,ifva eld. Under en tid af 30 a 40 minu
ter lian Pil tlllebftt l:afva hnnnit långt OCh cjol't lll)Ciicl. 
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Personer, som sett dessa lånr;samma manövrer, Ilafra undrat, 

hvarföre man ej använde 1\avalleri-reglementet pli lianon

slups-hataljoncu, ty dertill fordrades ändå större h11stighct. 

Delta är blott sagdt om lianonslups-bataljonen såsom afsedel 

att hufvudsaliligen vara ett rörligt försvar, ty för divisionen, 

som blott är en tredjedel af den förra, behöfves blott en 

tredjf~del och linappl det af den tid, som bataljonen l'rfor

drar, för att fullbonJa en manöver. Del lwn nog hända, att 

man efter 15ng öfning siwlie !<unna få en bataljon all vfd 

och med den, för en sådan, största möjlir;a skyndsamhet ut

föra de Oesta manövrer under !ungt och vackert vf1dPr; men 

i lirig har man beldagligtvis icl!e att rälma på öfvadt fol11 

och godt väder, n:'ir man behöfver. 

DPn, som varit i tillfiille att se, huru väl en lwnonslup 

skjnter, samt huru långsamt och oordentligt en manövrr 

nwd bataljonPn i allmånhet försir,går, tycker det dock vara 

oräti, att en s5 användbar artilleri-styrl,a skall begagnas på 

ett så df1ligt s~itt. Drrföre hafva vi liommit att. tänlia pil, 

om del Pj sld!lle lillnna gå an att ruinslia besättniogarne till 

hälften, hcsti1mma ett ångfartyg för 11 eller 8 slupat' samt 

anse sjelfva slu1wns användande böra hufvutlsaldigen sl1e så

som ett !l ylande batteri. Dermed mena vi, att slupen för

anlirades på 15mpligt stiille och ansågs såsom ett slags fält

verli ; om orsalier yppades att den behöfde rycl<a fram, så 

äro 30 man tillriichlige, under vanlir;a omständiehetPr, för 

att, under eld, röra den; h vad man fiirlorade derigenom, 

att 30 mun borttogas, och såledPs sluparne icke kunde ros 

så långa striiclior, vann man derir:enom, att ångfartyget för

flyttad e den hastieare till drt sLille, der de behöfdes, och 

såsom rördel lil!nde anses, att foll,ct iclie behörde börja 

drabbnincen eftct· att, medelst rodd, hafva uttröttat sig. 

Landstignings-truppen eicli fullkomligt bort ; men siwlie det 

ielie gå an att sätta en del Infanteri-trupp ombord på slu

pen, för all dt:rmrd ölia brsf1ttnines-styrkao och göra land-
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stignior;ar, om de behöfdes '? Så har man förut r;jort , och 

Ryssarne hade alltid under Finska kriget Infanteri-trupp om

bord på sina slupar. 

Med detta vilja vi endast försölia föriiiara vår åsiat., det 

vi tro Sliärcårds-vapnet i nästa hig mest lwmrnu alt an

vändas som ett slags fältverk och åncb5tarne såsom dess 

belägrare. Efter ett lirip. lwn brstamdt afgöras, huru an

vändbart det ena eller andra slaget af fartyg tir. 

Denna lilla uppsats, som hörjade med anmiirlillingar 

emot en i Tidslirill för Sjövf1sendet infiird sl11"ift nom grun

derna för orr;anisationen af Sliargårds-Flottans Debarkerings

trupper", var aldri a iimnad att hlifva livad den nu iir. Vi 

ville blott visa vår åsigt om snliell, ll\'illlet aldrig Ii all sl\ada, 

ty derigenom att en sådan frfir,a öfvel'Väges fr ån olilia håll, 

borde en r·eclementarisl; bestämmelse aldrig lillllna blif1a Pn

sidig. Ännu hafva vi intet ret:lemente !wstämdt för Sl,fll'

gårds-Fiottaos exercis i alla dess cnsliilc.lheter, men vi hop

pas få ett. Ifall uppmärl;samhet lwnde, genom dessa an

märlwinear, väclias hos förståndig e och i fac!id erfarne m:in, 

så att de ytlr3de sina tanliar, sknlle det glf1da oss. Vi hop

pas lil1väl, att det ej blir nåcot föråldrad!, man emar fram

ställa; arvensom att man ej försöker göra Flottans Officrrare 

sådane, all sjöm~nnen sär;a dem vara för mycliet infanteri

ster för att ktwna !'fiknas ibland sjömän, och infanterisierue 

att de äro för mycliet sjömän för att lwnna rälillas ibland 

infanteristet·; man synes nu vilja hafva dem till lit et af 

hvarje, och oduglige för sin egentliga bestammrlse. Tiderna 

äro föri1ndrade, al!ting har gått framåt , allt för enklas, utom 

Flottans reclementen, de aro desamma, och anviindas på 

samma sätt som för 20 år sedan. i\Jå derföre mf111 af vap

net gripa sir; an, samt hvar och en i sin stJd söka verka 

för det allnuinna bästa, på det vår Flotta må blifva lilw ~n

sedd i Sverige som i andra l<ind er, det· Svenslie Sjö-Offieern 
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Cu· Jliid(;ad sli\'Ja 4JC fel Of'li brister, l'i hafva vr1ra reglr
men!t•ll , och liall ej, såsom andra nationers Sjö-Officrrare, 
ICq~ga fram desamma och s:1r:a: till följe af dessa bestiuu
melsr·r iir I1JI' s ~, som ni s•·r dd 1ara. 

N. N. N. 
(Insänd t. ) 

pAA liVAD MAADE INDRETTES l\'lAniNENS MATERIELLE 

PAA DET HENSIGTSMrESSIGSTEJ ? 

Dette Spörgsmaals llesvarelse er· siden Dampliraftens An
vendelse bleven vansl•elieere eod forhen, og for at lmune 
besvare det fuldkomment udfordres Soelirit;erens Kundsiwber 
og Erfaringer samt tilstrre lielig Kjendslu1b til Landets !{yster, 
Handel m. m. - En Stat l; an i k l; e am'ende h viiliensom helst 
Sum paa sit Fors varsvrosen, og dettes lodretning bliver der
for ogsaa afhmneig af de Midler, som lwnne anveodes derpaa . 
For de fattigere Lantie bliver Spörgsmaalets rette llesvarelse 
altsaa af eodnu större Vigtighed end for de större Slater, 
der uden 13etrenkning lilllllle skride til Anslwffelsen af de 
kraflieste 1\l'igsmasliiner, og for de forenede [{ongeriger, der 
have större Skibsfart i For.hold til Folkemoongden end nogen 
anden stat paa Jorden, og som saaledes trrenge til et saa
vidt muligt lirartigt Soo(orsvar, bliver det af den allerytlerste 
Vir,tighed. En offentlig Discussion om denne Gjenstand meJ
lem Marinernes oplyste Ofllcierer l;an ikke andet end virke 
gavnligt i den antydede Betning, og for at bidrage til at der 
ved disse Uiscussioner, som jeg haaber ikl<e ville udehlive, 
kan blive taget det nödv endige Hensyn til Sliibenes lwstbar
hed, fremsmttes föleende : 

Dersom man tager en almind elig fregat ell er Corvet 
bygget saaledes som hidtil har varet brugeligt ud en Damp
masl<iners Anvendelse, og dette Sliibs Deplacement , naur det 
er tomt, er = D. Kubilifod, saa find es Oml;ostningerne ved 
dets Byggning i Norge at udgjöre amtrent fölu ende: 

G 
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ror 

For 

For 

Sliraac med ~laster, Rundholter og Baade 5 D. Spr. 

TQ id<elar;e, Seil och Inventarium. 2,1 O. 
" 

Arlillcrie meJ Alt Tilhörende . • • l ,a O. , 
----------~--~ 

Tilsammen 8,4 D. Spr. 

Endvider·e lwn del antages, at dersom alla Kanon erne 

til et Sl1ib litsammen vt•ie K. Siwalpund , saa liaster det!e 

Sliibs hele Arlillrrie amtrent 0,2a 3 3 IL Spr. Damprnasid ner 

lill111le antaaes at lwste amtrent 225 Spr per llestliraft. Vii 

man for en best<·mt civco Sum bycgc et Sldb med Dnrup

kraft, maa paa Grund ~r Dampmasldnernes lwstbarh<'d Ud

gifft>rne for Slu·aac-, T"ld<elage, Inventarium og Artillel'ie hlive 

mindre end om ineen Damplu·art användes; men det lian 

antages, at Sldbct, en len det gives en större eller mindre 

Dampmasl1ine, lian giH>s amtrent lige gode Scilegensliaber. 

Ligeledes bör Sliibet liurrne indtage Proviant til sin Besmtning 

for lige lana Tid. 

Der bliver da Spiiq:smaal, om man for en gin•n Sum 

sl;al hyer,e et Sliib ndrn eller med Dumpl<raft or, i sidsie 

Tilfcc lde om Damplu·art~! JJ slial vccre större el ler mindre. 

Et Exempel vii rimelir.:viis bidraee !il at tydeliggjöre Sa

gen; jeg vii dedore nntaee, at en stor Corvet slwl bygr:es 

for en Sum af omtrent 153000 Spr'. llele Sliibets lwstende 

uden Dampkraft er efter ovenstaai·ude = 8,4 D. Spr, altsaa 

153tHl O 
= 18214. = D. i\lan fanr da: 

8,4 

Slmwg, Master, Bundltolt i' r', Baade 

Taldielage, Seil oe Inventarium. 

Artillerie med Tilbehör ..... 
-

5 D 

2,1 D 

1,3 D 

- !H tliO Spr. 

3~250 , 

231ii(i " 
-----------

Tilsamtn L'Il 152!.l !Hi Spd . 

Divideres Artilleriets 1\os!t'nde 2;J(i7G Si'r med 0,:!3 3 3 

faaes alle Kanonernes V mg t amtrent l 000011 Sliaalpund, som 

f. Ex lwn fordeles paa 20 Sllir ;10-'lT:dere it 50 00 'El. 

Vii man bygge et Sllib med Dnmpl.raft maa dels Co n

struction, for at Dampliraftens Anvendrlsc slw l hlivc no ~.:c·n-
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tunde fordectactir,, noorme sig Dampsliiben.es. - Dersom man 
nu for den sanune Som vii have et Sllib med Dnmpliraft, 
der fot' denne i Slille sl;al litinne ejö re 5-& a 6 Miles rart, 
har jeg ved Bereguinr;:er fundet fölgende rtesultat. D= 17850. 
Altsan i 

Shraag ~c. = 5 D •...... . .. , . . ... 
Taldiela ge og Inventarium som for et almindPiigt 

89250 Spr. 

Seilsliib h vis O = t 2500, altsan 2.1 X t 2500 21.i250 , 
Dampmaskiner paa 80 liesters !;raft. 80 X 225 t 8000 , 
Arlillerie med Tilbeilör . • . • . . . • . . . • • . 19500 , 

--------------~ 
Tilsammen 153000 Spr. 

Dividercs 19500 med 0,2333 faac s f{anonernes Vccct 
_ 83566 'il) som, fordeelle paa samme Slags Kanonrr som 
för, g4ver 16.1 Styldier. · 

Vii man have Dampkraften saa stor at Farten skal blive 
8! a 9 Mile i Vagten för Damp i Stille; bliver 1\egnineen 
som fölger. D == HOOO: 

Skraag ~c . ..:_ 5 D .. .........•• 
'i'aldiela~::e og Inventarium som for et Seilsliib 

70000 Spr. 

hvis D er 11000, allsaa 2.1 X 11000 • 2;HOO , 
Dampmask iner paa 220 liesters Kraft . . . . . . 49500 , 
Jgjen t il Artillerie ....•...• , • . • • . . . t 04 00 , 

--------------------
Tilsarnmen 153000 Spr. 

Divideres 10~1111 med 0,2333 faars l(anonernes Vmct 
amtrent 44580, som , fordeelte paa 30-n':dere u 5000 'lb:s 
Vmgt, giver· paa det Nmrmes tc 9 Sllu'. 

!{an det anta p,es, at Artilleri et i alle tr e Tilfcc ldc bliver 
liee god t indrettet, maa dels Virilnin e l;unne swttes i For
hold Iii Omlwstningerne, og man faner da fölcendc• Hes ultat: 

. l Er,ensl1np l Fart for· Artilleri-
Omlwslnrn r, som Se il sliib Damp. virl<ninrr. 

l :e Tilfccl dc Lir, e Alle O.o. 2.~1 . 

2:e D:o for all e tre 5.15. •t. 81. 
3:c O:o t r<' . li r, e gode. 8.15. l. o o. 

Til endvidere Oplysnin(; meddclrs en Sammensti llin r: af 
fire Krigsrlampsldbes Dinwn~ioner. Sliibene tillriir e l'orsl!jPI
Iir,e Nn ti onrr og cre eonsinrerede af for slijrllir,c Prrso ner 
ud en at Constnrclt>tll'crne vidPs at have havt no t:en C.onfe
rence med hinandcn. 



84 

Nationalitet 
Klasse ..••.. 
Navn ...•. · · 
Löbet af stabelen Aar 

Engelsk. 
Fregat. 

Arrogant. 
1847. 

Armatur. Ilatteriet ... · . · · · • · { 
22-32-?t:s a 56 C t. 
6-68 - 65 " 

Skands og Bak 32 " 
{ 

16-32 -
2-56 - 85" 

230000 'll. Vm"t af alle Kanoner tillsammen •... 
V mg t af et skarpt La:; (Enp,. 32-tt:r regnet 
t il 30, 68-'lt:r t il 60 O (l 56-n':der t il 50) 

Bes~etning . . . . . . . . . . . . \\'land 
Proviant for Dage . 
Vand for Da ge .•. 
Nominel Hestlo·aft . 
Virl1elip, Hesthaft - Il . 
Indtager !{ni for Tim.H .•.... 
Lmngde i Vandlinien = L Fod • 
Br·ede paa Tommeret. V L = Il Fod 
Dybde fra Vandlinien til Spunnint:ens 

Overkant paa ~ = d Fod ••••.• 
Dybeaaende Agler . . . . . . . . . Fod 
Styrlastiehed , . . . . . • . . Fod 
~-Spantets Areal = .®' · · · · · 
Deplacement paa Tommeret = D 

D:o paa Klmdningen •.• 
Seilareal = S ... · · .. · • · · 
Angiven Fart. for Masliin.en - v ..•. 
Deplacement 1 Forhold 111 det omsl1revne 

D 
Parallelipipedum LBd -

®-Spantets Areal i Forhold Iii det 
~ 

omskrevne Parallelogratu Bd -

L 
Brede i Forhold til Lxnede - . 

[) 

d 
Dybde i Forhold Iii Brede - -

l8l-Spanlets Areal i 
s 

areal = ® ... 

B 
Forhold til Seil-

H 
Er· H = a \2:1 v 3 

, sa a er a = ~ v 3 = 

1600 'il. 
450. 
112. 
100. 
300. 
682. 

19LH. 
43.06. 

17.5 '? 
19.18 2. 

0.486. 
537.7. 
74900. 
7884 J. 
19519. 
8.26. 

0.5111. 

0.1136. 

4.51 J. 

0.4 064. 

36.3. 

0.00'225. 
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Svensk. Dansk. Norsk. 
Corvet. Corvet. Corvet. 
GeHe. Thor. Nidaros. 
1848. 1851. 1851. 

2-60-'il:s IOOOO'tl 12-30-'tl:s 4000 'U 6-60-'ll:s 6000 'tl 
2-60 6000" 
4-30- 5000" 

52000 'ff. 48000 'lb. 36000 'l1J. 

360 u;. 360 u;, 360 'fl. 
160. 150. 140. 
84. 70. 84. 
42. 49. 42. 
300· 260. 200. 
300 '? 400. 240 '? 
168. 168. 168. 

163.68. 160. 168. 
30.32. 30. 30. 

13.2. 13. 12. 
15.45. 15.'26. 15.1. 
1.02. 1.6667. 3.5. 

319.2. 317.44. 270.5'2. 
35905. 327U. 287115. 
37900. 34557. 30487. 

8838.' 9608. 8512. 
8.75. 9.5 . 

0.5481. 0.524. 0.4753 . 

0.71116. 0.814. 0.7501. 

5.398. 5.333. 5 .6. 

0.43 .53. 0.4333. 0.4. 

27.6 9. 30.3. 31.46 . 

O.oo 14 . 0.0014T. 



86 

Dersom Skibcs ~Jodsland forhoiJL sip, som ~-Spanler~ 

nes Arealer, saa simide Tall et a angive den fordeelnglieste 

Construclioo eller den fordeelactigste Propeller, og altsaa 

Gene, for h vem a er mindst, have den beds te Conslruction 

eller bedste Propc~ ller ; men da Modslanden iklie forholder 

sig som ~- Spanternes Arealer, oplyser Tall et a egentlig in~ 

s 
te t. Det samme eJ' Tilfreldet med Tallet S8i; tlti for den 

norske 13rig LollnntJ er delle ilO .ss, for det norslie Damp

sliib Nordcap 26.55 or; for den norslie Slwnnert Sleipner 

46.53, Dissc tre Sliibe sei lte amirent lige godt rumt, men 

13idevind s ~ ille Sleipner Leeist, denHest Nordcap og saa 

Lollan d. 

Ved Llja:lp af 'fallet a at hcstemmc el Dampsl1ibs Fart 

bliver derfor nitid usi!,l;crt, men anlaees det for Nidaros at 

vrere del sanllne som for Gefle och Ilestekraften lil10de sret~ 

tes 240 naar Gelles sa:lt.es 300, flndes Nidaros' Fart at siwile 

blive omtrent 8,6 Mi le i Var:teu , 

Disse Sl;jbe give ingen Vr:il cdning til al hedömme om 

Jcn tobladige eller Oeerbladice Propeller er· at foretrrel;ke, 

lwller ildie om Uleilichcderne ved Indrelningcn !il den to~ 

bladige Propellers Opl1eisninc opveies af den dermed for~ 

bundne Fordeel. Denne Fordecl synes at bestaae i: 

I) PropciiC:'rcn hindrer ildie Farlen uneler Seilnds 1 
naar den 

er ophcist. 

2) l'ropellcreu er noeet lettere end deu lleeriJiadiee. 

Den fleerbladise fxsle Prop eller har fö lgenlie Fordele: 

1) !Je n tillade r at hyc!;e et sla>rl<ere Sldb. 

2) Den llindrer il\l(e, ved nouen 13rönd, Bruecu al 1\anonnue 

i Auterporl ene. 

3) Den er alticl fwrdig Iii llrng. 

4) Den fordrer intet ~laskinerie til Oph eisuinr;en. 

5) Den er brugcl ir; om et Glad eller lo br<BidiC:s. 
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livorm ege t lleu faste Propeller hindrer Sliiuet i sin Fart 

ror Seilene vides ild;e, men det synes iltl;e at vrere mange 

.Procent. I de fl este Tilfrelde er maaslie saaledes den fleer

!Jiadige Propeller at foretrrekl1e, isrer da det vel tör antages, 

at Chefen på et l(rigssldb i [{rigstider allid i Söen vii lade 

Propellern blive paa sin Plads 1 om den end er indrellel Iii 

at opheise. 

En anden Opgave 1 om h viilien jag i min stillina ild<e 

sl1al vove paa at framsmlte nogen Mening, men som lrrenge1· 

til sin Lösning af Sagl•yndige, er hvorvidt Sliibenes Armering 

med llomhesli yds bör udstrmldies. 

Eodvidere fortjener det at tages under Overveielse af 

sacl•yndige, om Dampl<raft med Fordeel lwo an vendes paa 

Sl<jrercaards-farlöierne. I den Anledninr: anföres fölgende: 

De nye norske Kanonjoller have 29 i\lands llesmtning. Om 

12 Mand meu tilliörende Proviant och Vand borttages, kan 

der indsmttes en Dampmaskine med Kul for 24 Timers For

brur:, paa 4 a 5 liesters !;raft, or: for denne vii Jollen rime

ligviis linun e ciöre en Fart af mellem 4 og 5 1\lile i Vagten. 

Jollen vii da lwst e amtrent 950 Spr mere end nden Darnp

liraft, men der vii uuder Udrustninp, opstaa en betydelig lle

sparelse Folkenes Underholdnings-ndgiftcr. Masliinerne 

!lunne natnrligviis ildw liOmme under Vandgangen. 

H. A. Sommerfeldt. 



II v a rj e !t a n da. 

Alfantiska Ån,qbr!ts-farten är 1851. Från Liverpool, 

Havre och Dremen till New-York hafva förlidet år fullgjorts 

135 regnliera resor fram eller åter, med ångfartyg, uppta

gande i tid tillsammans 16~3 dagar, U timmar och 33 

minuter, hvill;et motsvarar ~ -k år. Dessa resor, upptacande 

per medium 12 dagar livar, hafva fullgjorts af 14 fartyg, så 
att 9! resa per år kan rälmas för hvarje. 

Samma antal seglande fart y g hade i el! e medhunnit mera 

än 42 sådana resor på ett år, då man räknar 3 turer för 

h vart och ett, och dessa ändå visst icke bestamda till läng<! 
eller anlwmst-tider. 

Som Havre och Dremen blott begagnat 2 ångfartyg 

hvardera till dessa kommunikationer, hafva dessa jemförelse

vis icke kunnat gå så ofta som pii linien mellan Liverpool 

och New-York, livarest 10 åogsl;epp funnits. Dessa 10 hafva 

fullbordat 95 resor, hvilket utgör nära 2 reguliera förbin

delser i vecl;an. För att åstadlwmma någonting dylikt med 

set:Piskepp, ha<ie mera än 30 s5dana erfordrats, och dessa 

varit underliaslade alla de äfventyr, som en obestämd och 

af omständigheter eller viiderlel! helt och hållet beroende 

segling är underkastad, hvar'igenom ingen viss tid för af

gång eller ankomst ln1nnat bestämmas. 

I afseende på sådan noggrannhet t:inl1er man ocl;så al

drig på att bestrida ångfartygens fördel framför seglande 

paketer. Men i afseende på liOig förbindelse mellan afsliilda 

orter, stå de lika mycl;et framom de seglande, emedan ett 

fartyg med åup,l;raft medp,ifver på ett år så mycl!en lwmmu

nil;ation, som på annat sätt af ett fartyg endast siwlie kunna 
utföras på tre eller fyra. 

Hoppat• till f'ijrhydrting. Paris har, på Hc:::eringens 

bef'allnint:, undersölwing blirvit gjord rörande orsal1en till 

den olil1a varal;tighet, som man funnit koppur-förhydningen 

ofta förete, helst den, und,·r de sista 20 åren, varit betyd

ligt mindre än under röregående tider. Genom l(emisk ana

lys af den Engelsl1a lwpparn, som sedoas t bPgaunats, åt' ut

rönt, att denna innehåller en stor mycllenhet arsenik, hvil

ken ej har förmåga alt länue emotstä saltvattnets inverl,an. 

Man har derföre anledning förmoda detta vara orsal;•·n till 

den öfverldagade olägenheten. Förhydning med lwppar fdn 

Sverige, Norrige och R ysslaud har bibeliiiiii t si(: vanlicen i 

6 år under det att sådan frf1n En3land har m[\,t förnyas , 
efter 2 års bf'sagnande. Denna uppU1ckt l;an således ej 

undgå att inverka lörmflllliet på undl~ rhålls-l;ostnaden för 

st 3 tens så väl som ensiiiides fartyu "'"). (La Marine.) 

Sirider p ä Slnfkusten. Den Engelsl;a eslw der, som bloc

kerat Lagos, beslöt att den 2~ si> t!. December göra ett an

fall och sände derföre sina sm5rartn: öfver barren, åtföljda J 

nf Änp,fartyget "Dioodhound". Dagen föruicl! under siltir-

mytsling och undersiil;ande af nodens strfinder, de'rifrån Ne

grerne skölo med mycken säl;erhet på de anlwmmandP, 

Följande dag, som var Juldagrn, användes till förbered~lser, 

för alt lmnna medl'öra uti barl;nsserne 600 Nrerer af Kunz 

Atakois undersåter, h vilka erbjudit sig till lljr·lp. Att un

der striden lwnna urskilja dessa från fienderue, fästades 

en bvit linneremsa om deras hals. 

Den 26 kl. 4 på mot·gonen öppnades anfalle1 af "lllood

hound" och bålarnefrån "Pen•'lope", ''Sampson" och "Teazer". 

Den förstnämnde fick svar från de talrika IletHitliga halte-

") Likasom den ej kan undgå verka förmånli gt på de nämnde !Uu
dernes produktion och export af ifrågavarande metall. 

Öfvers. amnärkn. 
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rierna, hvaraf docl1 elt sna1·t lystades af bomber. Emellertid 
hade ''Teazer" rål;at på grund, och utsa!tes derunder för 
elden från 20 kanoner. En landstigning verkställdes då, och 
mot en härtig {)evärs-eld, togs med bajonetten ett batteri 
och förnaglades, men Engelsmännen måste derefter retirera, 
hvarvid de förlorade en båt , utan att lmnna återtaga den. 
Många man förlorades dervid, och äfven Oere Officerare blefvo 
illa sårade. Sedan emellertid batterierna blifvit tystade och 
11 Teazer" genom llodvattnet kommit af erund, ste{) man ånyo 
i land, och förnaglade fiendens l1anoner, men öfverfölls der
vid af så hMtig gevärs-eld från ballhåll, att man nödgades 
draea sie tillbaka. 

Påföljande dag, då Ånefartyget 11 Vulcano" och Briggen 
'' Waterwitch" försttirlit eslwdern, börjades homblwstnine och 
en förfärlie eld, så att ena fiendlliea Chefens hus uppbrän
des och batterierna vid Konune [{osokos hus lillnde anfallas. 
Den 28 fann man staden evakuerad, då den togs i besitt
ning ; 57 lwnoner förstördes, den tagna båten åter!lcl<s, och 
Atalwi återuppsattes på thronen. 

Den Engelska styrkan, som deltagit i detta anfall, ut
ejorde 300 man' af hvillia 90 förlorades i döde och sårade, 
deraf på Penelope H döde och 62 sårade. 

FönÄNDRADE ocn "NYTILLI.:omm FYRAR ocu SJöMÄHKE"N. 

(Fot·ts. från sid. \/9.) 

Ryssland. 

JJ/ohrrsund. På östra sidan af fnrvnlfnPt iiro uppsnlle 
fö ljande sjömarlien med der på varaod~ q vastar: 1) Svart på 
banken v. om stapelboten; 2) Il vit pf1 W orms S.V. ref; 
3) Svart på 8 fot djupa sandbanlien V. om [{umorn; 4) Svart 
och 5) I-Jvit på södra änuan af Tschulolis ref, som sträcker 
sig sydvardt från [(umorn. 

Ehholm. fyr, stillastående på \\ .V. tllltlen af ön, ny af 
sten i stallet för den gamla af trft. llöjd öfvel' marl;en 72 
fot och öfver vattnet l 01 fot. 5!.1° 41' 6" N., 25° 48' 58" O. 

England. 

JJ/orte Stone (Dristol-l;anal en). SYarl tunneboj, mftrU 
'Morte Stone, för alt utmiirl;a beliiGenheten af en ldippslriicJ,a, 
som sträcl1er sig från ~lorte point till nona lwslen af Dc
vonshire. Bojen li~~er pft 9 falllnar, vid lf1et vatten spring
tid, cirl1a I ~ kabellängd N.V. från yttersta andan af lilippan. 
Pejlin~ar: Lund y fyrtorn V.t.N. ~N.; Hartland point V.t.S. ~ S.; 
13oegy point S.V. ~s,; 13ull point 0.1 S.; Morte poiut S.O. 

Jllorte Roch (llfracombe). Svart boj med slåuu och 
kula på yttersta hörnet af ~]ode Hocli. 

Sea Reach (Themseu). Svart boj, märl<t Yantlet, på 3 
famnar vid lfigt vatten sprinalid , vid V. andan af Yantlcts 
Flats. Pejlinr;ar: S:t Marys liyrka S.V. ~ S.; Dlyth-båkcn 

N.V.t.V.~V. 

Siralllan d. 

Gremsa (Orlmey-öarne). 2:nc Fyrar, på ön Grem-
sa: I) stillastående röd; höjd 115 fot, synvidd JO mil; 
580 56' 9" N., 3o H' 3311 V.; lyser frftn S.O.t.O . lill 



92 

S.O.! S.; nära Stromness visar denna fyr ett nästall hvilt 
slien från S.S.O.;l O. till V.S.V. 2) Slillastående hvit; höjd 55 
fot, symidd 7 mil; lyser från O.~ S. till V.! N. nor·dvardt 
ölver. Fj'rarne ligga i S.O.! O. och N.V.! V. från hvaran
dra. Fyrarne öfverens föra cenom det vestra inloppet till 
lloy sound, i farvattnet emellan l.lows farliga sliål' vid Hoy 
strand och Kirk sliär vid Sti'Omness strand. När man styrt 
denna lwrs till t mil nära den låca fyren, på omlirillg S 
famnar valten, skymmes hastigt den höga fyren af landet, 
och det är då tid att hålla emot Stromness strand, hvareflcr 
den höga fyren snart blir synlig. 

Norra Amerika. 
Cape-Race (Newfoundland). Båk; sexkantig pyramid med 

rund kula öfver. Den är, inberäknadt kulan, 65 fot hög öf
ver marlien och 205 fot öfver hafs y lan. P)' ramiden är 22 
fot vid basen och lmlan har 9 fots diameter. Båken är 
vertikalt randad ln'it och röd och kulan röd. 

Bridgeporf. Hamnfyr, stillastående, med rödt sken. Höjd 
öfver vattnet 23 fot. Från bålien på Cows pejlas fyren ~.O. 
3 mil. 

Carysforl Fyrskepp, hvilliet en tid varit stationeradt vid 
Ca rysfort Riff, f1r förlagd t till Brentons Riff 1 Rhode Island, 
och visar 2:ne hvita fyrar. 

San Francisco. På den yttersta telegraf-stationen vid 
Dunlielwerden hissas en lanterna 1 som \'isar ett blått och 
gult sken. Från midten af barren, på 6 famnars _ djup, pej
las : Fyren O.N.O. ~O.; Alcatras och Fort-Head öfverens. 

Cape Pine. Fyr. 46° 37' 1211 N., il3° 34' 42'1 v. 
Cap Latou1·. Fyr, omvexlande med 158 blinit och 34 

a 255 förmörkelser. Tornet är fyrl1antigt och h vitt, med en 
svart kula åt sjön. 43° 21i' 911 N., 65° 231 711 V. 

Apalaclticola. Fyrarne på Dog Island , Cap S:t George 
och Cap San Blas äro af stonn förstörda och lmnna ej före 
llösteu 1852 blifva ersalla. 

(Forts.) 

.-

SAMMANDRAG AF ÅTSKILLIGA KONGL. BREF' FöRORDNIN
GAR, GENERAL-ORDER M. !VI.' UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEt> ARTEMENTE'l'. 

(Kong!. Bref.) 

Jan. d. 22. K. l\1. hm· i Nåder tillagt aOidne t. f. llntaljons
Lflliaren vid Flottan Spolanders enlw en gratifikation af 
33 ~· 16 ./J. l.l:liO. 

s. d. [{. ~J. har tillagt Garnisons-l.iiluH·en å Dalarö Fästning 
nroman en cralifiliation af 66 $&, 32 ./J. B:lw för biträde 
med Lälwre-vård åt Lotspersonalen vid Dalarö och Landsort. 

s. d. K. M. har beviljat 420 §?&. af anslaeet till extra ut
gifter på 5:e hufvudtiteln, till bidrag vid trycl!ningen af 
en ny npplaca af Ehrenstams Lflt•obok i det praktiska af 
Sjö-artilleri- v et enslia p e n. 

s. el. IL M. har gillat Förvaltningens af Sjö-;\rendena in
sända förslae rörande fördelning bland Lotspersonalen af 
de i 1851 års stat i sådant afseende till cratinlwtioner 
afsatte 7,500 $&- B:ko. 

s. d. K. M. har utnämnt och förordnat Kansli>ten i Svea 
Hof-Rätt, vice llåradshöfdingen C. A. Sundin att l'ara se
kreterare och Auditör vid Flottans station i Stocld10lm. 

Febr. d. 7. [{. M:s utfärdade Nådiga föreslirifter med afse
ende på mönstring och möte i år med Blekin~::e Läns Ue
värings-manslla p. 

(General-Order.) 

Febr. d. 2. K. \\L har tillåtit, att ett vid Flottans Stution i 
Stoclil10lm tillhöri1:t mindre Åncfartyg eller annat liunpliet 
fartye får af Slucliholms Läns Hushållnings-Sällslwp begag
nas under ddta och nästkommande Urs seglations-tid, för 
att dermed fortsflltJ undersölwinearne med afseende på 
fislierierne i StocJ;holms Sk:iq~ård. 
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Den 12. [{. ~1. lin1· hcviljnt Prcmiei·-Löjtnnnten vid Flottan 

A. V. Zethclius S månaders tjenstledighct, för att såsom 

13efillhafvare idka ånr,lråtsfnrt å inrilws farvatten. 

Den 14. f{. M. ilar beviljat f<aptcn~Löjtnaut W. eramer S 

miwadcrs tjenstlediehet, för att å inril;es orter föra SvensJ,t 

ångfarly(r. 

Den 1 S. K. ~i. har beviljat Premier-Löjtnanten Fri h. A. Il , 

Leubusen 8 rn5nadrrs tjenstledishet, för alt såsom Befäl~ 

harvare å ånt;fartyt; idlia inrilies sjöfart. 

Den 20. f<. l\I. har beviljat Selwnd-Löjtnanten Frih. Oxen-. 

stjerna 3 års 'tj enstledic het, för att idlia in• och utrilies 

sjöl'art. 

s. d. Selil!lld•Löjlnantrrne Carpt· lan och Arvidsson skola fort

farande tjenstgöra under Cbefen för Sjölwrte-Kontoret samt 

deltaca i blifvande sjömatnings-expeditionen till llyelfvens 

uppmätning. 

Den 23. f(. M. har beviljat Sdwnd-Löjtnant E. S. ll. Peyron 

J års förläncd tjenstledichet, för att tjenstgöra å nåeoo 

af de med Sverit_:e i vänsliapligt föddillande varande främ

mande makters Örlop,sOotta. 

Den 24. f\. M. har befallt, att vapen-öfniogarne för llleldnge 

Låns 13evflrings-rnanskap slwla börjas den I 7 nästli. Juni 

och fortrara i l !t dagar, in- och utryclwings-dagarne in

bHiilwade. Om styrlian blir för stor att exerceras på en 

ehng, sliall den indelas i 2:ne afdclningar, då den I:a in

ryclier i Jjz ret den 17 och utrycl\er den 30 Juni, och den 

2:a inrycliel' den l och utryclier den 14 Juli. 

S. d. K. M. hill' befallt utrustning vid Carlslfrona Station af 

Freealten Josephine, Korvctt<;n Jan·amas och Korvetten Sva

lan till 3 månaders expeditioner, Korvetten Najaden till l O 

månaders vinter-expedition, Linicslirppet Fiiderneslandrt 

till exercis-sliepp på Carlsilrona redd, Brigzen S,nappopp 

till Sl1cppscossc-exereis· och Äng-Korvetten Tl1or för alt , 

.~ 
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om behöOiet, kunna s~ndas till sjös, samt vid Stoclrliolms 

Station af 2 bataljoner Kanonjollar med tillhörande Chefs

fartyg, en 13omblianon-slup och en Landstigninp.s- Kanon

slup till en månads ex peditioner, 13rigg!:'n af Wirsen till 

skeppsgosse-exercis' lfllnplip,a fartyg till en månads re

koenoscerings-expedition samt Ånt;fartyeen Gy!fe och von 

Sydow för utt, om bebötligt, lmnna sändas till sjös. 

s. d. fl. M. har beviljat Premier-Löjtnant C. S. v. [{ruseu

stjerna 6 månaders tjenstledigliet, för bevalwndct af eu

sliilda angeliit;enheter. 

General- Order. 
(Carlskrona station.) 

K. M. ha1· i N>Hier förordnut Kommendören och llidd. 

C. Laserberg alt innevarande å1· förrätta General-mönstrinr, 

inom 2:a Distrihtt~l af Flottans 13åtsmanshåll. (Den 2S Febr.) 

!L M. har under den 25 Febru~ri faststillit lleglemente 

för Dess Flottas 1\escr v-Stat. (Den 17 Mars.) 

Premier-Löjtnant V. Hinelirim emottager Chefsliaprt för 

3:e Bleldngs Art! ll eri-13ålsmans-Kompani. (Den 20 ~Iars.) 

Kaptenen och Hidd. P. E. Ahlp,ren emotlager Chefsiwpet 

för 3:e Matros-Kompaniet den I instundande April, och före

står detsammil tills vidar!:'. - Det till utrustnin(; anbefallda 

mindre fartn;, ilcst~ek:ldt med mörsare och bomblwoon, blif-

ver l(anon-SI;onerten von Essen. (Den 24 Mars.) 

f<on{ll. Post- Ängfartyget Svensl\ö Lejonet, hvilliet bör 

anliomma till Slra lsund i b(··hörig tid för att derifrån med 

post till Ystad afc:l rkn 2!l April, erhfliler följande bes<i!t

uing: Chef': Pn•mier-LöJtnant W. H. sylvander; medh'om

mendernrl Of'jicer: Selit111d-Löjtnant W. H. Servais; (lndl'l'

Oft1cerare 2, Tirnml'l'man 1, l\latros.rr och Junemfln 7, Bflts

män s, Slicppst;nssar 2. Stlmllla 22. (Den 27 l\l~rs.) 
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1{. l\'1. bar i Nåc:lrr befallt, all f{ommendör-l{aptenen och 
1\idd. J. Il. P.öil sl;all r. o. m. den l nästli. l\laj tjensteilra 
pil Flottans station i Carlslii'Ona. -- Till tjensteörine vid 
Flottans station i Slocliholm äro beordrade Sekund-Löjtnan
terne O. L. lleilborn, frih. C. A. \Vi'lchtmeister, G. V. Helle
c:lay och A. L. Zielfelt. (Den 31 l\lars.) 

(Stockholms Station.) 

Premier-Löjtnanten Grefve Taube bestritler tills vitinre 
Adjutants-tjensten hos Kommendanten, efter Sekund-Liljlnant 
Klingspor, som blifvit beordrad att tjenstBöra vid Gölhe
boq:s station. (Den lfi Februari.) 

FöJ'iimlrin!Jlll' iu01n RonrJl. Alaj:ts Floila. 
Befordringar: 

Den 19 Februari. Till l{ammarsllrifvare på Stockholms 
station: T. f. r<ammarslu·ifyaren A. 13. Forsgren. 

Den 25 Februari. Till l(ommeiHiör-r<apten: Knptenen 
och Bidd. A. F. PalandE'r; till l(apten : Kapten-Löjtn. och 
1\idd. C. B. Lilliehööli ; till f(apten-Löjtnant: Prernier-Löjtn. 
V. Kleman ; till PremiPr-Löjtnant: Seknnd-Löjtn. C. A. L. 
Fries; till Löjtnant vid Flottans 1\JPIIanisl<a Korps: Under
Löjtnanten derstildes N. G. von Heidtnstam. 

Utnämningar : 

Den 6 Mars. Till BPfdlhafvande Amiral i Carlskrolla: 
l(ontre-Amirnlen m. m. frihene C. R. NordPnskjilld. 

Den l O ]\Iars. Til\ Prost öfve1' Amiralitets-Församlingen 
i Carlslirona: A111iralitds-Pastorn D. HinGius. 

Transport : 
Den Il i\I<m. Till Flottans Hesr.rv-Stat öfvernyttad : 

Kommendör-Knptenen och Hidd. J. W. Hichnau. 

, A(slred: 
Kong!. Fäi''valtniueen af Sjö-Ärenderne har under den 

13 Februari bifallit Kanslislt'n hos Varrs-Chefen vid Stocl!
holms Station, Vice-Auditörf'n B. J. V. Bundqvists gjorda an
hållan om afsl1ed från nämnde befattning. 




