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OM PROPELLER PÅ ÖRLOGS-F AR TYG. 

uti en afliandling om Engelska Flottans propeller-fartm 

lemnar Kapten Elalstead en miingd upplysningar, stödda på 

facta eller iaUtagelselser, dem han sjelf ejort, under ett 

mångårigt studium af detta ämne, såsom besigtuinssman ar 
nya eller ändrade ängfartyg, och sPdan han gransl;at rrsul

taterna ar de första propeller-fartygen' England srtl. Att 
tuga ldinuedom af hvad i dessa ämnen utvrcldas, torde in

tressera h varje Sjö-Officer, om iclie h varje sjöman, enär en 

stor utstriiclwing af sjöfartens rrsurser deraf är att förvänta, 

ja redan visat sig. 

Siirdrles ifrar Kapten Halstead emot att sammanslå far

l) 3 med propeller och dem med slwflar, under en gemensam 

benämning af "ånsfartn:", hvaraf han anser att ej mindre 

oreda än slwda upplwmmit, både i lwnstruktion, armering, 

talding och användande af de helt olilia Idasser fartyg, som 

begagna ånga till drifmedel, vare sig helt och hållet eller 

till en rint;a del, blott såsom biträde åt seglen, hvilket blifvit 
l;alladt auxiliär-liraft. 

Egentligen ligeer docil den hufvudsakliga sl1ilnaden mel

lan de olil1a arterna fartyg, försedda med ångmachiner, just 

deruti, alt propeller-fartyget bör anse machin-kraften endast 

såsom hjelp (anxiliflr) [ör seelen, då slwfvel-fal'tyg deremot 

blott hafva talding föt- nödfall, stöttning eller utseende, och 

helt och hållet bero af machin-liraften. Det vill säga, att 

de sednare bel'unnits "segla häst utan sina hjul oeh eå bäst 

med ånga utan segel", nemligen då väderleken varit dertill 

Iamplig. Allcl(•les tvPrtom har man funnit propeller-fartyg 

hunna och höra beriibnas att ''drifvas fortHst af propeller 

s 
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med hjelp af sege l ocli segla fort~st med bitriide af machin

lirafleu". 

~len äfvcn i andra afseer1den ar olilil1eten af de olika 

stacs fartygen alltför väscndtlit;, att de böra förblandas. 

ll r la inr~1ttningen af machinerna är så sldljalitig, att då skof

vel-fartygets machin-d(•lar uppstiga högt öfver vattnc·t, ligga 

propeller-fartygets ofta lånet under vatten-linien. Ujn!en, 

som m5ste uppbäras och stöttas utanför relingaroe vid en 

höjd, der sllrofvct i sir: sjelft är svagt, fordra myeken för

stctrlwing och stor öfvertyngd tillagd den hjulen redan gifva, 

dii propellern , infattilcl i alitersl1arpet, iclie erfordrar tillagd 

tyncd i bygcnads-siittet, men bidrager till fartyg-ets styfhet. 

Om man tager såsom exempel ett par farin~ om l,lt55 

tons deplact-ment, 194 fots liingd och 400 htistars kraft, 

hvillia föl' nilp,ra B r sedan byr;gdes i Eneland på försöl1, och 

l1vn raf det e11a , " N i~;er", fick prop~Jl e r, d[l det andra, ''13asi

lisl•", försägs med sliofv cl-bjul, sil märkes för st, alt det för

ras sl1rof blef 95 tons lättare än det sednares med dess 

• fö rsUirkningar, hjulhus och vint;ar. l\tuchinerna blefvo dess

utom 5/l tons lii t tare, då nllr,ra högt uppsl,jutande luger

hallwr icke behiifdes, utom andra orsaller, ehuru propeller

machiner <innu icl• e, och då ii11 mindre, hunnit den fulliind

ninr, som mach incr , fiir att drifva slwOar. "Nir;ers" högsta 

mae ii in- delar li!eo nPmligen Il f. 2 ~ t. unde1' vatten-linien, 

di\ deH•mot de på "Ba si lisk" höjde sir: lO f. 1 O} t. ö(ver 

den, sedan b[!da fart yrren blifvit enlict berf1kningen ucdtqcilta 

till ett djupgående af 15 f. Il t. (n b. de längd-mått, som 

nppp,ifvas på Enaelsila fartyg, äro Enr,elsl1a, l ,o 26 g ger större 

iin sv~nsl;a). Uela sldl!Jad en i tyngd var s5J edes = T1u af 

dL·placementet, men sldlnaden i slyfilet mycliet större. I 

rnachinenJa förekommer den märkbara olilihet, alt propeller

machiner, som, föl' att åstadkomma den produlit af pistonens 

area, antal slag och ånp,trycf;, bvaraf machin-ilraften består, 

nöra många sl og i min uten, behöfya liten pi stoo, då slw fvel-
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hjnls-macld ner, för sina fane slae på samma tid, erfordra 

större piston-area. När ofvanniimnda furtye på föi'sök för

töjdes al;ter mot alder, så bibehölls slar:ens antal på propel

lf'rll, då deremot hjulens minsilades genom pf1frestnineen, så 

att dess maeiiiner, ei1UI'll med start1nre ilnp,trycll, förlorade 

188 hästliralter af sin styrtia, och "Ba silis!," gicli med l% 

lwops fart alitcr-öfvei'. 

\\'Ja n har således funnit, att fartyg, som förses med pro

peller-machiner, få helt olil1a resnitater i nedtryclloint;, slyf

bet och fortefi ende , mot dem, som sliola bet;agna slwfvrl

hjnl, crnom de erforderliga tyngdernas olil1<1 storlel1 och 1:1 ge 

samt rnachin-l1rallens mer eller mindre användbarbet att 

motstå påfrcstninr;. 

Dfl mon emellertid lyelwts frambringa propeller-farlYa 

mrd sfidan lirart som slwfvel-fartyg, och med åncmachiner 

slwttfritt placerade, blir frflean att bygga örlogs-fartyg med 

ång l;raft, yttPr!igare utstrliclil till 2 bufvudsalil ir:a ändamål : 

först att lf1 fartyg ;' n bestycliade med fullr:odt batteri, i stäl

let för de på elt :1nglartygs däcll lirinespridda få lianonrrna, 

hviJI,as hize nära fartyeets stäfvar göra det obandterlit;t och 

pjrserna under slinr,rine vådliga orn iclie omöjliga att be

gagna. Andra ändamålet bör blifva hushållning vid ånt;

lirallens anv;'indnnde. Besporint; af bränsle och besparint; af 

lirart till vietiga fall han blott ernås fnlllwmlict, derigenom 

att prop eller-fartyget blir lika fulltaldadt och viils('glande som 

något annat örlogs-fartm. Det bör med ett ord först och 

främst vara ett luliJ,omligt sege lfart yt;, och hvacl bPstyclining 

det än f5r, lwmmer den hushållning af bränsle, hvaraf det 

blir istånd , att bes!iin11na dess större eller mindre använd

harhet i en Ootta. Ty den praktiska nyttan af propeller

fartyg slwll s11nrare tar,as Ul' deras sct;l'l än ur bränslet, och 

föriindrint;en bör hef'tå uti att draea full nytta af förcninr,en 

mellan de b5da drifmedlen, segel och ånga, hvartill propel 

lern lemnat tillftill c. 
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För· att följa en !lolla eller fulleöra all vanlig tjenst, 

böra seglen beril!lllas och vara tillrfrclil!ga alldeles som på 

ett annat fulltaldadl fartyg. För siirsl•ild tjeosl mii svag åne

kraft berillmas såsom hjelp, och propeller-farllf:, denned 

försedda, icke blott ersälta brir,gar, korvell•·r och anrlra 

mindre örlogs-fartyg, utan öfvertriiffa dem i förmåga alt 

hjelpa sig sjelfva vid all slags mauöver, i stiltje eller ström, 

vid lu·yssning i vigtiga fall , och i någon litf•n mån såsom 

hjelp åt andm fartyg. 

Men så länge Fioltön iiger en miingd fart yg utan ep,en 

änglirart, kunna de · med svnga ånr,mnchiner ide utiöra nll 

ifdlgnlwmmande tjenst, såsom att bogsern svi\ra Fregatter 

och Liniesliepp i strid , eller att lrmna bitri.idP åt fartyg, 

skadade af slwtt eller storm, alt föra stora l;onvojer eller 

bringa lransport-sl;epp i och ur hamn, genom smala pass, 

uppför floder, under tvingande omständigheter i kamp mot 

starim vindar eller strömsuttnint;ar. Det :ir iclie nog vid 

dessa utomordentliGa fall att hafva fartyg med liten machin

Ilraft i förhållande till eget slu·of. Nor: l1raft måste då fin

nas, för att utföra allt, IJVad man hittills varit van att vä11ta 

af ångfartyg. 

Frågan blir derföre, h vad ånp,l;raft ena eller andra 

fallet kan anses behöflig för ett fulltakladt och välseglande 

propeller-fartyg, och h villlen visserligen högst sällan b ii r 

komma i fråga att hel och h51ll·n begagna, ja vanliztvis icl1e 

ens till någon del bör användas, men ändå måste finnas 

tillgänglig. 

För kustfart, och att möta de hinder af tidvatten och 

ström, som i skärgårdar, hamnar och trånga farvatten lmnna 

väntas, synes en fart af 8 knop vara fullt tillräcldip,, och 

kring Svenska linsten, der de flesta åncfartyg under ett 

fjerdedels sekel icl1e uppnått denna hastighet, torde man äf

ven vara belåten med mindre. Då man sålunda vill lösa 

fråg<m, iugnr dels fartygets form mycl;et i berhknin~en, dels 
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maehirH·ns hesl1affenhet och fartygets storlek, enär man fun

nit, att en båt fordrar mera l;raft mot sin storlek, att få till 

samma fart med ett stort skepp, vare sic att secel, ånp,a eller 

varpning begacnas . Derföre visa sig ocl1så helt olil1a resul

talt'r, dl\ man vill hemta uppl)'sninc af erfarenheten . 

Antal tons för 
hvar hästkraft. 

1\orvd!c'll Teazer sirsom först h~cd 3,o 

{

ombygd al1ter} 
Dito och med andra 

maehine1·. 
7,r; 

Liniesl;rppf't Ajax 3,9 

T\orHttcn 1\illernan sflsom först bygd 2,42 

Dito omhygd med samma macl1iner 2,4 2 

Dito dito med andra maeiiiner 4,s4 

FrPgatten Dnuntless sfrsom först hyud 4,2 

Dito omhygd al;ter 4,2 

Siwnerten Archimedes . 3,o 

Kon'Piteu Encounter ombygd al;ter 4,o 

Dito NigET ornhyp,d al;ter . 3,64 

Sluprn Dwarf. l ,s 2 

Korvellt·n Hattiar 4,4 

Pal;eten llooforos 

Dito Peel. 

Dito rl.ottrrdam . 

Dito Adonis . 

9, 

11,3 

Fart i knop. 

(i,3 l !j 

6,4 5 
7 ,go 3 

!J, 5 

S,o 1 

7,a 3 ö 

!1, 1 .~ 

8,5 

10,27 

!1,11 

!1,6 a 1 o, 1 

!1,6 8 

8,'21> 

7,9 
9,38 

Alla dessa ii ro propeller-fartyg, och Ieruna ett utslag af 

betydlir,t olil;a fart -, med olika förhfrllanden mellan machin

kraften och fartygets dräglighet. Men man har dock funnit, 

att ett större fartyg, af fördelatdig form (som i ofvannämnda 

exPmpel bar visat sig verlia mera i.in något annat), det vill 

säga Plt viiiseglande fartyg, bör få S knops fart med l häst

haft för hvar S:e tons dräglighet (som ungefär motsvarar 

300 kubiiifots deplacement). Mt>n för alt mäta sig under 

alla omsliindigheter med ett codt slwfv el-fartyg , anses pro-
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peller-fartyget !Jeböfva maeiiiner af l hlirs stjrl.a liir hl'<llje 

2 ~- tons (eller ungefär 95 Ii. f:s deplacement. KorvettPil 

Getle har l hllr för 143 11. f. Thor l för· ltvar l3S:e liub.

fot beri\knadt deplacement). 

~leJ den sist uppgifna lu'aft mot tontal bör ett propel

ler-fartyg l;unnn fulleöra mera tjenst än ett lil•a siarlit siwf

vel-fartyg, d. v. s. alt det förra icl1e behöl'ver så mycllcn 

lo·~ft i proportion som det sednare, för lilia anvf1ndbarh et 

vid största pfd'rcslning, enär slwfvel-hjul l1afva t·ccnsl;apen, 

att då motstånd et öl;ns, såsom vid boesering, i svår sjö o. d. 

salda omloppens antal, hvi!l;e t åter i ungefflr samrna förhål

lande minsliar machin-llrnrten. Att propeller-fartyg iclie iiro 

underliastadl' samma miusl1ning, set· man cleraf 
1 

alt deras 

maeiiiner liunna eöra nästan lilw ml\nca omlopp i minnteu> 

då det lir;p,et· förtöjclt, som då fartyget eilr. Det är iclie 

ovanligt, att ett slwfvel-fartygs, t.. ex. "Svensl<a Lejonet", 

rnachiner, h vilka i stillt vatten göra 24 slag i minut en, i 

sjör,ång enelast Ii unna fils till 16. Di\ "Arcliimedes" deremot, 

, under pressning med ser,el, på dess resa till Oporto i Anr,. 

månad 1840, gjo!·de 6S siar. i minuten, och det vid ett lill

fiille blef nödigt., att, med cnfi'el-sc·eiPn lill sa! te, viilid a far

tyget rätt emot den fri slia li!lllj E•JI, minsl;ad •·s macldn- slar{en 

blott till 59. Dd sisln iimncla fartyect förlorade du t, af sin 

ångluaft, mot förutnämnda minslwing af !· Sålunda lwn 

man vanta 1 att r n propt>ller-frr.gatt af 580 lil;r snsom "Dannt

less" slwll lill nna i hårrit viider eller vid bo cserint~ fullBöra 

samma arbete som tic 800 hkr på Slwfi' el-Frega lten "Tenible". 

Men iifven af prop0ller-farlyg, med mindre kraft i för

hållande till sin storlek, bör man på längre resor !;unna be

rähna samma medelfart som för vanliga sjögående iinefartyg. 

Vi vilja dertill såsom exempt•l fr<Hntaga de b;1sta slwfvel

fartyg, som de sednare åren gjort resor öfvc r oceanen, 

nem!. Cuuards br~ römda ångpaketet' "Cambr ia" och "!libernia", 

hvilka åren 1841) och 1847 ejot'de U resot' mellan Lil'et'pOOI 
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och llalifax tul'd c11 mcJelhastiehet af !), r o lm o p. Or"ssa ii r~ 

<locl> fart n; af 51 O hustars h raft, 11353 tons, och saletles t 

proportion = l : 2,6 5 tons. Engelsl•~ post-ångfartn;rn m~l

lan Southampton och Westindien ur 1848 visa den· mot blott 

Pn meddfart af 7,o5 l•nop, chut'U de iiro niira lilw stora 

och hafva 1 hllr mot 3,25 tons. ~lot dessa liar· man blott 

l l l r t f 3"0 tor1 · oc.h !11'0J)ell er-alt stalla ett par 1anl e s ar yg a - s 

rnachiner om 4(1 !dn·, "Lord J. 11nssPI 11 och "Sir i\. Peel", 

hvillia iir 1847 gjorde 89 reg uliera resor, med fra!i!t;ods mel

lan Eneland och Hol land, med 8,25 !mops medelfart för IJ(~Ia 

året, om man riilillar lwrla ste sjövncen mellan hamnarn.c ; 

och dcnnn fart motsvarar den, de i stillt vatten lwnna cora 

med machinerna ensamt.; mrn tilliigces ~ för deras tillliilliga 

l•roliar eenom l1ryssning , afdrift, möten o. s. v. , sil uppcår 

me~rlellarten till elen för Cunards biista fart v g. Ett par an

drct Sl'[!lande pr opr ll er-farlyg, "City of London" oeh "City of 

' l 3"' '' ''" HottL·rdam", hvillia JS4§ under 86 resor genom upo iJl o-

Ene. sjömil, visade en mcd elhastiebl:! i timmen af 7," lmop, 

ehuru de miita 210 tons mot 30 hhrs 5ngliraft. IJerns ägare, 

~l: r Laminr; 
1 

bygde el t par sl.öne sillbila palir:tfartyg, "Bos

!'orus" ocil "lle!il'~pont" af §() IJ!.r och 530 lons, hYillia i 

stiltje r:.io rd e öfvcr !) J l;nop, samt. fullej ord1• resan till och 

frfln [(onstantinop .. !, <·II Pr l2 17GG Ene. mil, med 7,DI linops 

llH'dclfart under c11 olördl~laldig Jrsli d och vid första försö-

liet utan alt lwriil>na sådana l1rolia r under resan, som vnrit 
l .. 

oun<ilililip,a för [i(vf'n ett itlie srgi<1llde ängfartre; och pa 

resa ft·un En 1:1and till Cap och åtPr år l 851 var medelfurten 

för Bosforns = 7,s lmop. 

Vid jemförelsc med armerade flngfartyg, drifne af hjul, 

nt fallr. t' det ännu fördelaliligare för seelande propeller-fartyg; 

ty Enelands duvarande basta Ånc-Fregatt "Terrible" (om 800 

hl;r och 1,847 tons = l: 2,a1) ear för flren 1S4G, 47 och 

48 en med elfart G f (i,s 3 lm o p föl' h var tirnnH', hvaraf 40 

procf:nt tillry gga lad es under endast seeel. Freeatten hade 

uå fort sl;aO'at s ll,a 4 e. m. för l!rarjc ton stcnlwl, som no-
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ViiiHits' rälw~dt ulolt UIIUPI' det pullliOI'II(l varit uppt·luadf' 
' hvaremot de förstnämnda propeller-furtygen hunnit 29,s7 

e. m. för h varje ton stenkol, de bränt; dervid märl1es, alt, 

ehuru de icke alltid fört segel, de alltid haft machinPrna i 
full gång. Större fartyg hafva doek i allmänbet företriide 
för mindre, både i segling och bränsle-besparing. 

Man l1an således antaga , att en flotta propeller-fart)·g, 
med hiir angifna starkare eller svagare änglirart, bör till
godogöra samma framfart som den högsta närvarande rue
delfart af våra sjögåeude hjulfartyp,. 

Men iclie blott med sådana uthärda de jemförelse, utan 
äfven med sPglande fartyg. T. ex. förenämnda propell er

fartyg "Lord J. Busseli och "Sir H. Peel" eftertriidde en 
mängd sniillseglande Skonerta1·, tillhöriga samma bolag, på 
samma fart begagnade under flera år. Vid jemförelse Onner 
man propeller-fartygen hafva på lil;a tid medhunnit 4 gånr,l'r 
!lera resor i.in sliOnertarne, och vidare att de löpande utr,if
terna för hvarje ton per resa blifvit genom biträde af ånp,
kraften minsfwde såsom 16 till 25. Postfarten på 13ra,ilien, 
som förut utförts af sep,land e fart n~ , hur derföre nu bli fvi t 
öfvertagen af seglande propeller-fartyg, medlörande ojcmför
ligt me1·a ordentlig framliOmst :in und er fö re trädanws tid, 
och lwstande mindre än ;} emot om farteu siwlie bedrifvas 
af skofvel-l'artyr,. 

Då slwfvel-fartyg skulle hestyclias, och näeot oafhrutd 
bHtteri på eller under däcl< ic!;e lwnde erhållas, befanns det 
nödigt, för att få någorlunda l;raltfullt artilleri på dem, att . 
ställa svåra bombkanoner för och akter, så alt de genom 
svanglavetter lmnde begagnas å hvill;eudera sidan som helst, 
samt dcssutom såsom jap,t-kanoner. Allt detta var en nöd
hjelp, ofördelal;tig för fort gående, för rörelser i sjö, för 

sl;jutningen i ml\n deraf, samt för fartyeets utiJållighet och 
bestånd, förhisilg man, da det blef frilt~a om att bestycka 
proj>eller-fartyg; de .. voro "ångbfl!arl\ de måste således ha 
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de svåra pj<'St·I'IJa för Och afdPJ', oberiil;uadt det batteri af 
större eller miudre kalih er och samnwnhang, man lmnde 
st:illa 15n t;s n'lingen. Om den för sl;ofv el-farlyp, antagna be
styclwiugen i sig sjelf vore föl·delaklizast, så siwlie den ut

tränga alt annan , eller åtminstone tillä(:gas den, segelfartyg 
hafva. Tvertom hur man bråkat med kanoner af olilw kali
ber, längd och beslwlfenhet, med lavetter af alla sorter, för 

att få lwnon-mynningen utombords i alla olika ställningar 
rundtom, så att icke alltid 2 lilla 11nnus på samrna fartyg, 
livarföre en olika reserv-luvett borde medföras !'ör hvarj e. 
\\lan säger väl, att ett fartyg lemnar minst~ mål för o~ndens 

slwll akter- eller för-ifrån, men man utsätter sir, fmdå icl;e 
gerna att besl;jutas långsliepps, och på ett seglande fartygs 
batteri, der hind er af hjulhus, takling, vingar och luclwr icke 
möta, ställer man de bomblianoner, som der slwla anbringas, 
niira tillsammans, midskepps, eller så ll\n~;t från fartygets 
rninsta bärig hd, som man liHn. Man har äfven på skofvel
fartyg efterslräfvat ett täclit batteri, och unsett som en tri
umf, då 2 t;anon er lwnde derå uppställas å ömse sidor om 
hjulhus~'n på "Terrible", ett fartyg 0111 225 fots längd, och 
som, om dPt varit segelfartyg, fått åtminstone 4 gånger så 
mflllp,a batteri-lwnouer. 

Man insår, nemligen , att ångfa rty g- med sin d;iclis
bestycl;ning icke kunde besvara bredsidor, som beströtiO 
dem lånp,sli epps, utan måste hålla sig pt\ långt afstånd och 
der afslijul~ nf1r,ra lycllsl;ott från för- elle1· al1ter-lianonerue
ett stridssäll, mun iclw lätt kunnat förlilw sig med. 

1'\u lwn man docl1 bestycl,a ett propeller-fartyg i lil;het 
med ett seglande, och bchöfver så mycli et mindre beräkna 
det fö1· lilla ofördelaktigt stridssAlt med ett skofve l-fartyg, då 

machin-d elarue äro sliyddade för skott, genom sitt under
vattens läge. 

Frågar man, huru propellrr-fHI'IYe skola kunna tåla 
tyngden af fullt batteri, utom tynt;uen af rnachiner med till-
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bellär, så blifver bäst upplysande att taga något exempel , 

såsom "Nir;er'l. Detta fartyg har propeller-machiuer om 400 

h lir och ii r 194 fot lånet, samt fordrar 100 tons ballast, för 

att lwmmn på beriilma clt I~rre, utan att de äro behöflirra föt· 

styfheten, och man f<lllll, att fartyr,et med eller utan en 

nedtryclininrr af 2 fot visade föea olil•het i r,3nrr, och som 

dess lianoner lir;gn ·· minst 9 ~ fot öfver valten, lian fartyr,et, 

sfiledes utan sliada för maeiiin er eller artilleri, nedtqclias 

ännu mera, om det vore behöfligt., för att. få det vtil bestyc

liadt. Ett hinder deruti rröra de mflllr,a och stora luclwr, 

hvarnf "Nit:t•rs" u ä ck är upptaget, så att utrymrue sliulle fe

las för fullt batteri, om fartyget än bar det. ~len då 

"D<.~un tl ess", med 180 hästkrafters större machiner, blott er

fordrar l4U qvadratfot öppninear i däck för behöfliet luft

drag till cldsl(lderna, så måtle 580 qvad: a tro t öppna luelior 

vara för myclwt pfl "Niv,cr", helst d~ ett däcli mindre lieger 

öfver pannorna. Borttar:es 440 qvadratfot dcraf, sl\ brister 

iclie heller ntrymrne for lianoner. 

13estj'cl\ningen behöfve t' sftledes iclie inverlia pf1 pt'opel

. ' ler-fartyg ets eoda ege nslin per fiir seelint:, d~ machin-tynp,den 

motsvarar ball as ten; den salmat' icke beller utrymme på det 

Hlnea dflCiiCt, men den ut8ör dock farty ge ts viinie i tlotta. 

Då man j Pmföt· ångfartm med scclande endas t till lwst

nad och hestyclwinr,, så tyclicr man, att de s~som vapen äro 

alltför dyra, och att "i\ngan således shadat ett lands sjöför

svar mera till den gaenat det" . Men det !w m mer hnfvudsali

ligen deraf, att den vanligtvis blifvil illa anviind. Man m5ste 

nemlieen sldlja emellan sjel fva principen och dess utförande, 

och sldlja mPilan de oli!;a art ema af llnefarll'{~, så att icl!e 

~~ ~~ ras fel lii gcas på alla. Viir tl et af ett propelle r-fartyg, äf

v 'n som af en !Je l esl;ader sådana , måste beriilinas efter den 

tj enst, de lwnnn utföra ; ech som man hat· Korvetter med 

je mföre lscv is helt små mae iiiner, ln·illia i fredsl id befunnits 

hunna ulföra all erforderlie· tjenst, så mf1ste man derefter 

b<Tålma deras nytta i strid, tills den hinner blifva utrön!. 
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Sl;ont•rl-lulilatle propellcr - !'3r! l e Ii osta vanligen så myc

ket som små Freentter, Propt>llcr- Korvctter lilia med svära 

Frep,atler, och Frer;atter med propelicr-JJHCI Ji ner ~ro lilia 

dyrh<Jra som Linicskepp, eller i ru11dt tu! hvar !dass med 

propeller dubbelt mot samma klass endast see lande fart n~. 

Om dessa fartyg beslyelws sll, alt man lian v.'inla jemförlip,t 

resultat n f art ill eriet, sf1 lära deras ånr;machin er viii gifva 

dem en till ölilline i användandet deraf, som uppv:ir;(•r dess 

lwslnJd . De lmnna nemligen tvinga en viiiande fiende till 

strid, och liLwna derunder vinna stora fördPiar i m<Jnövrr, 

snmt dcrm rd fortfara, äfvcn sedun t<Jklineen å ömse sido t· 

hli fvit så l'ördcrfvad, att en slump l;untle ueslfl mmu, hvill;et

dera f:1rtyect l;om all besl;jutu det undra fartyget lilngsliepps, 

eller göra det ur sl:lnd att besl'ura e ld en. ~len ju mindre 

bcstyclwine fartyeet hur' dess mindre vidsträelit ulir dess 

användharl~t•t , och dess lättare bnn det helt ocl1 hullet r,å 

förlorad t i batalj. Maehin et·, till ett värde af 22,000 L. St. 

på Konell er och 32,000 p5 Fregatter, i\ro i Ilenele ns hand 

sil coda so m reda penningar, och om de nwcl för få lwno

ucr försedda fal'!ygen olycldigtvis föl!o i flenelens hand, 

sliltllc de troli gtvis med sl al'li <II'C bcstjclining l;omma att 

m öla våra far! y g. Den mindre hc•stycliningen liOmmcr Joel\ 

af d d stora misstaact, att man h:infilr't propellrr-lartyr, till 

samma !dass som sl,ofvel-fartylj, i sUillc.:t för till seg(·lf:lrtm, 

bf1de i afseende på taldinr, ocll artilleri. 

~len ilivcn obevärade propellcr-f<Jrtyg liUIJna i vissa fall 

vara viirda mera , d. v. s. eöra motsvarande gagn öfvervti

eande hvad SE'GP lfartyg förmå, enligt livad ofvan b!if1·it an

förd!, då silsom exem pel anfördes fraid-fartygen mellan Lon

flon och llolland. Såsom bevis pf1 hvad förtjenst propeller

fartyrr !;unna beri:ilina, uer det bJr sie aH gå med änefartyg, 

genom sitt större nlrymme för gods iin slwfvel-furlyg och 

sina ordenilieare anl;ornst-tider ii ll ser,Pifu rtyr,, må nämnas, 

att ett par propcliPr-fartyg, "Bosl'orus" och '1 ~lelll•spout", un

der reguliera reso r till Konstantinopel, medfört 360 tous 
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gods, då de stora Westindislia ångfartygen blott f) m ma 70 

tons, eller då slwfvel-fartyg för farten på Konstantinopel 

måste vara 1200 tons med 400 hkr, för att ku1111a utom 

bränsld rymma lilw mycliet gods som de nämnda propeller

fartygen om 530 tons, och fullgöra resan arvenledes på 16 

dar,ar. Man har derföre beräliuat, att seglande propeller

fart n~ lillnna föra gods ti ll 22 procent lägre fralit flll hjul

fartyg, öfver öppna sjön. Det torde iifven vara rildigare, 

att, då Hottor iclw kunna umbära ång fartyg, på lilw sätt be

r[llwa dyrl1eten af ett propeller-fartyg, fullt tatdadt och be

stycliadt, jemlördt antingen med ett lil1a starkt segelfartyg, 

f1tfö ljdt af ån3båt, eller ocl\ i jemförelse med ett lil;a starlit 

hestycliadt slwfvel-fartyg, och då torde jemfilrelsen ulfalla 

till betydlig fördel i lwstnad för propeller-fartygPt. 

Di1 det blef fd\ga alt bestyda propeller-fartyg, och man 

försåg dem, i lil1het meJ andra ångbåtar, meJ bomblwnotll'l' 

pf1 bat.:l1 och slians, så uppstod den svårizheten, att ahter

sl<eppet iclle alltid (såsom på "Haitier") lillnde rymma eller 

bitra så svåra pjest>l' IllPd sina storrummade laveller. Detta 

'ansligs som en stor brist, och f{oust rnlilörerne först:1ndip,ades 

att afhjelpa den, d. v. s. de ml\ste p,öra allter-sliPppet p,ansl1a 

l'yllip,t och försl1eppd föga slwrpt. Följden blef, att de ar

merade propell er-fartyg en icke i fart lmnde miita sir, med 

de af hande ls-raror la stade. ~Ian behöfver blott liinlia sif! 

följden af ölt lasta ett seg lande fartye mt>d jern i för- och 

aliter-skarpen, fö1· att fJnna, huru ofördelakliet det ~r alt 

l[tgp,a svål'! artilleri mot stiifvarne på fartyg, redan alder be

lastade med tynp,den af machiner. Dessutom inverkar för

slu' ppP!s fyllit_:hct p[\ mot:;tåndet, och alil er-slieppets pa pro

pelit'rns förmåga såsom drifmedel. Fiirsöl< gjordes 1846 

nH'u "Dwarf'' alt visa den olil1a verkan pf1 propellern af olil1a 

forrnad~ al;tPr-sliepp. Fartyget gjorde för e och efter för

siiiiPil 9,1 lwop, och dess machiner 32 slag i minuteu, men 

rnPd en utfyllnad, liliformig med de till armering ämnade 

ängfartn:ens akter-skepp, sölilades farten till 3 125 hnop med 
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24 slag, och med ! mindre påfyllningar till 511'5 lwop med 

26 slag i minuten , utom att fartyget styrde särdeles ill a. 

Propeller-fnrtygrn "Sharpshooler" och "HiOeman", båda lil1a 

med undantag af akter-skarpet, båda 484 tons och 200 Ido·, 

\'isade vid prof-rl'sorna, att den förra gjorde 9,o J 6 hnops 

fart, då den sednare med fylligare alit er-slia rp blott upp

uppnådde 7,903 l111op eller 2fl procent mindre. Af dessa 

försöl< fann man sic föranlåten att ombyr,ga den sist.n~mndes 

allterdel, då farten öliades till 9,5 linop; men man zicli ännu 

liingre och insatte andra maeiiiner om blott 1011 hii:>llirafter, 

med hvill;a, lriilllen svagare, det förf1ndrade fartyeet. eicl1 

8,o 1 J lm o p. Ännu fördelalltigare resultat g af ett dylilit min

dre fartyr,, ';TPazer", om 30 l tons, som m r d J 00 hl; r s rna

chiner blott gjorde 6,ai 5 lu1ops fart, (!å dess syster-skPpp 

"Minx" visade 7,848, genom dy liii olilibet i form, som deu 

sednares Ronstrulitör lycliats utverka sia fä forsölia. Pl\ 

"Teazer" ändrades nu äfven aliler-sl\eppets fonn och en 

fJI'Opeller-machin om 40 hl;r insattes, soru dr!:'f samma far

tyg till 7,6 s 5 lm o p, eller ! m P ra än den J J gång starlu1re 

ängmaehin en förmått, då den lag i ett fy Ilie t al1ter-slwrp. 

Ja! man har funnit, att den fiirsta farten äst:rdlioms med 

blott 22 hästars liraft, sedan fartycet blifvit skarpare al;te1·, 

men att det i sin förra form skulle erfordrat en ökning af 

95 hlir, eller dubbel machin - Iiraft mot "Minx", för att kunna 

följa dt~ nna. 

Ilerälwas lwstnud en i tillverlming af drn dubbelt stiil'l'e 

flngmachinen och dt•rtill lägees 9 L. St. silsom daGlig tillöli

uiug i bränsl ets ko,;toad , behöniet för att återfå den fart, 

som de fylliga akt er-slieppen borttagit, så fJnn<>r man, livad 

sådan form !rostar. Deremot blir tillverknines-liOslnaden fö 1· 

den inbesparade delen af Illachinerna 62 L. st. pr hästkraft, 

som Ht•geringen sluppit erlägga, och nära lilw mycliPt i brän

sle-åtgång und er den tid, fartyget kan anses hålla, eller s 
år, n J ~ månads årliet lwgagnande endast; vinst i utrymme, 

sldit se l , smiir.inin(l och reparationer oheriil;nadP. Nu om-
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h n; <les eftedJnnd 13 propeller-fartygs alilcr-slo-' pp, dels be

gnr:nnde, dels fiirdign, dels blott påbörjade, och "Dauntless" 

måste förlänens, för att ffi ren och va cl•er t nr, men den 

förlorade icke dcrpå, blef ett både sniillseglande och vtil

gl\cnde fartm, samt ficli ett långt bul!Pri, livarest 2·~ lianoncr 

hade rum, utan att b<:>ln sta för- och alitcr-sliarpen. Det är 

sant, all lwstnad en ar uti denna ombygenad var betydliz, 

men den besparinz, den ear, var ännu bl'lydligare, s5 att 

styrelsen icke liunde handla annorlunda, dl\ man vid byggna

den förbi set t dn1 förlust, fyllighet en siwl ie göra. Jliitta vär

det ar denna förlu st var oclisä icke J,flndt före dessa fartygs 

ombyep,nad. hvartien hvnd man precis förlorade i fortgi\ende 

eller livad lmtft behiifdcs till lilia stor fart för olilia fonn på 

samma f<trlyg, ehuru man vetat, att ett fal'!ygs seclinc för

siimrades, om för- och akter-skeppen byffdes fylligare. Man 

observerade gansl;a riidiet vid l;onstruldion af de första pro

peller·-fartyeen, att de siwile bertilmas för sq;linrr blott, utan 

alt p,öru afseende på propellern, ocll fr~inei c li blott denna 

princip för bestycliningrns slm iL Men då denna iclie hehöf

'ver inverka på fnrtyeets nedtryclwing eller talding, d. v. s. 

iclie heller på dess undervatt ens form, så lwn man sölw 

bibehålla fartygris goda egenslinper såsom ett fullständigt 

sq~clfartyz, i det man slwffar utrymme och deplacement för· 

macliinernas och deras tillbellör af pannor, propeller, brtinsle 

och dylilit, genom föriiliad l:ingd, samt borttarrand e af mot

svarande ballast och fiirrftd er, emedan allt det ta snarare för

bititrar fartn::ets styf !Jet och smidiel1et att löpa cenom 

vattnet. 
En annan frnga blir, hurn man biist slwll proportionera 

tald ince n till ett fart yr,, sådan t som propeller- far l y z<' n, jem

förbart till någon dimension med helt olilia I,lasser fartyp,. 

T. ex. Frezatten "Dau ntless'' är 210 fot = ett Tredäclls

LinicslH·pp eller mern ; 

rlcplacerar 2,432 tons - största Fregatt ; 

har 39 f. 8 t. största bredd = 26-lwnons-Frrenttcr ; 
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största spnntets (eller :@') area under vatten, 542 qvadrat

fot = 36-lwnons-Fregatter. 

Med den sistniimnda iifverensstiimmer denna Propeller

Frezatt närmast i de afseendcn, hvarpå segel-arean lian brro, 

srlsom synes af följande jemförelse-tabell mellan 3 olilla 

klasser fartyg och 3 Idasser propeller-fartyg: 
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p,·opeller-fartyp,ets stora lf111p,d p,ifver dr! tillfillie 31! 

hafva sep,el-l;raftpuukten liigre ned iin motsvarande klass se

gelfartyG, lnilket bidrager till förmi\gan att föra mera segel, 

än den mindre brrtiden tyckes fordra. Det bör således icke 

möta hinder att föra rlO[j seg el på !:'lt propPiler-fartyg 1 Sfl 

att det följer de bästa segelfartyp,. Den vanligaste tald in g 

bar hillills varit den af barksl;epp, åfven på de så kullade 

Ång-Siwnertarne, emedan den betydliga längden mot bredden 

gifver mera anledni1~g att öka masternas antal iin deras höjd, 

isynnerhet som stängerna böra vara lätta och viudf'ånr,et så

lunda fort kunna minslias genom deras nedtagande, då far

tyget sl,all gå med endast machin-Ilraften rätt emot vinden. 

För att vid sådana utomordentliga fall !;unna förvandla det 

fullliomlit;a sPgelfarlyget til! endast 5nr,farty[:, erfordras några 

inrättningar vid taldingen, hvill1a måhända lwona göra pro

pt>ller- farl''f: nileot olil;a vanliga sep,elfal'lyp,, utan att för

sämra deras v:ilsegling. Sårlana olikheter fordras isynnerhet 

af de uH·d slal'i;a 5ngmachiner mot sin storlel1 försedda far

tygen, hvilka under alla omständigheter lwnna beriiiwas göra 

' fullt så mycken nytta som något annat ångfartyg. 

Man har hört bestridas, att någon sort ångfartyg skulle 

kunna hjelpa sig med endast SPgel lil;a väl som seglande far

tyg, men likaså nel.nde man i början propellerns l1raft helt 

och hållet, påstod än att den icke medear backning och så

lunda gjorde fartyget oltaodtcrligt, än alt den hindrade eller 

minslwde förmåp,an att lyda rodret; att den icke dugde i sjö

gång; att dess underhåll vore alltför kostsamt; att expansion 

iclie lwnde användas å deriii brgar,nade ånr,machioer, oeh 

många andra inbillade oläp,enheter, som man n n flnner icke 

blott öfvervnnaa , utan detta t. o. m. oftast bättre än på 

fartyg med skofvel-hjul. 
G, /, 

= 

-EN ENGELsK EsKADER 1 MEDELITAFVE'I'. 

(Ur United Service Gazette.) 

Vier-Amiral , Sir W. Parker var· den 25 Februari i Malta 

med sin Flotta, bestående af Flap,p,sl1eppet Qveen, J 16 k:r, 

Kapten Wise; Ceylon , [{onlre-Amiral Ilarveys Flaeeskepp; 

Caledonia, 120 l;:r, Kapten CJrter; Albion, 90 l;:r, Kapten 

llopc Johnstone; Ganges, S~ ler, Kapten Smitit; Superb, 80 

l1:r, Kapten Purcell; Hacer, 12 h:r, Commander lh·ddors; 

Terrible, 21 l;:r, Ångfregatt, Kapten Hope; Scourge, Äng

lwrvett, Commander Lord F. Keer; Firebrand, Ångfrrgatt, 

[{apten Knox; l\'ledina, Ångpal1et, Löjtnant Commanda Rey-

1Jolds, och Antilope, Ångpaliet, Löjtnant Commander Smyth. 

.De _voro alla _ i den bästa ordning; dac-ligen exercerades de

xas besättningar med segel, stänger och rår, fältpjeser, lla

'I10nerne ombord samt handl'apen och armerade båtar, IJVillia 

ofta verlisliillde evolutioner vid mynningen af hnmnen. En 

lwrrespondeut yttrar: stor Idagan råder inom esl1adern öf

ver Flaggskeppets uppförande i anseende till det medel, af 

hvilket det begagnade sig för att blifva först. Den sista 

exercisdagen är det beskylclt för att vid signaleringen, med 

ett naclwdl garn hafva hopbundit signal-flaggen N:r 1 , hvil

liet sprang först då denna flagg lwm i topp, och detta på 

det sätt, att den under upphissundet siwlie hlifva misstagen 

för N:r 7, h varigenom signalen 678: "Sfå under segel", bl e f 

tagen för signalen 618: "Sfrifta Stormärs-segel'', h viiilet nar

rade månget sl1epp. Jag tror ej , att Qveen vill anse detta 

såsom ett försprang för sig ; men som man sett nog, för att 

finna, det signaler kunna blifva missförstådda, vore det, till 

dylilla obehags afhjelpande, btisl att exercis-signalerne gåfvos 

från palatsets flaegspel , · IJVarigenom ingen favorolism lmnde 

visas. 
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Tiden för exercisens utförande var följande : 

Qveen 
Superb . 
Ganees. 
Albioo 
Caledonia 
Hacer 
Firebrand 

Qveen 
Caledonia 
Ganges • 
Superb. 
Albit>D 

, Racer 
Firebrand 

Qveen 
Caledonia 
Superb. 
Ganges. 
Racer 
Albion. 
Firebrand 

Sirifia J({y(verbom och Ston11ärs-rå. 
Förbram- oeh 

Ny Rå fyrkant. Klyfverbom ute. 13:bramrår fyr
Iiallt ieen. 

m. s. m. s. m. s. 
5. 30. J o. o. J 2. 35. 

J 6. la. 13. o. Hi. l o. 
16. 5. 17. 50. 21'. 30. 
23. o. 35. o. 3!1. 40. 

9. 15. 30. o. C),, .. ·• o. 
6. 30. 32. o. 2S. u. 

l O. 20. l o. 10. 

Slå under segel. 

Märssegel. Undersegel. 
För- stor- !{ryss- För- Stor- Summa. 

m. s. 111. s. m. s. m. s. m. s. 
6. o. 7. l o. 5. o. 6. 30. 11. o. 
6. o. 8. 30. 6. o. 9. 30. 6. 30. 

14. o. 17. o. (i. 40. 14. 10. H. o. 
Il. o. 22. o. 8. o. 1 o. 30. 14. o. 
15. 30. 21. ao. ] ~. 35. 26. o. 27. o. 
seglen redan underslagne af misstag. 
4. 5. 5. 30. 5. 40. 

Slii{la Märs- och Undersegel. 

i\lärssegel. Undersep,el. 
För- stor- Kryss-

m. s. 
7. 15. 
8. 40. 
7. 30. 
8. o. 

Il. 30. 
34. o. 
10. o. 

m. s. 
7. 15. 
7. 15. 
9. 15. 

1 fi. 30. 
12. 15. 
28. o. 

6. 30. 

m. s. 
6. 30. 
7. o. 
7. o. 
7. 30. 

13. o. 
12. 20. 

För-
m. s. 
fi. 15. 
8. 30. 
8. 30. 
7. 30. 

12. 15. 
26. o. 

Slii ifrån segel. 

Racer •• 
Caledonia 
Ganges 
Superb . 

m. s. 
. 3. 15. 
• 4. o. 

4. 30. 
. 4. 30. 

stor-
m. s. 
6. 45. 

11. 30. 
11. ao. 

8. 30. 
10. o. 
33. o. 

m. s. 
Il. o. 

9. 30. 
17. Il. 
q,., --· o. 
27. o. 

Summa. 
m. s. 
7. 15. 

] J. 30. 
11. ao. 
16. 30. 
12. 15. 
34. o. 

m. s. 
Qveen .....•..•.. 5. 30. 
Albion ...••...•.. (inp,en tid.) 
Firebrand ••...•... 3. 15. 
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Den 24 hade s~eppen här i hamnen en ganslw mödo
sam exl'rcis, best:lende uti att sliilta svåra stänger samt 
sälta upp hramstiillf:PI'. Vi hafva erhållit tvenne olilia npp
p,ifler om tiderua, llvillia vi hur bifoea. Skilnaden är iclie stor. 
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Efter denna exercis och under det br.siiltningarne togo 

sin middag, syntes ett sliepp lwmma in, ifr5n hvilliet upp

gicli rölc Ögonhlicliet efter det signalen V<lr gifven alt sälta 

sprutorna i båtarne samt styra i N.O. clireli!ion , var hela 

hamnen full med båtar, och en lillig syn var det. Qveens 

ocll Racers Kultrar vot·o först under väg, och Racers Pin

nace först med en spruta. De blefvo dock snart derefter 

återliallade, sedan mun erfarit, att elden, insltranlit inom ett 

Koffardi-furtygs l;abyssa, ej var af någon farlie besliaffcnhet. 

Red:s anmärlming: sedan sistlidne år hat· inom våt· 

Svensl1a Marin order gifvits, att alla Örlogsfarty e, hvill;a eflE·r 

slutade expeditioner hemlwmma till station, sl;ola för Sta

tions-befä lhafvaren uppvisa slut-exercis med seeel, rundhult, 

lwnoner, bf1tar m. m. Denna i hör,sta grad ldolia och nyt

tiga författninr: sliall naturligtvis väcka en ädel tidlan ibland 

så väl Chefer som öfrice Officerare och besiittninear, och då 

man jernför de tider, hvillia under l{orvetterne Lar,erbjellies, 

· ~ajadens och Jarramas' olilia exerciser för llcfälhafv. Amiralen 

sislförllutna år åtp,icli till svår·a stängers, rårs och srp,els 

skiftninr,, brarnstänp,ers och rärs up p- oeh nedtar,ande m. m., 

med förestående tabeller och uppcifter föt· dyliii exercis, ut

förd på den Encelska esliad et'n, så nnnf'r man sldlnac! Pn ej 

så betydlig, då nemligen t. ex. Janamas p,icli till srgt,ls pfi 

Il min. 20 seli. och till anlwrs på 6 min. 45 seli. , sl,iltadc• 

förstång på l tinnna 25 min., förmärs-rå på 40 min. (h il r

vid bör observeras, att den nya rån måste helt och hållet 

påklädas med samrna talding som fanns på den gamla) samt 

märsseelen på 15 min. 13 sel!., nedtog bramsti·rnccrna i 

däck på 9 min. 45 selL samt uppsatte dem åter på Il min . 

45 sek. Efter den korta tid en af 3 mänader·s expedition 

siwlie ett Enge lslit sliepp icke lmnna uppvisa någon sorts 

exercis till en inspekterande Amirals belåtenhet, och ändock 

besättas dessa med till en stor del fnllt~oda ~latroser·, di1 
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våra fartygs besättningar beklap,ligtvis , till följe af den ob~

tydltca öfning, som meddelas åt vårt manslwp, bestå af mot

satsen, och på befälet häng er det sf1ledes alt genom en 

ständig sträfvan , ett oupphörligt jiigtande och påclrifvande, 

efter en lwrt tid lwnna uppvisa exercis af beslwffenbet, som 

inom audra mariner endast utföras efter en längre tids för

lopp af verlilige sjömän , och besynnerligtvis lyclws denna 

sträl'van, krönes den med framgång; man ser som ett exem

pel derpå, de h:.ir ofvan anförda uppvisade öfningarne på 

Korvetten Jarramas. 



SKRU}'-Lll\IESI\EPI'. 

(Ur United Service Gazette.) 

Till Utgifvaren af United Service Ga,zette! 

Ehuru så mycl;et de sednare åren blifvit slir'ifvet om Eng

lands försvarslösa tillstånd, nu, sedan ängliraflen iir så all

mänt anvf1nd i erannril\et, sunde1· jag Er, det oaliladt, föl

jande anm;irliningai', i den händelse l\i siwlie finna dem 

värda att införas i Er Tidning: 

Fordom var vår llli lianalen stationerade bloclwd-esl;a

ders största frulilan att lwmma på lä kust, men nu, med 

sl;rufven på vf1ra Liniesliepp, må en eskader med sälit>rhet 

anl;ra på hvill;en öppen redd som helst, eller under lä land, 

ty om en hård vind blåser upp, hl'illirn alltför mycliet siwlie 

<fresta tåg eller l<ettinear, lwn man alltid hålla sl;rufvt>n i 

gång med half lirart, hv;u·igenom man förekommer denna 

frestning. Derigenom l;an numera en blodad-esilader, vin

ter eller sommar, med full sal;erhet. hålla sig på sin hyss

nings-station, och den gamla fruidan för alt stryl;a under

råemu bör nu försvinna, df1 det icke kan komma i frår,a 

att pressa sig Idar för lä land. 

I det sista lirigel var vårt folk underliasladt alla sjölif

vets tuor;a mödor, livaremot Ileoden i land hade både mak

lighet och comfort, ty var det stillt ell er blåste hård t emot 

lwsteo, lwode u ess trupper i all ro liig[Ja sig att sofva, väl 

vetande att vi ej under sådane omstiindieheter lwnde slöra 

dem. Nu deremot är förhiillanuerna helt annorlunda; med 

vår skruf-esl1ader tält utanrör deras lwst, slwla de natt eller 

dar,, i ulla slags väder aldrig lwmma all erfara fridens och 

lucnetti välsiunelser. Befällwfvaren öfver esliad ern bchöfver 
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endast eifva signal om att Uniler 5 minutrrs tid bränna lite 

beck, hö eller nåcot annat ämne i slwrstenen af dess sliruf

sliepp, för att sätta hela städer, batteri er m. m. i den sliir

sta rörelse. Denna plan att ofta narra dem sl;all en vaclier 

darr slutas med att esl1adern på rent alll'ar gör en pålleis

ning (a dasli) uti deras hamnar; det skall också hålla folket 

i land uti en ständir; ängslan, under det att Jaclr, skrattande 

åt deras förvirrine, belinner sig i all maklichet instufvad i 

sin hängmatta. 

i\lan sl;ulle lwnslie anmftrl;a, alt uleblifven syn af 

ånr;a snart sl;ulle upptäcl;a hela tillställningen; men månea 

ämnen finnas, hvillia, när de fö1·brännas, gifva en röl1, i fftrg 

tillräcliliet lil1 den samma, för att dermed narra folk i land, 

samt deriaenom förorsaka dem en öfverdrifven försliräckelse 

och pina . 

Ja r; är fullt och fast öfvertygad, att våra skepp äro lika 

vfd bl'mannade nu som fordom, och jag har ingen fruktan, 

att ej Jac!r sliall eöra sin pliet lilia så väl som dess förfäder. 

Ånca b~r p,ifvit oss i Enp,lund en omiillig fördel till sjös 

iifver våra fiender, emot h vad vi fordom hade, men Gud 

förbjude oss att når,onsin , undantaeaudes uti en rättvis sak, 

hegagna oss af denna öfvel'iägsna l<raft. 
E. G--, of L . 

Denna lilla artiliel af intet särdeles intresse tjenar en

dast till att visa, huru man i England med h varje dag allt

mer och mer fäster sig vid ideen (vi våga ännu ej säea 

nödvändigheten) af skrufven iifven på de större Örlo[!sfarty

gen . Redan år 18~5 började Kaplenerne på den då i Me

delhafvet und er Amiral Sir Edward Rich Owens befäl va

rande esliader att fund era på och orda om nyttan af skruf

ven Mven på Linieskeppeo , och ansägo dem ej rätt säkra 

förutan denna nya );raft, sedan de s. k. Ånr;farlygen, hvilka 

man befarade, uii en strid, skulle kunna göra dessa slwpp, 
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ensamt iir:ande sq;ellirallen, stor sl;ada, viixt. med hvarje dar: 
sil till antal som stol'iel1 och artilleri-styrl1a. livarföre Ene
land egentligen dröjt med denna väsend tli ea förb:ittring, 
torde rätt nog lwnna anses häl'leda sig deraf, att om detta 
land infört propellern på deras två- och tredäclis-skepp, den 
stora armada af ftldre sådana , på hvill<en den ej rätt väl, 
äfven med allvarsam ombmgnad af akter-slwppen, lwnde 
appliceras, skulle, siirdPies jemförde med de nyare eller ny
bygda, hvi!l,a med sl1rufvc>n blefve försedde, för l<rieet ej 
kunna anses l'ö1' annat än högsl svaga och ofullsLindiga, om 
ej helt och hållet obrul1hara 1 slagsl;epp, hvarieenom dess 
flotta de facto blcfve betydligen reducerad, äfvensom att 
dessa förändringar inom en så stor marin skulle uppgå till 
omätl iga summor. i\len England ficl; ej till läglieare tillfälle 
gömrna på denna sin lilol;a ido, natul'ligtvis siwlie Franl;rike 
snart spelmlel'a åt samma håll, och nu sedan isen är bruten 
cäller det för dessa båda stora makter att skynda åt lilia 
mål, då, under ett blifvande lirig dem emellan, secern lutar 
åt det håll, der det slörsta antalet sl<rufsliepp finnes. De 
and ra sl1eppen, hvill1a ej litlllnat c·ller huunit förses mrd 
denna förträffliga inrättning, lwmmn lwnsl<e aldrig i striden n . l 
utan maste stanna utom arenan såsom overlisamma 5sl;ädare. 
Hos oss i Sverige, till heder för vårt la ud, prononcerad es 
detta nya system i det förslag öfver vfir Flottas beliötliga 
reorganiserande, som under 1~46 och 47 årens Hiksdag af 
då varande Sjö-l\l inister framlades; ett system, som bevitt
nar ej allenast det klokaste, det säkraste bedömande af slmlf
vens stora vftrde, djupa ingrepp i den hos oss varande sjö
materielen, utan äfven den ljusaste blick in i framtiden. 

Ehuru besynnerligt det l1ansl<e föt•e fall er, skulle vi vilja 
påstå, att de smft och mindre bemedlade nationerna, hvilka 
på grund af politiska och lol;ala förhållanden måste hafva 
mariuer, böra Lasta framför de stora och mäktiGa att lägga 
sie till sllrufsl<epp till det antal , de nu liUillHl förmil. 
Kan man då sltilla upp lianske blott nåura fa af det slacet 
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emot äl'ven en större sjömillit, hvill1en eJ ager sftdane, så 
böt' den lilla nationen r;öra goda alnirer; i:tger nu motstån
daren äfven slmtfsl1epp, så blir det ju till qvaliteten lilw mot 
lil<a; men deremot om fienden sätter skrufsl1epp emot linie
skepp utan sl1rur, derföre att man ej förstatt sie på att för
sl<alfa sig sådane, då anhålla vi att få slippa profetera den 
lilla nationens och i första rummet dess ofulllwmnade sl1epps 
sorgliga och bedrö!liga öden, bedjande läsaren att heldre 
vanda blicl;en åt gladare utsigter, docil l1anslw ej åt sl<är
gården , då vi befara , att äfven der mötas af lil1a sorgliga 
och dystra utsigter, om fienden nemligen, enl igt den En
gelske författarens här ofvan anrörda ord , hade företap,it sig 
att med dess skruf-esl1ader göra ett besöl; (a dash) åt det 
hållet, och ehuru försent, skall man l;omma till den erfaren
het, att marinet', hvill1a insett den stora vigten att mera 
ailmänt begagna ångans l1raft på deras Örlogsrartyg, alllid 
slwla hafva en betydande öfverviet framför dem, hvillw, ännu 
obeslutsamme och tvekande, ej begagnat sie ar denna öfver-

viicande fördel. 



Il v a 1·j c lt a n d a. 

Orn Fartygs reparation. En Fransk Ingeniör Herr de 

Moras lwr för halrtannat år sedan utgifvit ett krillslit arbete 

rörande Franska och Eneelslia l•rigsfarlygens behandling. Den 

lilla broschyren har vunnit mycl1en uppm:irksamhet och gjort 

en nästan Europeisl1 rund. Den finnes införd in extenso i 

Holländsila Marin-Journalen, som dervid fogat åtskilliga an

märkningar. På dessa har Herr de Moras nu afgifvit ett 

svar, hvilket i niirvarande tider icke torde vara utan intresse 

äfven för oss Svenskar, och kan sammanfattas i följande : 

"Jag har aldrig yttrat, alt det är förmånligt förändra 

74-lwnons-Sl<epp till 60-l<anons-Fregatter; jae har endast 

sagt, att de förre blifvit sålunda nedhuegne, då man ansett 

det för kostsamt att gifva dem svår reparation såsom skepp. 

M uppgiften, alt för·rmdrineen till Fregatt, med thy åtföljande 

reparation, vore jemfOrelsevis mindre lwstsam (enär repar·a

tion af de borthuegne delarue naturlietvis besparas), hm· 

jae aldri(; försöl!t draga den slutsatsen, att sådant lwnde 

vura militiirislit nyttiet. Visserligen herrslwde då den tron , 
att fartygets förlust af kraft vore mer än ersalt af dess er-

hållande större rörlighet; men nu, då man insett den röea 

nyttan af de lwnoner å Fregatten , hvilka ej äro täclite af 

något däcl1, men l iii väl utgöra hälften af hela bestyckningen, 

och dessutom funnit liDstoaden för nybyggnad af 60-lwnons

Fregatter alltför betydlig, har man nästan helt och hållet af

stått från denna !dass af lirigsfartm." 

"Den Holländsl;e författarus besl<rifning af sättet att ned

Ilugga ett Sl;epp till Pregatt är icke fullt rig!ig. Docli, vare 

härmed hur som helst, man begacnar sig uumera ej 

h ä ra f." 

"l 1-'ranld·il<e an,;<~ r man svf11· reparation i Je Ilesta fall 

liilllplieasl, tlfl kostiladen IIJJPGfll' till hiilflcn ar en nybj•ggnnd. 

I tJoiland förmenas riitla tidpunliten vara den, då f af far

tyeet behöfver förnyas. Dessa tvenne åsigter är·o mera öf

verenssliimmande, än de vid första pås ee ndet torde synas ; 

ty då t af fartyp,et är skadad t, måste man vanligen bort

hugga vid pass t af de ännu goda delame, fö1· att göra de 

förre åtli0mlige. 11 

"Ännu i dng händer det alt Engelsmännen reparera far

tyg, då kostnaden derför uppgår till ~ af en uybygcnad. 

sådant har dock hufvudsakli~-:ast varit fallet med dem af 

Franslia lwnstrulitioner, tagne under Kejsardömet, och hvilka 

Ent;elsmänneu velat bibehålla, oal;tadt deras ålder." 

Baron Carl af Welferstetlts melalfislra lwmposition för 

sl.yddande af fartygs förhyllningar mot rost , lwfs-vexter 

m. m. Denna lwmpositioo, som, enligt en mängd certitlliater, 

bildar på förhydningens yta ett för hufs-vattnets verhan full

l;ornli{len sliyddande lacer och utcör ett för hafs-vexter och 

musslor dödande eller vidrigt ämne, uppeifves vara i Oera 

år bep,agnad å, sammanräknad t, fler iin Il 00 fartyg. An

\'iilld direl1te å hotten af oförhy1lde fart n:, uppgirves den 

sliydda träet mot masl< och röta samt bibehålla botten full

komlizt ren, hvari(;t•nom förhydnine kan undvaras. På an

liaren, lietlingar, bojar m. m. har den blifvit med lika frum

gfine an,vfmJ. Den innehåller ett preparat af lwppar med 

anlimonium, uppblandadt i tjära, och påstryl;es med borste. 

Bland fartye, h varå lwmpositionen vurit och ännu är 

med loford begaenad, må nämnus : 

I :o Hoppar- eller Zinkförhydde: llandel5husens J. Col

lings &.. Comp., Hamilton &.. Comp., Lunbard, Scott, Somes &.. 

Comp. m. fl . i London alla fartyg. Af desse hafva Cleopatra, 

seglande på Sierra Lcona, 11lornay, sf'{:lauJe på Siduey, Tulloch 
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Castle, seglande på Westindien, Söderliafvet och Ostin
dien, Cuba, seelande på Nya Seeland och Söderhafvet, Co
lumbia, under 4 års segling på jordens nästan alla ha f, m. n., 
vid äterlwmsten befunnits så rena under botten och så 
osl1adade till förhydningen, som om denna varit nyss ditlagd. 

2:o Förhydde med jernpldtar: Ilandelshusets Fletcher & 
Comp. i London fartyg Friendship har, bestruliet med liDm
positionen, år 1849 gjort en resa till Jamaika och åter till 
Liverpool; förhydnineen befanns vid återkomsten såsom nv. 
Denna beströlis åter en gång, hvarefter fartyget af[!icli ti.ll 
Hondnras och åter till London. Förhydningen befanns Mven 
uu af lika beslialfenhet. l\'lan aftog och vägde en plåt; den 
hade ej märkbart förlorat i viet. 

3:o Jern(artyg. Engelslw Ängskonerten Undine hade år 
1837 i 3:ne månader haft ena sidan af botten besll'lll!e!l 
med kompositionen oeh den andra med mönja. Insatt i 
docka i Portsmouth, besågs fartyget nu af Lorderne af Ami
ralitetet. FörstnämneJa sida befanns såsom ny, den sist
n,ämnda ueremot fullsatt med snfiCiiOr och sjögrf1s af 9 tums 
längd, hvarjemte jernet var starkt angripet utaf rost: 

Af Engelska Flottans Jernfartyg äro Sharpshooter, Recruit, 
Fire-Queen, Birkenl!ead, Undine, Caradoc, Llewellyn, Colum
bus m. fl. bestrulme med lwmpositionen. 

ll:o Utan förhydning. Handelshusets Sven Almquist i 
London fartyg Coroner har, bestruket med kompositionen 
gjort flet·a resor å Oceanen, Medelbaf,;et och Archipelaaen

1 

u • 
Insatt i docka efter 2 års sjöfart, befanns botten fullkomliet 
liliaså ren som före afresan. 

Sl1eppet Paragon från Kirkwall, insatt i docka år 1849 
för att förhydas, blef på saklmnniges tillstyrkan i dess stfdie 
bestruket med liOmpositionen. 

Flera utdrag hät'om torde vara obeltölliga. 

Enligt ejorda försök kunna S man på 12 lolf limmar 
fH:slryka en yta al vid pass 4000 qv.-fot. 
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Baron Carl af \Vetterstetlts nppfinning inneharves af La 
compagnie d'exploilation generale des composiiians meta!liques 
a ~Jarseille. Kompositionen, som eJ lärer vara dyr, lwn, 
jemte besl1rifninp, ä användandet, erhållas i nästan alla Fran
slw !Jam nar. Stillslwpets Oirelilör J. J. 13esson, rue llretrui l 76, 
a Marseille, erbjuder dessntom alla nödiga upplysningar i i1mnet. 

Raddnings- apparat för skeppsbrutue. En 13oulogner
tirlninc beslirifver en till Marin-~linisterns cranslwing intem
und uppfinning af ~l:r Drorjuet, för skeppsbrutnes räddnina, 
så lunda : 

En dral\e af fint lwutschul;s-tyg, i form af en solfjf1de r, 
så alt den lian hoplilf\C~s, har 3 mi.\tres (JO Sv. fots) längd 
och 3 tuNres bredd öfver vinenrue, då den (il' uts pänd. 
flralieO uppst_ig~c·r i luften, då man sal;ta sliahar dess .styr
lina. Denna är på hv:~rje 20:e eli Pr 30:e famn försNid med 
ett litet hlocl; eller en lians 1 livarigenom löp er en annan 
lina. Denna linas ena ända behålles ombord ; i den andra 
äro Listade ett sänl;-lod oeh, nattetid, en lanterna. Oå dra
ken , som ntsH1ppes från fartyget, d rifvi t så långt i lti 1 att 
lodet visar öfver land, alliras sänl;-linan, s5 att lodPl stadnar 
på marlien. [lfirieenom vinnPs nu möjligheten att fä en t,abel 
emellan fartn~et och land. 

En vacn' bPstående af tvenne på kabeln löpande bloek 
eller hjnl, förena s med livarann genom ett. trästycl((' om 2 
metres (6 t Sv. fots) längd. Unde1· denna vagn hänges nu 
en ram, Il isla, happsiicl<, hängmatta, li\ltslol e. d., h varpå 
mennislwr sf1 väl som varor lillnna med ruyclien lätthet föras 

i land"'). 

·•) Den Franska beskrif11ingen" är något otydlig. . Det tyckes snsom 
skulle draken , utom andamalet att fora en l ma 1 land, vara afsedd 
att fästas vid vagnen och bidraga att hålla denna uppe. Det torde 
annars vara kinkigt nog att för3. den belbrcgda genom vågorna dit 
till följ e 3[ kabelns l1ngt, elen mi\ste sjunka ; ty omi.jligt. är det na~ 
turli;; ts is ~tt strä clw kabeln till rät linie, s>irdeles om afst.flnclet 
erneJ\nn fart,yge t och land är n5gorlunda betydligt. .. 

Amn. af O{ve1·s. 
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Herr Broquet har genom llera lyclwdc försök blirvit öf

verlj'g:Hl om uppfinningens arnändbarhet. Han vill, all hvarje 
fartyg skall medföra en dylik dralie. 

Sl;yndsam resa. Åncfartyget Asia, som den 5 April an
lwm till Liverpool med posten från New-Yorli af den 26 

Mars, har ej ort den hasti~aste resa öfver Oceanen, man hit
tills hört omtalas. Då man afdrager uppehållen under v;igen 

och således berf1knar· endast den tid , fart yget varit i gång, 
har denna utgjort 10 dagar 3 timmar 30 minuter. Nflst 
denna, är den hastigaste resa gjord af samma fartyg i Dec., 
emPIIan samma orter, på 1 O d. 4 t. 5 m., och derniist af 
Amerikanska Änghälen Atlantic, sistlidne sommar, på 1 O d. 

8 t. 20 m. 

Slörsta hastigheten under förstn ämnde öfverfart har va
rit 324 En[!. mil om dagen, och den minsta 28/l. Medium 
härar blir således 298 mil om dag,.n. (La ~larine.) 

Fislwt vid Island. Man kan göra sig begrepp om , i 
hvad stor sk~la detta fiske bedrifves , af följande utdrag ur 
Tidningen Commerce de Dunfi·erque: 

Den l April , den dag Minister·n bestämt för afgång af 

de rör· lslands-fisliet utrustade fartyg, visade vår hamn en 
vacker tafla. Nittiotre fartyg lyrtade anl;ar och afgingo Id. 1 

e. m., gynnade af en frisk V.S.V. vind. Ej mindre rörande 
var anblicl!en af flere tusen personer, anhöriae och vänner 
till de afseglande, hvill<a, med Yil'tanJe haltar eller näsdulwr, 
i brokig blandning beklädde stranden. Oaktadt en så stor 
mängd af fartyg på en gång utgicli ur hamnen, inträffade 
blott ·en enda ombordläggning, dervid Galeasen Alerte llck 
stången afbntten. Några fartyg afcinrro äfven den 2 April. 

Hela antalet härifrån ntgör l 07 om 8,136 tons med 1466 

mans besättning. 

FöRÄNDRADE OCII NYTILLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

Dan mar!>. 

Söntlerborg. De derstädes under kricet inrilitade 2:ne 
Lampfj'l'ar äro nu borttaene. 

England. 

Portland. Fyr, stillastående, med blått sl<en, på yttersta 
ändan af vågbrytaren vid inloppet till hamnen. Höjd 30 fot 
öfver vatten-ytans medelhöjd. Fartyg, som ämna sig in i 
hamnen, böra icl<e lwmma Fyren nrtrmare än en l<abel-länr;d. 

Irland. 

Mine Read. Fyr, omvexlande, med ett svact slien, som 
varar 10 sekunder, och ett starl<t, som varar 50 selwnder. 
Höjd öfver vattnet 292 fot öfver högtvattr.n. Synhar till 
sjös emellan N. O. t. O. k O. och V. i S. 21 mil. 
Pej lincar : Hooli Tower .......• V.t.N. 25 ~ mil. 

Coningbay Roel< ••..•. V.t.N.! N. 35 mil. 
Cable Island (södra udden) O. i N. 12 mil. 
llallycoltins Fp· •.•..•• O. ~N. 17 ~ mil. 
Old Head of l(insale ..•• O. 4 N. 42 ~ mil. 

Lat. N. 51° 591 33", Long. V. 7° 351 8". 

Ballycottin. Fyr, omgdende, på yttersta ön å vestra si
dan af llallycottius-bay; visar en blink hvar 105 eller 6 

blinkar i minuten. Höjd öfver vattnet 200 fot. Synbar till 

sjös emellau O. ~ N. och V. i N. l S mil. 
l'ejlingar : ~lin e Ueads Fyr .••..•• V. ~ s. 17 ~ mil. 

Cable Island (södra udden) V.~ s. 6 mil. 

Smiths Bock • • • . . • O. J N. 1 1- mil. 
Old llead of Kinsale .. O. ~ N. 2/l ~ mil. 

I.nt. N. 51° 49 1 30" , Long. V. 7° 591• 
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Franlrrike. 

Toulon. Från den l April d. å. hafva följande Fyrat· 

blifvit uppförde i narheten af Toulon, nemligen : 

l :o P o inte de Rascas. 
Fyr, omgdende, med h vitt sl1eo, h var 3m omvexlande med 

röd t sken, föregånget och efterföljdt af en lwrt förmörkelse. 

Höjd öfver vattnet 200 fot; s~·nvidd 12 mil. 43° 41 4" N., 

30 361 2811 o. 

2:o La grosse Tour. 
Fyr, stillastående, i det stora tornet vid inloppet till Tonlons 

redd. Höjd 5li fot ; syn vidd 9 mil. 43 ° 6 1 l O" N. , 

3° 351 20'' o. 
3:o Grand Ribaud. 

Fyr, stillastående, på den lilla ön llGrand Ribaudll i N.V. från 

den mindre farleden till Hyeres. Höjd öfver vattnet 114 

fot; synvidd 19 mil. 43° 11 3" N., 3° 48' 23" O. 

SAMMANDRAG H' XTSKJLLIGA KOi'\GL. BREF) FöRORDNIN

GAR, GENERAL-OHDER l\1. 1\I.) UTGhGNE FRX N SJÖ.FÖR

SVARS-DEPARTEMENTE'I' UNDER LOPPE T kF AP RIL 

liL~NAD 1851. 

1851 April d(~n /J. Förordnande för l(am mnrf'iirvnndt r n J. J. 
1\undborg att t. v. bestrida ((arurrrare - ljensten vid Car ls
l;rona station. 

S. d . Hl'solulion å tjrnstledil',liet för {\ammarshrifvarcn Il. 
Cliel'aliPr till ntt forts:\lt~ studirr. 

s. d. re B. 1\. ~1. har tillätit, att F yrb ~tl; e n p& Örsh:·l l' lar 
ombygeas. 

S. d. K. B. K. M. hat' bifallit, alt ett Chdsfartyf1 mrd i1nr-
machin af 140 hlir får hyggas. " " 

Den Il. [(. B. <lllf,. Löjtnant Mcl.anil.tts E. Sassc tillagd e r il-
tifi!,ation af 150 ffi&. Banlw. 

Den 2. G. O. [\. ~l. har bifallit, det Sereranten vid Sve a 
Artilleri-1\q;:te Bor{if!llstj erua må till.1tas iohemta ~:wne
dom om arbets-methoderne för bomh-apterine vid Flot
tans station i Stocliholm. 

Den 4. G. O. Ttll sjömätnine å 13ohus-lwsten lwmmrnde
ras, under befäl af PrerniPr-Löjtnant A. M. Klingspor, Sek.
Löjtnanterne G. Staclielbet'G och C. G. Oxenstjerna, samt 
ä sjön Wenern Sehllld-Löjtnant Curpelan, under befäl af' 
l{apten-Löjtnant E. Warbere. 

Drn Il. G. O. Besiittnings-lista för Fregatten Josephine : 
Chef Kommendör-f(apt<·nen och Hidd. A. A. C. MPister ; 
Sekond 1\aplen-Löjln. och 1\idd. Frih. Th. Cl'derström ; 
lwmmend. Offieerare 4; Olliccrare till exercis 4; Marin
Officer l; Exlra l(acldter och l(onstr.-elever 4; Under
Offleerare l 9 ; L\!; are l ; Proviant-Förvaltare l ; llandt
l' erkare 7 ; G<~mens!,ap 296. Summa 340. 

För Horvetten Lagerbjef!re: Chef H. K. H. Il ertigen af 
Österr,öthland; Selrvnd Kaptrn-Löjtn. J. Il. Kleman; lwm
mend. Offleerare 4; Extra Kad etter 4 j lJodrr-Oiflccrare 
12; Li\l;are l ; Proviant-Förvaltare l j nandtveri; :Jfe 2; 
Gemensliap 114. Smnma HO. 

För Horvetten Jarramas: Chef l{aptenPn oeh rlidd. J'rint
zensl;öld; Sekond ({apten-Löjtnant N. Hallström; Officera re 

10 
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5 j 1\:"lcller rr [t tl Rri gs -ALHl emiPIJ 30 j Under-Offleerare 
12 j Likare l j Proviant-Förvalture l ; UandtVei'kure 2 ; 
Gemensiw p S7. Summa HO. 

s. d. G. O. Selionden ä Korv etten Lagerhjellie, under Her
tigens ur Östeq;ötltland befnl , sl,all llanJitufva fartygPis el\0-
nomi och redovisa penninge-uppbörd en. Il. K. ll . åtfö lj es 
al Selwnd-Löjlnunten i Norsl1a ~larinen och lUddaren Frilt. 
Wedel-Jarlshcrr,. 

S. d. G. O. K. ~J. har befallt, att Kasern-Fregatten ar Chap-
man slwll utliit:lP på redden i slutet af Maj samt inmön
stras den 31 s. m. med besiitlninp, al: Chef l; Seliond l; 
lwmmend. Ollicerare 3 ; Under-Oificerare 6; Gemenslwp 
37. Summa 48. - Bel'ä lhafv. Amiral ens heläls-Oaea skall 
blåsa på Kas ern-Fregaltro; och tillätas Selwnd-Löj tnanter·, 
som iclie passerat arader ne, dem der ombord genomgå. 

S. d. G. O. Fregatten Josephine, Korvellcrne Laerrbjelke 
och Jurramas sliola inmönstras den 31 Maj. 

S. d. G. O. [{. ~1. Ilar till ~ tit, att en Under-Officer af Flot-
lan må liOmm enderas att biträda vid uppsicten ölver Lot
sar, Fyrmao och Pricldtållare å sjön Wenern. 

Den 12. G. O. llesiittnings-lisla för den vid Slocliholm s 
station till utrn stnin{{ anbefalda bataljon Kanonslupar: CIH' I 
1\omm.-Kapt. och Hidd. Coijet; Adjutant l ; Uil(ar·e l ; 
Divisions-Chefer 3; OfflePra re !l; Cnd er- Offleerare 13 ; 
Gemenslwp 575. Summa 603. 

Ängfart n:et von Sydow: Chef l; Unde r-Officerare 2 ; 
Maehinister 2 ; Gemensila p 21. Summa 26. 

S. el. G. O. Sl1eppsgosse- Ex ercis - BriP,een af "'' irsen s Ii all 
utl tir,r,a från Varfvet, då Stations-llef:tlhafv. anser lämpli p, t. 

Den 15. G. O. t\. M. har beviljat Premier-Löjtnant Thormareli 
4 månaders tjenstledif:hd att sliöla helsan. 

s. d. G. O. Exercis-llriv,gen Glommeo och en llomblwnon
slup sliola för hamn-exercis Iii araöras i\ Nya Varlvet. 

S. d. G. O. 1\ anonslups-hataljon en och Ånr,lartyget v. Sydow 
slwla inmLinstras den 16 Juni, derefter ul[;å på J månads 
exercis-expe dition i Stocliholms sl(ärr,ftrd. 

s. d. G. O. Oe t Mörsare-fartyp,, som ftr anheraldt att ut
rustas i Stodholm, sl1a ll , sedan !(anonslnps-bata ljonen åter
lwmmil till s latione~J , inmönstras O(' h ut gå på 20 dl·ans 
cxrr·cis- e x p c~d i l i on. 

Den 17. G. O. Sl'liUnd-Liij tnant. F. von Syrlow ska ll t. Y. 

tj 1' n s t~öra i Sjöförsvars-Departem:s J{ommando-Expedition . 

Den 22. G. O. Yng linr,en Lundqvist får pl ac eras på Korvetten 
l.age rbjvllw att såsom Extra Radett och på eeen kost med
följa under förestående 3 månaders expe dition. 

l 

7 

l 

(J e n c 1' a l- O r d c r. 
(Cartskruna Stalion.) 

Knngl. Post-;\nefartyp,et Sv enslin Lejonet, som d. 25 April 
kommer att l'r fll) Ystad börja postfarten, erhåller följande he
silltuinr,: Chef: l(apten-Löjtn . och Hidd. lndebctou; tnl'd
kommendernd 0/!lcer: Selwud-Löjtnant. C. Fri el(; Under-Olli
cera r e 2, Timmerman 1, ~latroser och Jungm iin 7, llåtsm:in 
8, Sf( eppsaossar 2. Summa: 22. (Den 22 ~l urs.) 

Besftttninr;en å Ängfartyzet ilaleJer uteöres af: Chef: 
Premi er-Löjtn antPil Grefve A. H. Cronstedl; medlwmmendernd 
Officer: Selwnd-Löjtnant Thoreli; Und er-Offleerare 2, Machi
ni ste r 2, Timmerman 1, Matroser och Ju nemlin 4, Bålsmå u 
12, skeppsgosse l. Summa : 24. (Den 5 April.) 

Un der rör es t äc~ nd e expedition slwla nedannämnde Offi
errare tjenstgöra : 

På Fregal/en Josephine : 
l{o mmr.md. Officerare : Premier- Löjtnanterile O. Santesson , 
F. F. Thomso11 , C. S. von Krusen stjerna och L. G. s. Pant
ze rltj e lm ; Officerare till exer·cis: Selilrnd-Löjtnanteroe Lind 
al lliq~l'hy, Frölich, Helleday och Fachs. 

På [(orvetten Lagerbjelke : 
flommend. Of(icnrare : Premier-Löjlnanterne J. L. \\Jelanu (' r 
och \V. sylvander , samt Se lwnd- Löjtnanterne E. Odelstj erna 
och F. Thorsell . 

Pd Horvetlen Jarramas : 
[(ommend Officerare: Premier-Löjtnant.erne A. von Krusen
stjrrna och S. Lap,erberg, samt Selw nd-Löjtnant J. Ameen . 

Ex tra l(addt er pf1 Korvetten Lagcrbjellie blifva: Ynglin
earne Moland er, Mo ltl(e, Ulner och G. af Trollr. 

På [(nss ern-Fre,r;atten lwmnH'nu eras: Chef: [{aptrnen 
och l~idd. A. Patand er; Selwnd: Premi er-Löjtnant O. Troli e; 
Office r·a re: Premi er-Löjtnant A. llolmer, Selillnd-Löjtnantrrne 
F. E. Gj erlin r: och C. A. Fischerslröm. 

Last- Ga leasen Pojken utrustas och tle's besättning kom
mer att nt p,öras af: Chef l, Styrma n l, skeppare 1, Tim
merman l , \Vlatrosr.r och Jungm :i n 4, Båtsmän 6, Skeppseosse 
l. Snuuna: 15. 

(Dr n J 6 April.) 



130 

Slieppsr,osse-Exercis-Briggen Snappopp ulliip,p,rt· orh in
mönstrar den l nflstliommande .Juni. Bef'iil oeh bPsiiltninr: 
utgiirus af: Chef: 1\apkn r n oeh I\iud. O. Ameen; Officer: 

Se lil!nd- Löjl!lull t D. L. llrilhorn; Styrman 1 , Slu'pp;tre 1, 
\lut ros l, Balsman 1, Sl<eppsp,ossur 50. Summa: f16. 

Under-Löjtnant A. P. Vongt kommendera s som Marin
l)lfi cer ft Fregatten Josephine. 

Premier-Löjtnant B. V\1• Thornander l;omm rnderus som 
Chef å Lasl-Goleasen Pojlien. 

Konstrul,tions- Elever och Extra Kadett er å Frer,atten 
Jos ephine blifva: f(onstrnki.-Eieverne Cederström och llranne, 
samt YDt;lingarnc ll. Trolzir; och A. Gj'llther. 

(Den 19 April.) 

Premier-LiijtDant Didron tjenstp,öt· som Ledamot i 11er,le
l1H'nt s -!\ o mmittc~rn lltHI('f !{apten-Liijtnant lnd ebe tous borto
nro frlin stationen. (Den 26 April.) 

(Stocliho!ms Station.) 

NerlanH~mnd t· fartye sliO ia vid stationen sf!ltns i SJOll och 
rustas, nemli p, •··n: llombliancn-Siuparne N:r 17 Yngve, 13 

Scming r r, Hl ,\en e, 20 Dyeve, 21 Niord, 23 Alrili, !~6 Freij, 
55 Alf, 22 SH·::;der och 47 Fjollner; Landstienings-K~non

Siuparne N:r 34 Dirr,er .och 49 Pantern; Chefs-fartycet Bry

nolf samt Miirsare -farty p,Pt Slunr,aren och [(anonjollen N:r 69 
Wallha ll. (Den 12 April.) 

Föriimlrin,r]m· iuom I:ongl. ~faJ:ts Flotta. 

Befordringar: 

Den 11 Apri l. Till f(ommendör-Kaptcn : Kaptenen och 
fiidd. A. Räfelt; till Kapten: f<apt en-Löjl nant A. W. H. Eger
ström ; till f(apten-Löjtnant: Premier-Löjtnant O. G. s. Trolie ; 
till Premier-Löjtnant: Seliltnd-Liijtnant A. W. O. Boj ; till 
Sekuud-Löjtnant.: utexamin. Kadt·tt-Korp oralen Fri h. Gus taf 
Johan Willtr im Akerhjc lm, med tour-berflluJin:: från den 2 
si stl. Mars. 

Förordnad: 

Den 4 April. Till bestridande af Kamt·crare-tjensten vid 
Kammar-Kontord i Carlskrona: Kammarförvandten J. J. 

Rundbore-. 

l 
+ 
t 

Ul\DERR;\TTELSE O~I DE SJö-E:XPEDlTJO;';gR, SO~T BLIFVI1' 

VERKST;i.LLDE FHÅl'l CARLSKROl'iA STATION ÅH 1850. 

1 :o ö r l o g s r a r l y g : 

liarvetlen Najaden: Chef: Kaptenen och Hiddaren J. Lillie

höök; hcmliOm efter år 1849 börjad expedition till Södra 

Ameriliil och Westindien, för h"nd t· lns sl.yddande, och exl'rcis 

med unea Olflcerare; almönstrade den 12 September. 

Hm·vetten Lagerbjellie: Chef: !(aptenen och Hiddaren C. 

Löwenbore; efter hemliOmsten från, år 1849, företar,en ex

prdition åt Mrdelhafvet, för handelns sl;yddande, och rxercis 

med unga OfOcerare, af~ick Korvetten till Stocl.holrn, att 

förenas meJ dervarande esl1ader, samt, efter afr,ången deri

från, fördap,a l;ryssnin g åt No rrbotten; hill•om i Aur,usti, och 

armönstrade den 28 i samma månad. 

Ang-Horvetten Cefle: Chef: Kommenclör-f{aptt>nen och 

1\iddaren Friherre E. 11uuth ; inmön strade den 8 Juni. Se

dan Konr,l. l\1aj:t i Nå der b~har,at utniirnna Herr f(onter-Ami

rall'n och Kommrndören m. m. Friherre C. A. Gyllencranat 

alt, såsom höp,stc Bertilhatvare öfvet· Äng-f{orvctterne Gc(]e 

och Thor, af't:å med dessu fartyc till Trawem(inde, för att 

der, å H. l\l. Konungens höp,a viignat·, emotlaea och till 

StoeliiJOim ö_fverföra II. 1(. Il. Kronprinsessan samt hennes 

höea föräldrar, af~icl1 denna eskader till Trawemiinde, der 

Korvetten Jan·amas samt Xnc·fart n;e t Nordstj ernan, som förut 

dit anlwmmit, för;. lärlite densnmmn. Efter det ofvnnnämnLle 

esl,ndf'r fr5n Trawrm(inde afr,fttt, och till Stocliho lm nnl:indt, 

öfvertog llrrr f(ont er-Amiralen och l(omm Pndören m. m. 

Gyllengranat heteilet öfver alla dC'rstädPs liggande fartyg, 

nemligen, utom fii r<'fliilill1de 2:nc Änc-1\orretl er, Korvetlen 

H 




