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OM Kö'l'TSKORPOH *) ' 
af 

l!Ja• Stun. Mörck. 

Da 1-lerr Professor c. Palmstedt uti en utgifven brochure 

i förväp, tyckes antaga, att "såsom proviantarlilit'l för krics

hären och i s~·nnerhet nottan" liötlskorpor verkeligen äro af 

hö~;t värde, låter han genast ett sådant antagande samman

falla till ett blott och hart förmenande, att köttskorpor uti 

ifrågavarande afseende äro "af så högt värch·, att försöks an

ställande .•..•• icke kan annat än äfven hos oss vara ett an

geläcet föremäl för uppmärksamhet och utförande." sådana 

försök halva före 1-lerr Professor Palmstedls omnämnde bro

chure varit lön~mål för uppmärlisamhet, och vid Koncl. Maj:ts 

Flotta tv änne p,ånp,er för utförande. Reda n l 852 förelwm

mer uti Augsburqer Allgemeine Zeitung, bilap,an N:o 29, en 

") orvanstående artikel är föranledd af en genom Hr Professor Carl 
Palmstedt innevarande år tryckt afhandling, under titel : "Kötlskor
por. Af Professor Carl Palmsledt," dervid uti en not tillkännagifves, 
att underrättelsen lir hemlad utur en Fransk Tidskrift. Oaktadt de 
dyra ämnen, hvaraf köttskorporne tillred~ s , lwr erfarenheten visat, 
alt de ingalunda i smak skilja sig från vanliga hveteskorpor, att 
tvärtom dessa, med mindre bråk och kostnad kunna åsl3ukommas 
vida bättre, och att soppan af dem blifver en vanlig brödvatlen
soppa, ut~n smak af buljong eller költspad, att de, sedan förlidet 
år förvarade, i Carlskrona bakade köttskorpor redan bafva en smak 
af unkenhet eller ålder, bvilket föga talar för deras långnriga bi
behållande utan förskämning, helst när man vet, att vårt vanliga 
skeppsbröd (af Rågmjöl) båller sig fullkomligt godt i 3 a 4 år. 
Väl möjligt alltså, att hela historien om köttskorpor reducerar sig 
till en Amerikansk Humbug a la Barnum, till förmån för Herr Bor-
dens stora (ab r i k. R e d. a n m. 

JO 
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artikel om Fleiscl•- Zwiebach ode1· Ft{~isch-hrod. Året dPrpå, 
eller under sommarexpedition med Koncl. 1\faj:ts Escadre 
1853, ansiiilides försök, hvilka under påföljande å1·rts expe
dition förnyades. Dessa försök skedde iclie i stor skala, men 

i tillräcklig, för att visa l,öltsliOrpornas umbärliehet omhord, 

och deras rinea ändamålsenlichet, såsom oanvändbara för 
annat än beredande af en föga smai,Jig och föca nårande 

soppa. Som liöllsliorpornas värde blifvit yrkadl i synnerhet 
föl' lloltan, är det derifrån ett sådant yrl;ande i synnerhet 

bör \'isas tillbaka. 

Amerikansila lidnincspnffar, troligen utelinene frän fa

brikanter, Ilah-a i sjelf\·a vrrl,et ide kunnat åhPropa andra 

intyg . för köttslwrpornas nytta, än dem, som hämtas ar de
ras förmåga att längre tid kunna utan förskämning förvaras. 
Denna deras egensl;ap har vid ofvaonilmnde af "mig bevittna

de försök ide blifvit vederlagcd, men liliväl i viss man be
funnits beroende af försi3ligbetsmått, som för presen•erade 

Födoämnen i allmänhet äro af nödeu. Såvida de ombord 
icke förvaras i någorlunda luftlata kärl, bJif,·a de snarlicen 
unkna oeh osma!.lit;a, och angripas hasticare af fukt än van
liga si;Pppsskorpor. 

BetJ' åfJande 11 i Amrrika anslålida försöh", hvarvid skall 

halva bli.fvit nlröndt, att 11 11 l lod vikt.-viet om dagen af 
detta födofmwe äro tillracliliea alt fullkomligt undNidlila en 
man, utan alt han förlorar n3got af sin styrfia eller helsa", 
våear jag i höe grad draga tillförlitlicheten ar detta resultat i 
tvifvelsmål, derest dervid afsesatt utsträcka försökrn till fln län

t;re tid eller utöf\•er en ell<'r arman dag. Uti förenämnde bro

c·hure fö·rsåkras visserligen, alt ''ÖfvPrsten för första Dracon
regementet i Förenta Staternt:>, som sjelr flere dagar (sic l) 

efter hvarandra och utan någon annan föda begagnat kött

skorpor, är öfvertrgad, att man i hPia månader (sic !J oaf
brutet bör l1unna Jefva deraf,'1 men den anonyme Öfverslens 
auktoritet eller öfverlygelse, i sig huru aktningsvård som 
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helst, är icke tillrärl.lig, att derpå grunda möjligheten ar en 
ny ordning i naturens hushållning. 1\latsmältningsorgaoerne 

aro icke verlityg, som kunna efter behag anlitas eller lero
nas i hvila. De äro icl1e så inrättade, alt de kunna befinna 
sig väl af en långvarig minslwing i göromål, allenast födo
ämnenas nr1rinesdelar1 genom konstig behandling utdragna, 
komma 11roppen till codo. Magen emottacer icke födoäm
nena i förväg beredda för alt utdela dem åt litopp och lem
mar, utan för att sjelf bearbPta, förvandla och förädla de111. 

Uti denna sysselsättning får konst eller liölisVeltenskap icke 

ostratfadt cöra intrång, allra minst hos en frisil och naturen
lict lefvande person. För helsa fordras dessutom omväxling 
i föda, och föda i tillräcklig mäncd• Detta sednare gäller 
med afseende icl;e blott på lödans närande beskalfenhet ntan 
älven på dess qvantitet, eller kanske ht'llre dess volum . 
För matsmältningsorgan-eroas recelbundna verksamhet fordras 
nerullgen en betydlig mängd af utspadnincs- eller fyllnadsde
tar. Mage och tarmlwnal måste vid vissa tider till kroppens 
välbefinnande utfyllas med mer eller mindre födande närings
ämnen. Sjelfva digestionsprocessen skall seJarmera ombesörja 
tillvaratagandet för kroppens underhåll af det behöfliga, och 
låta det öfverllödiea bortgå tillilia med det onyttiga eller 
skadliga. Förlitet skadar, förmycket föreliOrnmes af öfver
mältnad. Försöli alt låta en menniska uthärda en längre tid 
vid enformig och till qvantiteten begränsad föda, hafva hos 
oss varit använda såsom bestraffningar. Bespisning vid vat
ten och bröd under 28 dygn, anses eqvivalent med lifsslralf. 

Bespisning vid torra killtsk.orpor under månader kan med allt 
skäl ställas dermed i bredd, 

Om köttskorpor sk0la användas, måste de blifva före
mål för tillagning af soppa eller annan rätt. l annat fall 
kunna de endast duca till oödföda, och det troligen endast 
för en högst kort tid. Att göra försöl; för en längre tid1 

skulle vara äfventyrlict för de olyckliBr, hvill1a blefvo före

mål ror försöken . Åtminstone Lör sådant aldrig kunna ifrå• 
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eakomma ombord på våra fartyg, der man alltid har utvät 

till matberednine medelst kol;nine, och der folket utan oJa

Ilenhet lian bespisas en eller annan dag med hillill'S bega'e'
nad s. le torrFöda. 

För öfriet lära besättninearne ombord på våra fartyg 

aldrig kunna komma, att af f1öttskorpor hafva behof på sam

ma sätt, som de ntrupper, hvilka marchera i de ödemarker, 

som gränsa intill Förenta Staterne och ligga utom deras 

gränsor,'r eller på samma sätt, som de stackars resande, 

h vilka vinterliden behöfva en varm soppa, "men pd vtlra van

liga för{rislmingsställen, gåstqi{varegdrdarne, sällan eller al

drig" kunna få en sådan. 

H vad slullieen angår bruket af köttskorpor fö-r beredan

de af fiir~li soppa, skulle sådant i synnerhet kunna förekom

ma för sjukes och lwnvalescenters behof, men också tillär

ventyrs för hela besättningens, då den nflgon tid varit i sali

nad af färs!; mat. I detta hånseende äro doclc vanliga bonil

lonskakor af större värde, emedan de ännu lättare förvaras 

och i ännu mindre vofum innehålla betydligt mera födo

ämne. Genom förenine af mjöl och költspad, sammanbal1adt 

till bröd, upplwmmer icke något mera närande födoämne, än 

om vanlig köttsoppa, b-eredd af bouiUonsl<akor, afredes med 

mjöl. För sjuktältels behof ombord, vore derföre i hög grad 

önsl1värdt alt alltid hafvJ tillgång på inkokt bouillon och nå

gra andra passande preserverade matvaror. För friska be

sättnineens behof i vissa enstal1a fall, kan sörjas på llerehan

da sätt, utan att man med 11 uppfinnaren af köttskorpornas 

dyrbara födoämne" behöfver taea något jettesteg på förbätt
ring('ns områdr. 
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UTDRAG uTuR 1\ol'iGL. FöRVALTNINGENs AF SJö-ÄREN

:OONA, DEN 16 JANUARI 1855, AFGIFNA UNDERDÅNIGA. 

BERÄTTELsE OM UTRIKES GJORDA UPPFINNINGAR OCH 

F·ÖRBÄTTRINGAR I AFSEENDE PÅ SJÖVÄSENDET. 

En ångpanna, hvilken, i anlednine af dess form benäm

nes "bikups" uppgifves hafva, under de få år densamma på 

Norra Amerikas insjöar varit anvand, tillvunnit sig alltmera 

ökadt förtroerHh>. 

Pannan består af en undre och en ö f re del; den undre 

delen, bvill1en omeifvande eldstaden, till formen lifillar en 

s.tytn,pad con och utg.@res af ett dubbelt skal med 4 tums 

mellanrum, som 'hålles fylldt med vatten, ål' pf1 fyra ställen 

i horisontalplanet förenad med den öfre delen, hvilken NU 

formen, dels cylindrisk, dels conisk, till ungefiirlieen halfva 

höjden innehåller vatten; denna senare MI omgifves af en 

på pannans undre d<;>( vertikalt stående huf eller så kallad 

valtentröja, bestående af ett dubbelt skal med något tunnare 

Jonellanrum, artaeande tills det högst upp är omkring 2 tum; 

detta mellanrum hålles åfven fylldt med vatten ; rummet 

mellan denna huf och pannaos öfre del, äfvensom det mel

lan denna och pannans undre del, lemnar eenomgäne för rök 

och eld från eldstaden till rökröret. Den heta ångaR fr.ån 

pannans undre .del passeru p,e.uom 2:oe iippninr,ar i dess 

öfversta kant ,jo i pannans Mre del, och från dennas högsta 

punkt utströmmar ångan till cylindrarne. Den omgifvaode 

hufvcns höesta kant är ställd i förbindelse med mellanrum

met i pannans undre del medelst ett smalt kopparrör, längs 

hvilket det upphettade vattnet, jemte en liten portion ånga 

antages slåndiet flöda. 

Dylika pannor, till ett antal af elfva eller flera, uppgir

vas vara i bruk på sjöll Erie. Deras yttre dimensioner äro 

frlio 4 fot 6 tum till 7 fot 4 tum i diameter, och från 10 
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till 17 fots höjd,· jernets IJ'oclilek % tu1u f'lr o • pannorne och 
i tum för tröjan, stagad för hvarje 5 ~ tnm. 

Åtgåogen af bränsle i eldstäderne till desse pannor, som 
besigtningsmännens officiela rapport benämnas "coniska 

P t" d '' . u ps aen e , uppp,1fves för 7 särsiiiida fartyg till minst l högst 
l cord (famn af 128 kubiiifots rymd) ved i timman. Ct
lindrarnes höjd år 3 fot 6 tum med 22 a 28 tums di:
meter. 

M:r Wimhurst, den samrue som byggt de första med 
slm1~ försedda ångfartygen Archimedes och Novelty, ha1· upp
f~nmt en rotalarisk ångmachin, hvillien med framgäng blif
Vit försökt, jcmförelsevis med ett par af Bouttons och Watts 
ångmachiner, för drifvande af en skrufpropeller. De dervid 
vunna resultat synas lofva en tillökning i kraft med minskad 
åtgång af bränsle, jemte det berörde maeido upplager min
dre rum, än som för deu allmänna dubbla machinen vanligt
vis erfordras. 

Nämnde försött anställdes ombord på ett fartyg af 300 
tons drägtizhet, drifvet af en skruf af 10 fots diameter och 
20 fots stigning med en kondenst>rinesmachin, hvars cylin
der hade 60 tums diamete1·, pistoo 4 O tums längd och 480 
qvadrattums yta. Ånetrycket var 12 skålp. per qvadrattum; 
den uppkomna farten utejorde 13! a 14 miles i timman 
med 65 omlopp af propellern i minuten. Efter Oere försök 
. utbyttes denna maehin emot ett par direkt verkande machi
ner ar 30 hästkrafter. Yid ett med dessa verlistätldt försök 
under användande af samma ~ropeller, som förut, säges far~ 
lj·get hafva gJ' ort S t 'l · t' . 111 es 1 Imman. Då fartyget låg rörtiljdt 
Vid varfvet, gick propellern omkr1'ng •5 " · · d .. ganger 1 m1nuten me 
den omgående, men endast 28 gånger med den fram- och 
återgående machinen. 

Anle·dniogen till denna stora skillnad i resultaten med 
tle olika machinerna, anses bofvudsakligen vara det fördelak-
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tigare s:tltet rör ångans användande, som omgåPnde machi
ner medt:ifva, samt i öfrir,l de af uppfinnaren vidtagne an
ordninr,ar i maehinens invändiga konstruktion, hvarieilnom 
friktionen sl1atl hafva blifvil bragt till en obetydlighet. 

l Augusti månnd 1853 afgaf en utsedd Direl.tion sill be
tänk.ande, rörande byr,r,andet :~f ett ovanligt stort ångfartyg 
nr jern, hvarom kontrakt försluesvis blifvit uppnjordt för ma
chinerJJE', med James Watts & Comp. i Soho, och för far
ll'gsskrofvet med Scolt l\ussel & Comp. i London. Hufvud
punliterne i dessa kontrat; t voro: att fartyget skulle blifva 
680 fot långt, sa fot bredt och 58 fot djupt från däck till 
köl; att det siwlie bafl•a så vål sl;ruf som hjulmadliner af 
sammanlagd! nGrninelt 2600 hästl1rafter j alt det siwlie byg
p,as af jern med hela botten dubbel till 6 fot ofvan vattnet 
samt med s111å mellanrum, så att ~llre skada icke kunde in
verlia på fartygets täthet eller säkerhet; att öfra däcket 
skulle på tilta säll förstärkas j att fart yr, et skulle delas i l O 
fullkomliet skiljtia rum af 60 fots liin11d hvardera, medelst 
vattenlata tvarsl10tt, r,ående upp under öfra dåck och mt>d 
)lterlit;are undera[Jelningar eäende upp till undra d:icli, hvil-
1-et borde ligga från 4 fot till 8 fot öfver vattnet • 

Vid bt>stammandd af fartyg~ts storleli och l;ran, hade 
Diret.tionen att tap,a i lletralitande, hvill;en storlek fartyget 
borde hafva för att kunna med största nj' lla och vinst an
vändas !ör resor till. Indien t>ller Australien och åter; varao
de resans länp,d lika med en jordens storcirkel; och borde 
afseende tillilia fästas på de för dessa färder egna förhållan
den. Direktionen staduade dervid i det omdöme, alt den 
uppgifna storleken vore deo minsta, som beskaffenheten af 
dessa fårder bräfde, om de oeftt>rgifliga fordringarue på be-
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q våmlie het, sli yodsamhet och hushållnine sliUIIe behörieen 
uppfyllas. 

Förenämnde fartyes bn:enad forteår nu på Themsens 

strand, setlan de förberedande åteärderne, som i och för 

förelagets ovanliga storlel;, erfordrat mycken tid, blifvit vid

tagne. Det första, som i sådant afseende måst ske, har va

rit att på det utsedda stället anlät:ea en bädd, så beskaffad, 

att den lwnde uppbära tyngden af fartyget och lemna utvä

gar fö1· dess allöpnine efter fullbordad byegnad. Grunden mä

ste för sådant ändamål pålas, på månea st:ill~n ända till 40 

fots djup, och erfordrades härtill llära l 200 Loods eller om

kring 60,000 kubiiifOt limmer. Under forteängen ar detta 

arbete, uppgjordes planerue för skeppets byegnad, och alla 

särskilda omständighett•r dervid bestämdes, arbetsmodl'llel' 

för bygenadens särskilda delar tillverkades i stor skala, allt 

efter som dessa efter hvaraudra borde förfärdieas. Omliring 

500 fot af kölplåtarne äro nu lagde och med l;ölsvinet eller 

inre kölen sammanfoGade; häruppå hafva blifvit uppreste de 

tvärskepps- och låneshpps-skott, som tillhöra den medlersta 

delen ar skeppet, hvaraf 120 fot äro uppförde ti ll nära full 

höjd och bred!!. De särsidida plåtarne och materialerne för 

240 fot af den medlerstil delen ar skeppskroppen äro oog

grannt utmätte, och deras levererine och ilopsältnine pågår. 

För arbetets skyndsamma bedrifvande slllllle före vinterns in-· 

gång, öfver nämnde del uppsältas ett tal!, på det att intet 

afbrott i arbetet måtte, i följd af väderleken, liDmma att eea 

rum. Af det nya machineri, hvilket fö1· arbetets utförande 

hlifver nödigt utom det som förut llm)es, äro uppställde yt

terligare ånemachiner, borrningsmachiner, valsar och en ny 

plåtugn, hvarjemte åtskilligt annat är under tillverkning. Ett 

utmärkt väl inrättadt sl;jul, hvaruti de machioer, som erfor

dra en fri höjd af oml;ring 40 fot, kunna sammansättas, har 

blirvit byggd t, och många andra nödiea befunne förberedel

ser itro vidtagne i gjuteriet och llerstädes, för att möta till

falliga behof och fordringar . Machinerue, som skola drifva 

j 
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skofv<:Ihjulen, aro flfven under arbete hos J. Scolt Hussel & 

Camp. 

Drssa rnachiner innefatta 4 svfmgande äogqlindrar, de 

största, som hittills blifvit tillverl;ade. Samma cylindrar åro 

af 16 fots längd, ämnade för 14 fot lånet sia e och af 7 4 

tums diamelt•r, ejutne i ett stycke, erfordraode omkring 34 

tons metall att smaltas och på en gilne utrinna; fftrdige och 

fulländade, skola de väga 28 lons, och aro 2:ne af dem redan 

gjutne och fullkomligt lyckade. ~långa af machineriets min

dre delar äro i ett molsvarande tillstånd ar frarnsliridande. 

De för skrufveos drifvande bestämde machiner, beståen

de af 4 cylindrar utaf 84 tums diameter tillverlws i Soh() 

hos Watt & Comp. Ehuru arbetet å dessa rnachiner ej fraru

skridit så lånet, som det å hjulmachinerne, hafva dock, efter 

mycket nogeraont öfverväeande, alla särskilda omständigheter 

i afseende på Cylindrar och Ramar hlifvit bestämdt>. Dessa 

drlar äro under tillverkning, och Cylindra.roe förväntas snar

ligen hlirva ejutne. Ingen anledning förefinnes, att icke, med 

använd ~ederbörlig anstränening, så väl desse, som de an

dra machinerne, åfvensom skeppet skola blih·a fullbordade 

inom den i förslagsl;ontrakten bestämda tid af l S månader. 

Innan pannornes tillverkning företoes, tillverkades, på 

försök, en sådan al full storlek, motsvarande en section ar 

de föreslagna pannorna, med eldstad. I denna försöktes sär

skilda slae ar anthracit och andra ångbåtskol, och har deri

gonom utrönts, att, med obetydliea förändringar i rosternas 

Iäee, kan, med särdeles nöjaktigt resultat, brännas anthracit 

eller andra kol under samma panna, en omständighet, utaf 

vigt, såsom visande möjlieheten, att fritt kunna välja det 

bränsle, som kan till billigaste pris och lättast erhållas. 

Rörande meranämnde fartm, har i ett föredrag öfver 

framstegen i skeppsbyeenad och verkställaode af fårder med 

.ångfartyg, sl;eppets b}'Egare Scott Russel, !tirat, att nämnde, 



146 

framstt>g, under de sista 20 5rt-n isynnerhet visat sig beträf

fande hastigheten ellrr fartrn. Den fordna runda fjlliea bo

gen hade blifvit utbytt emot ett långt, sl1arpt undervattens 

förskepp med inåt böjda vattenlinier. Slörsta bredden, som 

fordom fanns på ~ ar fartygels längd ifrån bogen, var nu att 

fin.na närmare aktern ån fören, i förhållande som 2 tm 3, 

så alt undervaltens skeppsliropp var nara no-g omvänd till' sin 

form emot den fordna. Öfver vatten liUnde fartyget förblif

va nära detsamrna som det varit, men der det sliår vattnet, 

mäste linierna vara såtlana han uppeHvit. Enligt denna prin

cip voro ock de Amerikanslin klippl'rsbeppen och snaLbs<'g

lande Engelska slirppen byggdr. Man lrade funnit, att det 

\'ar låttare att genom vattnet med stor skyndsamhet fram

tlrifva ~>Il fartyg med förlängd bog, ån de korta fartyg, som 

f()rdorn bruliats. l\'lan hade kommit till den reeel, att åt ett 

fartyg, hvars förSiiarp var 24 fot lån·gt, kunde lätteligen gir

vas 8 miles fart i timman. För att åstadkomma en fart af 

16 miles i timman, borde detta skarp vara !)6 fot och för 

24 mil('s fart, 216 fot, så att man icke kunde vänta att 

komma upp till denna sednare fart, innan man byggt skepp 

af om~ring 400 fots läned. Det skepp han nybyggde för det 

bolag, som ombesörjer fär-derna med ångfartyg tilll.ndien oclr 

Australien på 30 dagar, för hvi!l.en tid det skulle medföra· 

tillråetdig qvantitet kol, hv~ri~enom kunde undl'ilias så väl 

upphandling af denna materid und<·r vågE·n och Ull hiiga 

pris, som förlust ar tid, hvilka båda- omstäntlighet~r förorsa

kal kostnader, som ej af någon frakt kunnat betäckas. Far

tyget siwlie lwnna intaea tillråelilig fralit med 600 första 

klassens passagerare och 1000 af andra klassen . Det hade 

3:ne d:ick , hvardera af s fots höjd, 675 fots längd, sa fots

Ilredd och 60 fots djup från däck till köl. Djupgåendet 20: 

fet lätt och 30 fot l'astadt . 
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llPrthon frän Farcham har inventerat en lifraddniogsbåt, 

h~ilken är så besk~ffad, att den kao vikas eller slås tillsam

mans och anses ega följande företräden: 

J :o. Alt, hopslagen, intaga en sjettcdel af dess utrym

me såsom utspänd och lmnna surras till fartygets sida eller 

i en fördjupning af bastineaeet, h varifrån den skjuter ut nå

gra r~ tum, fästes der säkert och betades med ett starkt 

kapell af dubbel segelduk. Sålunda är den alltid utombords, 

hvarigenom en JytJik blH, innehade den flfven samma storlek 

med en tredäckares barkass, är färdig all i ögonblicket an

vändas. 

·2:o. En enda man är tillräclilig att verkställa utspän

nandel och nedfirandet af den största båt ar ifrågavarande 

beskaffenhet. Utspänningen sk-('r inom tre sekunder och ned

firandet skyndsamt eller långsamt, efter behag, i hvilketdera 

fallet som helst tager båten vatten med jemn köl. 

3:o. Att vara fullkomligt osdnkbar, IHilken egensl1ap 

den kan sägas ega gemensamt med andra lifräddningsbåtar, 

men i ännu högre grad, till följd af dess beståndsdelar. 

Den är nemligen tillverkad i åtta långskeppsdelar, i hvilka, 

(}å den utspännes, en stor mängd luft inströmmar. En båt 

af 30 fots längd insuper undn utspänningen omkring 320 

kubiiifot lurt. 

4:o. Att medelst en anoppskanal af nära samma längd, 

som båten länsa sig sjelf från instörtad! vatten. 

5:o. Att den ej kan spolas bort, enär den nätt 

undanstufvad mot basUngaget 1 iclie reser deröfver eller 

sticlwr mycket utom det och lemnar obetydligt för vind och 

vatten all verka uppä. Ganslia stora båtar kunna sålunda 

undanshtfvas och blifva föea synliea och ändock lättare och 

skyndsamma än en gigg sältas i sjön. I ·händelse af elds

våda omborJ, äro de mindre i fara, emedan ske pprts n·lin

gar måste förbrinna, innan elden kan träffa båten. 
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6:o. Att vid intrållande sjöskado·r erbjuda större lätt
het och mindre faror vid räddning af ombord varande per
soner, än fallet är då, under den förvirril}e, som vid dylika 
händelser uppstår, vanliga lårinp,sbåtar skola begagnas. 

7:o. Att ej behöfva propp eller dyvel1a, i bri•st hvaraf,. 
vid vanlig båts sättande i sjön, olycka stundom inträffat. 

8:o. Att ej behöfva drifnrng. 

9:o. Att, i stället för dävertar vid båtens uttagning ocb 
utsättninp, kunna användas utfallande hissbommar, som icke 

något fall äro i vägen. 

Besigtoingsinstrumentet öfver en dylik båt är till Vads
Amiralen i Porlsmoulh ntlernnadt af första skeppsbyggaren 
vid kronans Varf derstädes, Abellhel, och tvenne honom un
derordnade tjenstemån, ar hvilka 3 personer besigtniogen 
verkställts. M samma instrument, som blifvit på underhu
sets befallning tryckt, upplyses hufvudsakli:,:en, alt båt·ens 
spant är sammaltsalt ar Canada-alm, ocb att de sträcka sig i 
långskepps riktning från för- till akterslär med ombytlig djup
lek af oml;ring S till 18 tum till ett a.ntal af 4 på hvardera 
sidan af kölen. De tillhuggas af tunna almplankor i erfor
dedig form och stärkas medt•lst 2:ne ribbor, som å ömse 
sidor ar spantens öfver- och underliant sladit;t f:islas med 
naglar och sjölimm. Helinenrne äro på lika säll och af sam
ma trädslag sammansatte. Spantrus ändar äro förena,te i en 
massa, mNielst lånkjern, fästade till stäfvarne. På 11\·ardera 
sidan af för- och nkterstäf lir anbragt en trädklots mellan 
sHtfven och limrens ändar. Båteos 2:ne sidor äro fast för
enade för o-ch akter, medelst en jernstång, ~träckande sig 
från reling till reling. Dessa timmer eller spant visa sig sida 
vid sida i vertikal-planet, då båten hänger fritt och är sam
matniken, men som diagonalplanen, då den år utspänd. Bå
tens form är nåra lik en vanlig hvalbåts. Öfver denna spant
byagnad ä~·o sträckte och till srantens yttre och inre kanler 
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fästade ett yttre och ett inre öfverdrag eller betäckning af 
.ganska starkt varaktigt och vattentätt ämne, sammansatt al 
beredd segelduk, ruMlad med liautshuk-lösning; och är bå
tens hela l;ropp sålnnda delad i åtta lånesl;epps-afdeluingar, 
hvilka då båten firas ned och medelst verkan af dess egen 

' tyngd utspännes, fritt fyllas med luft, som i samma ögon-
blick inrusar genom Uir detta ändamål ejorda öppningar för
och akterut. 

nåtens utspänning åstadkommes af tofterna och botten
bräden, hvilka, med gångjern i midten förenade, stå upp i 
skarp vinl;el, då bålen sammanslås och falla rakt ned, då hå
ten öppnas eller vidgas. De verka alltså såsom spännare, 
och ju mera åe ligtla i rät linie, desto l!raftit;are bibehålla 
de båten i stadig och riktig form. Tvenne spännare, föl
jande båtens insida fråu reling till hotteubräden, och med 
dem medelst :,:ångjern förenade, äro på hvardera sidan an
bragte och verl1a till relingaroas uppbärande samt vidmakt
hållandet ar byeenadens form och dimensioner. 

Kölen är 22 tum djup och 42 tum bred midskepps, och 
äro 2:ne slat:vägare anbringade å hvardera sidan. Öfverdra
gen äro på limrens kanter skyddade medelst koppar-remsor, 
allt jernet är galvaniserad!. 

Uåten år 30 fot lång, 19 f <l t bred och 4 ~ fot djup, har 
6 toltor, säten för och akter och kan ros med 12 åror. 
Dess vigt öfverstiger ej tju~::o centner-wielit (cirka 7 skep
pund viktuaHevigt) och upptager sammaoslagen endas_! 2 fots 
bredd. Dess bärip,·het, oberoende ar dess form, är betydii
gen ökad medelst dess lufttäta afdelningar, som innehålla 
omkring 260 kubiiifot lurt, .hvarigenom båten kan bara så 
mänga persont>r1 den lian rymma. 

Dess ändamålsenlighel såsom lifi'ålidningsbåt är ytterli
gare öliad genom liöleos sammansättning af 2:ne långskepps
stycken, så aH en ränna eller vattenvag dem emellan finnes 
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under boltenbrädena, i hvilken l!llt inkommande vatten rin

ner ned och tömmes medelst en ventil, som öppnar sig utåt. 

Båten ' är likväl ej i stånd att rälta sig sjelf om den kant1·ar. 

Den eger större styrl;a ån på vanligt sålt bn;eda båtar att 

emotstå brytning långslieJ~psvi\gen, lilia om ej större varak

tighet än dessa i betraidande ar dess startia och böjliea yttre 

och inre belilädnad, hvillu.>n icke tarfvar drifning och ej blif

ver läcli, om den vederbörlieen tillses, samt dessutom bar 

den eeenskapen, att bättre kunna emotslå olågenheterne af 

stöt eller tryckning. Besaede båt år ock af mera verklig 

nytta vid tillf:illen, då dt>ss användande hastie t erfordras, så

som vid skeppsbrott, eldsvåda o. s. v. 

Anskalfnineskostnaden anses uppe å till· 95 a J 00 Pund 

Sterling; men anlagl's kunna beräknas till 15 a 20 ~ läerl!1 

fall dylika båtar komma i allmänt bruli. 

En skada på )lire eller inre brklädnaden är lättare och 

skyndsammare afhjPipt, än en dylik på en träbåt. I fall bå

tar ar förevarande invention skulle i stort antal behö(vas, 

och de till dem nödige malerialie~ne, behörigen apterade, 

(as från land, skulle de liUnna skyndsamt sammansällas om

bord med de handtverkare och utväear, hv_ilka de Ilesta far

tyg eea. 

Efter noeerann undersölwing, bar den rmning blifyil ut

talad, alt denna bålbyeenad lir till sin beskalfenhet rj alle

nast ursprungliet egen, utan ocli höest snillrilit uttänkt, samt 

att en båt, bycgd i fulllwmlig öfverenssUmmelse med den 

uppeirna planen, sannolikt skall verk liggöra alla de dermed 

åsyftade fördelar~ 

Anstålid besigtning ä en modell till båt af annan form 

ån den förenämnda, men breed på lika sätt af samma upp

finnare, har intygat, att äfven en sådan båt eede stor bärig

l~t"t och styrka, samt all den icke var, såsom and ra båtar, 

hl.,llstiilld !ör skador af lillfålligheter, som vanlieen inträffa 
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ombord, och ansileos b5tar af berörde beskaffenhet 5ärdeles 

tampliga för truppers landsättning eller tagandl.' ombord, forl

sl;alfning af artilleri och förråder m. m. riter för nåcot an

nat sådant ändamål, h vartill båtar af enahanda storlek kunna 

erfordras för örlogs- t-ller handelsflottan. 

En man kan verksUdla nedfirandet inom några sekunder; 

han kapar garnen, so:n fästa kapellet, befriar väfven från 

sparren elit-r pallen {)Ch börjar all fira. Första verkan hårar 

ar, alt lyftbommarue faJta utåt, bPskrifvande omliring en 

sjelledels cirkPI. Båten är ännu tillhopahållen medelst en 

smiicker lina, taeen rund om båten ocl1 fåslad till ett öea 

medelst. instucken buBt och förskjuten pinne. En ryckning 

på en bPntzel lossar pinnen, och båten llyger öppen i ögon

blicl;et, eller om bentzeln tages kortare an afslåndet, som 

båten faller ut från sidan, så . lossas pinnen derieenom utan 

särskild rycknine, och allt är i ordning. Vieten af åror, ma

ster m. m., har bragt toftorne i rått läge, bottenbrädena li

kaså; afdelninearne äro fyllde med lull, och und Pr mindre 

lid än en half minut från kapellets afkastande, kan båten 

vara i vattnet utan all komma ned annorlunda än på rät 

köl. Vid ett tillfälle ombord på Engelska örtossskeppet 

Sampson, var båten utslagen och satt i sjön högst fem se

!under efte•· gifveo befallning all kasta loss surrnineeo. 

Båten hissas upp på vanliet sålt eller ock med oedfir

ningsanstaHen, som lir försedd med vef och elt spärrhjuL 

Båteos ho!JslaBning ver·kställes medelst 2:ne biineare, 

som, utgående frän lyrtbommarne, hucgas hvardera i sin 

rinebult på öfverkant ar båtens stäf för oeh akter, hvarefter 

taljorne skakas lösa, då båten skjuter ihop genom e!jen tyngd, 

d snart midten af toftorne lyftes upp. 
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Kanonbåtar med åncmaehin, iimnade all an våndas i Öster
sjön under nu pågående krig, Lygaas i England af 2:ne siar,, 
nemligen sex exercisfarlyg, deraf 4 byggas vid Bladwall ft 
Mare ~ Comp. varf och 2 vid Poplar å Greens varf. Dessa 
fartygs drftgtighet är för hvardera 476 lons (enliet gamla 
mätningssättet); längden mellan perpeodiklarne utgör 760 

fot, största bredden 25 fot 4 tum, största djnpgåendl't Il 
fot 4 tum. [)e skola förses UH'u rnachiner af 160 nominella 
hästkrafter och 2 pannor, en öfver och en under valtenli
nieo, den undre afseeld att uyttjas endast då fartyeet är i 
aktion. Diametern af deras skrufpropeller år I l fot. l>essa 
fartyg äro ämnade alt blifva betydligt snabblöpande under 
full ångkraft, och skola hvardera försl's med tre master med 
för- och aktersegel utan något slags toppsegel. Bestycknin
gen skall nigöras af två 1 O-tums kanoner, som kunna svän
gas, och 4 32-pundinear. 

Byggnaden af de fartyp,, hvillia egentlicen äro ämnade 
att tjeostciira på de grundaste farbara vallen vid Finlands 
och Rysslantis kuster, hat· blifvit börjad å kronans varf vid 
Deptford och å Pitchers varf i Nortllllut. Dessa fartyg skola 
blifva kortan•, starkare och af mindre hästkraft, än de nyss
beskrifne; de komma alt förses mrd högtrycksmachioer, samt 
sticl1a blott litet mer än sex fot djupt; de skola föra latin
seeel på tre master, hvilka linnna nedlägeas, i händelse så 
fordras, så att under action intet må synas ofvan relingaroe . 
Drågliehelen skall blifva 215 tons och läneden mdlan per
pendiklarile 100 fot. Timrens dimensioner blifva större än 
Aviso-fartygeos. Ifrågavarande fartyg komma ock att förses 
med skrufpropcller, verkande med mycken stor hastighet. 

j 
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YTTERLIGARE 0])[ 8Jö-0FFICERARES BILDANDE. 

Uti åtsllillir,a häften af denna Tidskrift har frågan: "Om 
bildningen till Sjö-olficN'11 blifvit afhandlad; likväl endast h vad 
som rörer officerens, så att saga, apprenticeship, d. v. s. till 
den tidpunkt då ynr,Iingen, såsom officer, inträder uti sjö
tjensten. För hvar och en, som allvarliet tänkt sig in uti 
saken, ellt>r med någorlunda uppmärksamhet genomläst de 
nämnda afhandlingarne, bör det vara tydlir,t att, med ou gäl
lande beslämmelser för kompetens till Sjö-officers befordran, 
den blifvande unge officeren hvarl1en är eller kan vara i 
stånd att uppfylla, äfven de måttligaste fordringar på en verk
lig Sjö-officer. Vi vilja ej håt' ånyo upplaga frågan om or
sakerna till ett dylikt förhållande, ej heller om möjlighl'ten 
af en genomr,ripande reorganisation i Sjö-officers uppfostran, 
utan endast, i korthet, framställa någt·a tunliar om hvad som 
bör göras, för att den redan till namnet blifne Sjö-olficereo, 
så hastiet som möjligt, äfven må blifva det till gagnet. 

Sjö-militärens yrke fordrar numera, för sin fullkomliga 
utöfning, större både theoretiska och pral1tiska kunskaper än 
de Oesla - ja! kanske alla andra yrlien. Endast långvarig 
praktik, förenad med ifriga studie r, l1an åstadlwmma denna 
fullkomlir,het, och vi hafva derföre ej rätt att vänta den hos 
den nyss blifne or,ficeren, men vi hafva rätt att fordra, att 
han med nit Qmfattar och söker förkofra sig i sitt yrke för 
att åtminstone i den mening som i allmänhet f:istes dervid, 

J • 
göra sig förtjent ar den redan erhållna benän1ningen af Sjö-
officer. De flesta, · Q m icke alla, nyss blifoa officerare visa 
Afven, genast vid inträdet på den nya banan, detta nit för 
tjensten och denna ifver att utmärka sig som, rigtigt närd 
och underhållen, ofta siwlie visa da lycldigaste resultater, i 
stället föl' att såsom nu, qväfd i sin hörjan genom brist pli 
uppmuntran, förvandlas i liknöjdhet för allt hvad som rör 
tje~sten och yrket. Följden blir också den, alt den verkii-

Il 
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gen tjenstbara officerspersonalen kommer· att st~ i ett 0 r11 nt

Jigt missrörhållande till hela numerären, hvilket nogsamt visas 

af det sätt, hvarpå de högre graderne måste l10mpletteras. 

Men hvadan uppstår denna liknöjdhet för ljensten och 

derar härrörande okunnighet~ 

Orsakerne dertill äro mångfaldiea 

namna några, såsom: 

l :o. PrPjudiser vid sjökommeodering~r. 

vi vilja endast 

2:o. Den origtiga regleringen af tjensteöringen om

bord, som förhindrar al'l öfning, i rent nautiskt hiinseendt>, 

för de yngre officerarne. 

3:o. En alltför långvarig slationsfjeostgöriog, oftast om

fattande sådant, som aldrig borde tillkomma en officer. 

4:o. Bristen på tillfälle att, under vislandet på statio

nen, tillgodonjuta praktisk undervisning i yrket tillhörande 

v etenska p e r·, och 

5:o. Den utomordentligt låga aflöningen, som h·ingar 

de Ilesie att vända sin håg a~ annat än !lottans ljenst, för 

att bunna lifnära sie. 

Ännu många !lt>ra orsalier skulle kunna uppräknas, men 

dessa äro tillräcllliga för vårt ändamal, som är att angiru 

de medel, hvarieenom en allmännare duglighet skulle blifva 

rtldande inom subalterngraderne, pt! 1amma gdng som htlgen 

{ör tjensten och en bättre korpl-anda li{vades. 

Såsom första metlel härtill, kan antagas vara en regulier 

fördelnint: ar sjökommenderingar de båda lägsta graderne 

igenom, så att, så Tidt på styrelsen beror, den ene ej blir 

vaolqttad i jemförelse med den andre, och ·framförallt, alt 

ej personliga intressen göra sig gällande härvid. Det måste 

dock medgifvas, att vid utomordentliea fall, såsom t. ex. en 

vetenskaplie expedition, en och annan måste frångå sin tur 

för att Ieruna plats för någon, livars större kunsliaper och 
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skicklighet i nåeon ,·iss gren iiro af behofvet påkallade; men 

dylilia undantag, då de göras med urskiljning, skada ej utan 

tvertom, hidr aen att lifva ynelineens båg till alt förvarfva 

dessa lmnskaper ooh denna sldcldighet, som alltid möter ett 

rättvist erkännande. Vid ~jökommenderiogarnes uppgörande, 

ar det likväl ej no1:: att blott taga i beiralitande hvar och ens 

tjenstetid till sjös; man bör åfven, så vidt möjligt är, ställa 

så till att alla tjensteos delar, lwmma att jemnt öfvas, så att 

t. ex. en, ej ständiet kommenderas på ångfartyg, under det 

att en annan, alltid lwmmer på seclande eller sliärgårdsfar

tyg. Vidare torde man böra fästa en viss uppmärl1samhet 

vid sammaosättningen af gunrumspersonalen, p,rundad på per

sonlig kännedom om individerna, så att, det som man simlie 

kunna kalla för n Vildhjerne-element et" ej blir det öfvervä

gande, till stor skada för disciplinen och all sann sjömaona

aoda. uti intet hänseende böra många af de yngste office

rarne sammanstflflas med endast en eller tvä äldre, såsom 

pli de så kallade 14-huggarena hvill;a, uti disciplinärt hånse

«Pnde, äro den s:lmsta skola den unge officeren kan genom

gå. Den nyligen blifne officeren har ej ännu elömt kadett

lifvets pojlial•tigheter, och få de insteg i gunrummet, kunna 

de lätt leda till de obehagligaste uppträden, - fulllwmligt 

ovilrdica eentlemannen och officeren. Det kan Pj var·a tvif

vel underlwstadt, att om sjökommenderin1::arne uppgjordes 

efter orvanstående grunder, simlie intresset för tjens!en be

tydligt höjas och en bättre korpsanda så småningolll utveck

la sig. 

Vi vilja nu öfvergå till medlen att, för den unge office

rens vidare utbildning i yrket, göra en sjöexpedition så verk

sam som möjligt. Dessa kunna, i få ord, sammanfattas i 

följaode föresllrift: 11 0rdna tjenstgöringen ombord sd, att alla 

de yngre officerarne, vexelvis inö(va hvarje gren af tjensten 

särskildt, sdsom fartygets manövrerande och navigering, ka

non- och vapen-exercisen, samt alla ö{riga exerciser.'1 livad 

inll·esse för och oytta ar tjensten lian l' ::d drn hafl'a, som 
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går såsom 3:e eller 4:c man p§ qvarteret, utan ann11o 'TS

selsåltning an alt tillse att den ena ändan halas och den an

dra firas, på befallning af den (;om menderande '? - Vi sva

ra utan tvelian, all n~ttan för honom blir så godt som in

gen, men låt honom i stället blifva valdfri till en tid, hvar

under han uppdrages alt sköta en viss del ar exercisen, eller 

att föra sjöri\lilling och göra observationer m. m., och lät 

honom sedan, omvexlande med de öfrige kamraterne, återgå 

till val<lgöring, först såsom bacl1sofficer och sJuiiigen vakt

befälhafvare, under det att de förut val•lgörande erhålla an

dra befattningar i sin lur; och det är otvifvelaktigt, att den 

större verksamhet, som han sålunda blir så godt som tvin

gad att utöfva, då han vet att ansvaret hvilar på honom, 

slwll mångdubbelt ersälta den lwrtare tid som han sälunda 

får egna åt ln·arje sak särskild!. Tvånget att tänka och band

la för sig sjelf, i synnerhet vid kinliiga tillfällen, är den bä

sta läromästaren. 

Det är naturligt, alt hvad hår år sagdt om fördelning 

eller kanslie rättare delning af tjenstgörinrr, hufnidsakligast 

galler de fartyg, dr.r officerarnes antal öfversfiger det ar 

reglementet bestämda; docl< kan det i ganska betydlig grad 

tillämpas äfven på dem, som endast harva det dem rätteli

gen tillf,örande antal offiC'I.'rare. Det år en vana ombord hos 

oss, att vid alla möjliea tillfällen taga alla officerarne på en 

aång uti ansprål<, äfven du når egentligen endast arbetsstyr

-Ila behöfves. Vid sådana tillfälli·n, förvandlas deras befatt

ning till en underof'ficers eller liOrporals, och den tanken 

uppslår sålhn, att använda dem på ett för dem sjetrva ocb 

tjensten mera gagnande sålt. Såsom det nu vanligen till

går . ombord på våra fartyg, kan en subalternofficer aldrig 

med någorlunda säkerbet pårälwa ett enda ögonblidis ro för 

'manövrer, exerciser·, divisions- och khidmönstringar elle•·, om 

ej annat, l<allelse på däcli för att 'buga sig för en kommande 

eller afgående regementsofficer, och under sådane förhållan

den kan man rj undra på att han ej företager något allvar-

l 
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tigare studium till inhämtande ar, för hans yrke vigtiea, kun

ikaper. 

Vi kunna derföre ej gilla det nu rådande systt•m, att p§ 

en gång sysselsätta alfa oflicerarne med alla ddaljer af !j en

sten. Att på sådant sätt erhålla öfning och salierhet, om åf

ven möjligt, fordrar likvål en ojemnförliet längre tid än om 

hvarje del inöfvades särsliildl. Enligt vår åsigl, böra de der

före vexelvis fördelas till valltgöl'ing, till exercisens sliölande, 

till observationers görande och .nav;igeringen m. m., men pli 

ett sådant sålt, att de hvarl•en erhålla en onödigt sträng ej 

eller alltför maklig tjenslgöring. Är då chefen, som sig bör, 

uppmärksam på att hvar och en inom sin sarsliildta tjenst

göring noga uppfyller sina skyldigheter, så lian man vara för

vissad om att de vida håltre och haslit;are än bittills sf;ola 

lära sig tjensten i sin helhet, .deruti äfven inbegripen ett far

tygs navigering, hvilken högst vigtiga del af en sjöofficers 

uppfostran, hos oss nästan alldele·s försummas. Vi hafva håt' 

endast antydt de 1lrunder som böra följas vid ordnaodet ar 

officerarnes tjens1göring ombord, fullt öfvertygade att inga 

särdeles svårigheter skola möta vid utförandet, om man blott 

kan förmå sig att frångå en del inrotade gamla vanor ocb 

fördomar. Att salien år utförbar, torde åtminstone alla de 

rnedsifva, som hafva någon liånne.dom om huru officerarnes 

öfningur, under nereis-expediHonen åt Veslindien med Kor

vetlen Najaden åren 1847-48, voro ordnade; och det är 

en inom de yngre graderue erkänd sal•, att ingen exercis

expedition med unga officerare varit så läroriii för dem, som 

just den ifrågavarande, 

Hyllande den satsen, att Sjö-officerens egentliga utbild

ning för sitt yrl1e måste ske ombord under sjö-expetlitione•·, 

kunna vi likväl ej neka alt myck~t vigtigt, kan och bör in

hämtas uuder tjenstgöringeo på stationen. Ulaf den stora 

mängd yngre officerare, som större delen af året befinna sig 

på Carlskrona station, år det endast ett högst inskränkt an-
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tal som lmnna anses hafva någon n)"tla rör yrliet ar sina 

tjenstbefattningar, och desse äro: Varfs-officerare samt In

formations- och Inslruklions-officerare, då deremot m;)ng

den få sig emellan fördelad tjenstgöringen i kasernerna, lirigs

rätten, besigtningar m. m. som, ehuru hvar och en vietig i 

sill' sjelf, lil>Väl ej bildar Sjö-officeren. De flesta af dessa 

sednare ljenstgöringar, taga emedlertid obetydlig tid i an

språk, och den öfriga tiden användes af de flesta till allt 
' 

annat ån nytta. Men, frågar man, Livarföre begagnar ej of-

ficeren sjelf denna ledighet för alt förkofra sig uti, till yrket 

hörande kunsliaper ~ Jo l emedan inga åtgärder äro 11f sta

ten vidtagna för att uppmuntra till oeh, i vissa fall till och 

med möjliggöra ett dyliii t sjeHstudium; och de äro i allmän

het höffsl få som af egen böjelse fortsätta skolstudierne se-
' 

dan de väl inträd! uti sällskaps- och lwrnratlifvets förströel-

ser. Staten bör derföre träda emellan, för alt hos den unffe 

officeren väcka och underhålla hågen för ytterli.gare kunska

pers förvärfvande - ej ensamt lem nn d<.>t åt h~ns ~>cet godt

finnand e. Såsom medel härtill må nAmnas: anordnande! af 

publika förelåsningar i de sjövetenskapliga ämnena, hvarvid 

alla tjenstfria subaltern-officerare ofelbart höra vara närva

rande, lillasom vid sl1eende artilleriförsök och alla ovanligare, 

å varfvet förekommande arbeten, der sjömans-skap taces l 

anspråk. LiliaiE'des hör bere das tillfålll' för dt>m alt under 
' 

tjenlica personers ledning, öfva sirr uti astronomistia obser-

vationers anställande och ber·äkning, samt Chronametrars 

recleriog; äfvensom erhålla liannedom om nyare tiders vieti

gasie uppfinningar i arlillerivapnet och ångmachinsväsendet 

m. m. Det är visserligen stadgad!, att publilla föreläsnin

gar sllOia, under vinterns lopp, hållas uti Talitik och Sjö

kriffshistoria, och ett arfvode utgår åfven derföre; men, huru 

har dermed tillGått de sista åren~ Jo! 3 a 4 föreläsnin

gar på l Iinuna hvardera under loppet af en hel vinter och 

förleden vinler alldeles ingen. Äfvenså finnes väl föreskrif

vet för Informations-officerarne uti Artilleri- och Navigations-
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akolgrne, att de skola Ieruna praktisk undervisning i sine till 

hörande ämnen åt de officerare, som sig dertill anmäla, men 

ingenting har blifvit gjort för alt möjliggöra en sådan un

dervisnings meddelande. Sii t. ex. finnes ej \'id sl;olorne nå

gon enda modell att begagna vid förelåsninGar uti ängma

chinlära od1 skeppsbyggeri, och de få artilleri-modeller, som 

linnas, äro mera egnade att fö.rvaras uti en antiqnitelssam

ling, ån löt" att gifva något begrepp om, huru artillerivarnet 

nu för tiden är beskaffad!. så otroligt det än är, så linnes 

lik\'ål ej något observatorium på flottans hufvudstation, ty 

den lokal, som burit namn, heder och vflrdighet deraf, är 

nu i allo, lika oduglig som otjenli.g dertill, och följaktligen 

blir det ingeoting utaf med de astronomiska observationerne. 

Frågan om en ny observatoribyggnad, har (]era gånger blif

vit \'åckt, men sedan ritningar och kostnadsförslag val blif

vit inlemnade till vederbörlig autoritet, har ocliså salien der

med hafvit en ände. [{an man vill begåra nit och hängif

venhet af officeren för sill yrkr>, då så lild göres för alt 

framkalla dem~ 

Enligt vår tanke, bör man Pj endast tänka på materie

lens förkofran ulan arven personalens, som bör hålla jemna 

steg dermed; ty det år ett r,ifvd axiom, att "ju 1lyrbarare 

och fullliOmlit:are en maehin f1r, med destll mera skicklighet 

och omsorg bör den handhafvas, om den t·j i otid sliall blif

''a obrukbar eller fö1·störas. Dl'! upprepas ofta, alt Sverige 

år ett falligt land - välan l Desto mera är det i behof af 

skickliga ljenare, som förstå vårda och på det fördelaktigaste 

sätt hushålla med statens Cffendom, och allra minst har det 

räd till att lemna, om åfven för kort tid, en så dyrbar del 

af krigsmaterielen som t. ex. ett Linieskepp eller en Fregatt 

i händerna på olwnnieheten och oskicldicheten. För att före

komma stora förluster, rår man ej sliy små uppoffringar, och 

så säkert det år, att den bästa materiel i verlden, i händer

na på den som ej förstår sköta den, år af noll och intet 

varde; likaså sakert är det att dugligheten hos befälspcrso-
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nalen inom en större korps, hufvudsaliligen beror pä d-e mer 
eller mindre ändamålsenliga åtgärder, som af staten vidta
cas, för officerens utbildning i sitt yrl;e. 

Det återstår nu att säga några ord om en af de ,·igti
Easte orsakerna till de nnge offi~erarnes missnöje mPd och 
deraf följande liligiltighet för tjensten, nemligen den högst 
usla allöningen. Hvad kan väl staten vänta af en tjenare, 
som den löner så, att han löper fara att svälta ihjäl'? 1\an 
det vara uppmuntrande för en officer att med Hver egila sig 
åt en tjenstbefattning, der löueförmånerne äro underlägsne 
den simplaste, enskildte tjenares, emedan denne år sål!el' om 
husrum, födan och oftast arven ldåderne, hvilkPt ej ar hän
delsen med den förre'? Nej! följden af statens njugghet 
emot sine tjenare måste ovilkorligen blih·a, att desse visa 
likgiltighet för sin tjenst och endast stråfva att på enskillit väg 
skaffa sig den lifsbergning som staten ej gifver dem. lluru 
många äro ej de som, blott för sin bergoing för det när
varande, uppoffra sina utsigter för frarutiden inom flottan, i 
det att de nästan uteslutande egna sig åt enskildta befall
ningar '? Tjensten går sålunda miste om mången ductig och 
sliicl;lig officer, som under andra förhållanden skulle gjorl 
beder åt vapnet, men nu endast egnat sig åt den minsta 
möjliga ljenstgöring, som fordras af honom, för alt fä quar
stå i rollorne till dess att han kan få pt•nsion. De tider, då 
intelligensen och skicliligheten kunde laxeras efter godtycke, 
äro ej mera, och torde ej mera återkomma. Della hafva de 
enskildte nogsamt insett och genom förnuftiga medgitvanden 
försäkrat sig om deras tjenst, men det allmänna, d. v. s. sta
ten, bryr sig ej om de nya åsiuterne i delta fall, och om ej 
snar förändring inträffar skall, åtminstone vid flottan, följden 
blifva den, . att nitet, skickligheten och intelligensen skola 
lernoa den, för att träda i den enskildtes tjenst, der de äro 
uppskattade efter sitt fulla värde. Vi hafva redan sett, huru 
canska många af våra bästa och skickligaste underofficerare 
på de sednare åren öfvergifvit flottans tjenst för enskildf. 

j 
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Inom officers-kotps~·n har \ål' ännu ej så mång·a dylika fall 
fötekotnmif, men likväl tillräckligt många för alt väcka all• 
varsamma farl•illfor, sedan exe1ilplet en gång blih·et gifv'Pt. 
Ett ar de vigtigasie OJt•dlen att erhålla en skicklig olficets
korps, är drrföre att aflöna dt'O så, att staten får moralisk 
libasäväl som laglig rlltti{ltlt~t alt utl,räfva verksam och nitisk 
tjensteörine af densam1na, utan att missnöje bör kunna upp
itå. tlå först komll1et i·ntl'esse för tjeiJsten att visa sig, och 
det behöfves endast obetydlig näring för an inom korpsen 
framkalla skicklighet och kunskaper. 

Den unee oflicerPns Illerlieare utveckling för tjensten, 
beror således hufvudsa~ligen derpå, att hans intresse derför 
vackes och underhålles. Vi hafva, ehuru kanske på 01mägar, 
sökt utpel;a de slörsta hindren dcremot, samt sållet att till
intetgöra dem. för att nå målet, fordras emellertid, lika
som till krig, trenne ting, och de äro prnniogar, mera pen
ningar och ändå mera penningar. Vill staten anslå l'tterli
gare medel till öl;ande ar lönerne samt till dc institutioner 
för officerspersonalens vidare utbildning, som vi hår i kort
het hafva antydt, så återstar li~väl ett medel, och det år 
att reducera korpsen så, att de ·inbesparade lönerna räcka 
till att passande öka de öfriga, äfvensom till de öfrige än
damälen. Oeo aktivare tjenslgöring, som nödvändigt _ blefve 
en följd ar korpsens förminskning, skulle 0\'illwrligt föröka 
dess tjenstduglighet, och hvad man förlorade i quanlitet, er
sattes ril.ligen genom qoaliteten. En duglig o((icer på eU 
fartyg, år bättre än två oduglige, och drrföre, åfvcn om brist 
på officerare skulle uppslå vid en större rustning, så kunna 
\'i vara nöjda, om blott balfva antalet officersplatser kunna 
besättas, d ä man vet, alt de inlagas af . män, vuxne sin plats 
- resten må fyllas med konstituerade offic.erare, som med 
lättbet böra kunna erhållas ifrån \'år handelsflotta, och som, 
då de äro i besittning af Sjö-officerens kanske bufvudsakli
gast-e egenskap eller sjömanskapet, snart nog kunna inöfvas 
att li1Hteds8tållailde_ sköta underordnade ollicersberaltningar 
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ombord. Skall åter officerskorpsen förblifva så 11tor som den 
nu är och kanske äfven bör vara, så måste staten ovilliOrli

gen beqväma sig till uppoffringar, om tlen i behofvets stund 

skall kunna vänta tjenslbarhet och dugligbet ,af densam~a, 

bvarom icke, ~tå böra vi altlri& tänka mera på, att på hafvet 

håfda Sveriges ureamla ara, i det alt \'i skydda dess kuster 

emot fiendtliga angrepp, ulan låtoro oss då, såsom Ryssland 

nu eör med sin, instänga vår flotta i våra hamnar, för att 

der sånkas eller brännas utaf fienden - ett i sanning pas
saode slut på den mer än Iuseonriga sjökrigsära, vi ej läo

gnt vilja eller förmå upprätthålla. 
c. J(. 

VERKsTÄLLDE ARBETEN vm KoNGL. FLOTTANs STATIO

NER ÅR 1854. 

C a r l s lo r o n a S t a t i o n. 
Linieskeppet Oscar: V er kslällt en del klargöringsarhe

ten, som, efter reparationens fullhordan, återstod o; utrustat 

Lioieskeppet till expedition, samt efter dess slut afrustal och 

uppJaet detsamma. 

Linieskeppet Carl XIII: Förrällat åtskillige klareörings

arbeten samt utrustat Linieskeppet till expedition, och efter 
dess slut afrustat och upplagt detsamma. 

Linieskeppet Carl XIV Johan: Re'parationen, h varunder 

Linieskeppet förändrats till Skrufskepp, afslutad, inredningen 

rollbordad och inventarierne kompletterade. Den 17 Maj ut

togs Linieskeppet ur Dockan samt förlades till nya kranen, 

h varest pannoroe och de större machindelarue intogos, hvar
t'ftH Linjeskeppet åter dockades i och för machineriets och 
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propellt!I'IIS inså Ilning. sedan dessa arbeten blifvil verkställ

da, förlades Linieshppet från Dockan till yttre Dockbassinen 

samt klargjordes till expedition, på hvilken det utl!ick den 21 
Augusti; efter expeditionen a fru stad t och upplaedt. 

Linieskeppet Försigtig!teten: Reparationen fullbordad och 
inventarierne komplelterade enliet i Nåder faststf1lld arbets

plan, så att vid årets slut, utom vanliga klargöringsarbeten, 

äterstodo drifning och koppring, ätsliillige mindre inrednings

arbeten noder trossJäck samt i kajutan och gunnrummet, 

diverse gjutgods, masters och bogspröts bes!ående, h.vilket 
likväl i och för trädets torkning icke bör verkställa~ förr ån 

behofvet det påkallar, äfvensom tillverkning af en del lättare 

rundhult med beslag. 

Linieskeppet Gustaf den Store: Enligt serskild te Nådige 
Ordres verkställt en sWrre reparation å Linieskeppet och 

kompletterat dess inveutarie-uppbörder samt anskalfat nya 

Jernankartåg; hvarjemtc Linieskeppet blifvit klargjord! och ut

rustad! till expedition samt utlacdt på redden ti.ll Exercis
skepp; afrustadt och upplagd t efter expeditionens slut. 

Linieskeppet Dristigheten : Den likaledes enligt sersliildte 

Nådiga Ordres anbefallda fulländning af detta Liuieskepp har 

till större delen blirvit verkställd, åfven,som Linit.>slieppets in
redning såväl pä som under trossdäcli fullbordad. Jernan

kartåg äro anskaffade samt inventari-upphörderne i det når· 
masle kom[Jidtcrade. 

Linieskeppet Fäderneslandet: Undersökt åtsldllige ställen 

i botten vid stäfvarne och i vattenlinien, uthuegit rutna bord
läggningsplankor samt fastsatt och med drifning försett nya 
sådane, reparerat timren, förspikat bordläggningen, undersökt 

och iståndsatt bultar och naglar ru. m. samt drifvit bordlägg
ningen från bärhultet till underkant af vattenlinien. 

Linieskeppet Manligheten : Reparerat det rutna af tim

mer o6b bordläggning i och omkring lätta vattenliuien, drif-
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vU bordläggningsnAten från kölen till relingen &amt halChec
kat botten. 

Fregatten Norrköpihg: Dess nybyggnad har forlgåll, så 

att vid åreis slut, utom vanliga klargöringsarbeten, återstodo 

drirning och koppring, ventiler i l,yttorne, en del gjutgods, 

alskillige besl;lgers tillverkning och fastsättande, äfvensom di

verslt mindre rundhults beslående. 

Fregatlen De1iree .: Ver!f,ställt alskilliga reparationer 
samt klargjort Freeatten till expedition och efter dess slut 
afrustal och upplagt densamma. 

Fregatten Euqenie : Utrustad och klargjord till expedi
tion samt eft11r dess slut aftaklad och upplagd. 

Fregatten, af Chapman: Insan fregatten i 4:e nya Doc

lian för aU n pareras oc'b förändras till Korvett 1 losslagit kop

parförhydnin~:en, ulhuggit en del bordlaggoing ech timruer, 
pålagt kapellet, losstagit inredning, väuare och band för be
sigtoing. 

Fregatten GalalfuJ har uti ä:te DJII Dockan blirvit inta
gen och slopad. 

Korvetten Jarramaa: Verk8låll' åtskillige rPparations
och klargöringsarbeten samt utrustat Kor•etteo till expedi
tion, efter hvilkeos slut Korvetten arruslades och upplades. 

Äng-Korvetten Gejle : Upptaklad och utrustad till expe
dition, samt efter dess slut intagro i Docka, hvarest följande 
arbeten blifvit yerkslällde : medelst bultar ytterligare fästat 

till fartl·cet åtskilliga delar ar rnachineo äfveosom bäddnings
trädton för samma machindelar, iståndsatt mindre s~ador å 
liopparförhydningen och lösköleo; reparerat galjonpumprören, 

afril,lat rörstärven samt girvit densamma en smidigare form. 

Jern-Korvetten Svalan : Upphalad på land och ~apel

Irrad. 

.Äng-Korvetten Thor : Utrustad och klargjord till expe
dition snmt efter dess slut arrostad och upplagd. 

165 

.A.ng-Korvetten Oradd, liOm, ·enligt fastställd orhelsplao, 

skulle unMr loppet af sommaren vara i fullfardigt skick, har 

blifvi t kompletterad och fullbordad så tidigt, att ({orvetten 
redan den 1 O Juni utgick på expedition. Erter expeditionen~ 

slut afrusta<1es och upplades Äng-Korvetten. 

Post-ÄngfOTtyget SvetlSka Lejonet: Sedan ångfartyget, 
efter dess sjuokning i Ystads hamn, blifvit hitförd!, .intogs 

detsamma i ~:te nya Doclwn, hvarest efternämnde arbeten 

verl•ställdes: en del gammal lwpparförhydning artoes och ny 
sådan fastsattes, bordläcgningeo, kölen, garnering, däck, bräd
gång och skarndäck reparerades, ny lösköl fastsattes, plan i 
akterrummet blef inlagd, driruinc verkställdes å däcket samt 
utombords, jemte åtskilliga mindre arbeten. Erter repara

tionens slut uttocs ållgfartyget ur Dockan samt utgick ytter

ligare på expedition. 

Post-Ångfartyget Nordstjernan: Intaget i Docka efter 

pågrundstötning vid Utlåncan; reparationer verktålide å kriet, 
underloppet, kölen, löstimren, bord'laggniogen, kopparförhyd
ningen och öfra där.k; fartyget utloes ur Dockan, samt ut

gick åter på expedition. 

Briggen Nordenskjöld: Utrustad och klargjord till expe
dition samt efter dess slut artaklad och upplagd. 

Briggen Snappopp: Utrustad och klargjord till expedi
tion för exercis med skeppsgossar. Efter expeditionens slut 
afrustad. 

Ångfartyget Valkyrian: ({largjordt till expedition. 

Ångfartyget Balder: Utrustad t till expedition samt efter 
dess slut upplagdt och afrustadt. 

Ångfartyget Heimdal : Intagit ångfartyget i 5:te nya 
Dockan, drifvit detsamma utombords samt fastsatt nytt kri, 

h varefter dl'!iall!JIHI uttogs frän Dockan; klargjord t och utru

stadt för att till transporter inom stationeo användas. 
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La$l-Briggen Harmonien: Efter intaenine i Docka, rr
pare'rat Brieeens reling samt drifvit bordläggnineen !rån lätta 

vattenlinien till sl1arndäck j upptaklad och klargjord till expe

dition samt använd rör eiH~virkes m. fl. transporter, hvaref

ter, sedan dess,, blifvit verkslallde, Brigeen aflaklades och 
upplades. 

Fyrfartyget Vulkan: Alslutat fartygels n)'byggnad och 

salt detsamma i sjön samt i öfriet verkställt all!, som l'Oligt 
gilne föresl1rifler sk-ulk å lartn;et utföras på Varfvet, livar
efter Fyrfartyget allemuades till Lotsverket och eenom dei!> 

försorg till br.stammelseorten Malmö afsåndes. 

Mörsare-fartyget Fenris och Avisfartyget Starkotter bliC

va blilvit å land upphalade samt helt och hållet ombyggd.e 
och försedde med nya inredningar. 

Postjakten Postiljon: Upptaklad och klaq;jord till expe
dition. 

Last-Galeasen Pojken: lutagen i Docka, hvarest följande 

arbl'ten å Galeasen blifvit verkstäide: förfårdillat n y köl, lösköl, 

iambordsplankorne, roder, spår till _ stormasten jemte 2:ne 

däcksstöttur, repan'rat briet, earneringen och våghålsplankor

De i lastrummet samt drifvit farfreet lrån kölen till öfver

liant af bärilllltet. GaleasPil har blifvit upptalilad och utru

stad till expedition för transporters verkställande. 

Dessutom liafva följande fartye blifvit utrustade och klar

gjorde till expedition, nemligeu : Last-G aleaserue · Flickan 

och Kamelen, skonerten Activ, Lasl-Jakten Svahn, l ·sand

skuta, 3 Espinear och 5 Vattenskuto.r._ 

J gamla Reparations-Dockan, der Lioieskeppet Fädernes

landet varit insatt från förra året, bafva dockningar ar efter

nämnde fartyg egt rum, nemligen : Briggen Rarmonien, Post

Ångfartmet Nordstjernan, Liuiesl1eppet Manligheten, Last-Ga

l~asen ~ojkrn och Äng-Korvetten Gelle. 
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Nya Dockbyggnaden: Bottnarn e uti ·l :a och 2:4 Doc

korue hafva till vissa delar blifvit ioständsatte medelst mur• 

nine af huggen eranh äfvensom täcl;oingeu med hucgen gra

nit å 2:a och 3:e Dockornas sidomurar är fullbordad, hvar
jemte 1 :a, 2:a och 3:e Dockoroes sid om urar samt svajnings
rummets murar från vattenytan äro reparerade och fogstruk
ne. Alla Doclwrne samt svajningsrummet harva erhållit nya 

stämbord al gjutet jernj och äro vanurinear ar smid! jern 

anbringade för 4:e och 5:te Dockornes portrullar. Dessutom 

äro planstenar, utgörande 7237 qnadratfot, behuggne. 

Ång-Hammar-Smedjebyggnaden : Murningsarbetet har, 

hvad sjelfva byggnaden beträffar, blifvil fullbordadt, äfveosom 

inredningar, med undantae af insättaodet af mnchineroe och 

uppföraodet af ugnarne, till hvillia likväl skorstenarue i det 

närmaste blilvit fårdigmurade. Golfven äro till en del in

lagde. Takl't har blifvit l<\ckt med jernplåtar. 

Bdthamn•byggnaden vid Kungsbron: Murningsarbetet har 
enligt arbetsplanen blifvit lullbordadt j och fortgår sprängnin
een och planeringen af beq:et, sä vlll emellan sjukhuset och 

kajen, som åt Valleatan, för att från denna högre helagom 
gata ned till hamnplanen bereda en apparell. 

Jerngjuteri- och metallverkltäderne hafva hlifvit sam

manbyf-:ede. 

Nya Kasernen vid Drottninggatan: Gården har blifvit 

planerad och uti den derstädes uppförda barack ett provi
sionelt kokhus inredt. 

För omläggning af vattenaflednings-kanalen d Amirali
tellgatan harva 62 st. plansteoar, uteörande 369 quadralfot, 
blilvit behuggne. 

Förrdashuset d Söderstjerna : Takets omläggning med 

ziol•plålar och Höganäs talliegel är verkställd, samt rappnin

gen ä husets yttre sidor iståndsatt. 
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Lärlinge-verl.-stads-byggnO([erne h(I(Ya lrJi.fviJ Hlr~ndrade 
Jill !Jpplag för ruruplan.kor. 

Stensättning af Kron(Jn$ gotuandelar: Det u.nder året 

'~r.kstållda stensältnings.arbetet utgör tillsan).man.s Slä i qua
..cJratfamnar. 

llärjemte hafva åtskillige reparationH å Kronans hus och 

byggnader samt broar och iurältuincar egt rum. 

Uti Varrvets samtlige Verllstäder harva en mängd oytill

\'erkoingar, reparationer och förändrinp.ar för förråden och 

fartygen, samt !ör de sistnämndas förserode med inventarier, 

åfvensom för Kronans hqs ocl! bygcnader, J{ungsbolms Fåst

ving samt Koncl. Flottans Slalion i Stod>IJOIJD och Göthe

borgs Depo.t blifvil verkställde. 

Uti Artilleri-E:cercis,...Skolans öfningar harva under årets 

Jo.pp deltagit efternämnde befäl, und.erberäl och manskap, 
nemligen: 

J Premier-Löjtnant vid Flollan, 

40 sekund-Löjtnanter vid D:o, 

l Löjtnaut vid Marin-Regementet, 

2 Under-Löjtnanter vid D:o, 
25 Styrmän, 

37 Konstaplar, 

Un.der .. Officers-Korpor,l\ler.Qce och l :a kl,assrns l\Ja~roser vid 

A rtilleri-Staten, 

45 Marin-soldater, 
532 Båtsmän. 

För Matros-Korpsens exercis l1ar året varit scrdeles 

ogynnsamt. De i Olllober månad intagne Matrosrr ocb 

J iung·m,:tn ,l1arvil un.der exrrcistiden varit använde till rarty

lll'flrS . a(ru~luing, j följd hvarar de af delta manskaJ_> &j.Of.da 
framstegen i skolan äro obetydliga. · 

S t o c k h o l m s S t a t i o n. 
Försatt l 00 st. Kanon-Jollar i tjenstbart skick. Motta

cil och inrt>dt 2:ne ChefsfartYll af Jero, oybyggdt 4 Bomb-
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kanonslupar. Reparerat Chefsfartygen Lilla Amphion och 

styrbjörn. N l hyggt 2:ne slupar och en Adjutants-joll; ru

stat och afrustat de till PXercis och andra ändamål använde 

fartm. Verl;ställt Generai-Fioll-Besigtning samt Elie-och Fu

ruvirlws besi~;tning. Docl1at finefartygen Gylfe, von Sydow 

och Valkyrian. Slopat utdömde lwnonsluparne Sigge och 

Gylfe. 

På Slaglrruts-Laboratorium, apterat 1660 st. 7-tums run

da bomber och 17 st. 24-pundige granater till perkusions

antändning. Förrnrdigat 6300 perliUsions-rör och 47500 

kanonslagrör m. m. 

Håse11larehuset undereätt reparation och taket be

Iagdt med zinlwd jernplåt. f(anonier- ocb Timmer

mans-Kasernerne undercått betydlieare invändisa reparatio

ner. Å Kastellhollusbat!Rriet rifvit en del af muren och åter 

uppbyggt densamma med planer för 24-pundige l;anoner, 6 

embrasyrer färdige och försedde med beslyciHlillg ar 24-

pundi[le kanoner. En del små eld vapen fl ro förändrade till 

slackruts-an lä n d n i n g. 

G ö t h e b o r g s D e p o t. 

12 st. llomhkanonslupar, 12 st. Ka nonslupar samt Siw

nerien I'Aiete äro salta i komplett skicl1 . Uppmuddrat Varfs

hamnen. Heparerat åtsl;illiua byggnader. 

SJ'Ö-EXPEDITIONER MED I(ONGL. FLOTT .. NS FARTYG 1854. 

C a r l s k r o n a S t a t i o n. 

Linieslceppet Carl XIII: Eskader-Chef: Kontre-Amira

len S. M. v. Krusens tjeroa ; Flagu·Kapten: H. IL Il. Hertigen 

af Östergötbland; Chef: Kommendör-Kapten C. Meister. Ex

pedition 4 månader. Tillhöraode Eskadern i Östersjön. Af

mönstrade den 29:de Juli. 
12 
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Linieskeppet Prinfl Oscar: Ch e f: Kommendör-[{apten 

Friherre E. Runth. Expedition 4 månader. Tillhörande Eska
dern i Östersjön. Armönstrade den 29 Juli. 

Linieskeppet Carl XIV Johan: Cher: Kommendör-Kap

ten A. F. Palander. Expedition 2 månader och 14 daear. 

Profsep,lines· expedition i Öslt>rsjön och Kaltegat. Armönstra
de den 2 November. 

Linieslwppet Gustaf den Store: Ch d: Kommend.-Kap

ten Löwenbore. Exercis-skepp på Carlsilrona redd i 4 må

nader och 7 dap,ar. Armönstrade den 3 Oktober. 

Fregatten Desiree: Chef: Kommendör-Kapten F. En

gelhardt. Expedition 3 månader och 21 dagar. Tillhöran

de Esl1adt>rn i Östen•jön. Armönstrade den 29 Juli. 

Fregatten Eugenie: Chef: Kapten llreckslrörn. Expedi

tion 6 milnade1' och G daear. Tillhörande Eskadern i Öster
sjön. Armönstrade den 3 Olilober. 

Korvetten Jarramas: Chef: Kapten Laven. Expedition 

3 månader och l O dagar. l\adelt-Fartyg
1 

i Öster- och Nord
sjön. Armönstrade den 29 Augusti. 

Ång-J(orvetten Gefle: Chef: l(omrnendör-Kapten \'on 

Diedericlu. Expedition 4 månader och 14 tbgar. Tillhörande 

Esk11dern i Östersjön., dcrt>fler Ångbåts-csl!adern. - Afmönstra
M den 27 Juli. 

Ång-J[orvetten Thor: Chef: Kapten Lagerstr5le. Ex

pedition 4 månadPr och 15 dagar·. Tillhörande Eskadern i 

Östersjön oeh derefter Ångbåts-Eskadern. Armönstrade deu 
29 Juli. 

Dito: Under befäl af samma Chef. Expedition 25 da

gar, för transport af kontingenter ur åtskilliga Rep,ementen, 

liommend·erade att öfvervara aftäckning af Carl XIV Johans 
staty. 

.Ång-J{orvetten Orädd: Chef: Kapten A. G. Nordenslljöld. 

Expedition 5 månade1· och 19 dacar. Tillhörande Eskadern 
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Östersjön och derefter Ållgbåt~-eskadern. Afmönstrade den 

22 November. 

Ångfartyget Valkyrian: Esliader-Chef: H. K. H. Herti

gen af östereöthland, från den 20 Juni till den 21 Sept. 

Fiaen-Adjutant: Kapten Eeerström, från den 2~ Juni till den 

27 Juni. Chef; [{apten Fri h. Cedt•rström. Expedition 5 måna

der och 21 daear. Tillhörande Esl;adern i Östersjön. Der

efter Chefsfartm för Ånp,båts-Pslwdern. Armönstrade den 23 

Srptember i Stockholm. 

Briggen Nordenskjöld: Chef: [{apten J. !Oeman. Expe

dition 7 månader och 19 dagar. Tillhörande Eskadern i 
Östersjön, derefh>r Vablfartye i Fårö sund. Armönstrade den 

20 November. 

Briggen Snappopp: I\apten O. Ameen. Expedition 2 

månader och 23 daear. Exercis med Slieppsgossar. Armön

strade den J 4 Aueusti. 

Skonerten Actif: Chef: Kapten-Löjtnant Santesson. Ex

pedition 6 må11ader och l O da ear, i Östersjön. Y aktfartyg 

\'id Waxholm. Armönstrade den 14 November i Stockholm. 

.Ångfartyget Balder: Chef: Premier-Löjtnant C. von 

({rnsenstjerna, Il eånger inmönstr·adt och 11 gånp,er afmön

stradt. Expedition 4 manader och 9 dagar. Trupptrans

porler m. m. 

Hanon-skonerten von Essen: Cher: Kapten-Löjtnant 

Ehrenpohl. Expedition 3 m5n~der och 15 daear. Karan

t;insbevaknin{{. Armönstrade den 15 April. 

J(anon-Skonerten Hökenflykt: Chef: Sekund -Löjtnant 

Ekström, 8 dagar; och derefter Chef: Sekund-Löjtnant Lem

nell 9 månader och J O dagar. [{arantänsbevakniog. Armön

strade den 31 December. 

Kanon-skonerten von Stedingk: Chef : Premier-Löjt

nant Herkepe. Expedition 3 månader och 1 O dagar. Ka

rantäosbevakninrr. Armönstrade den 1 O April. 
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Last-Briggen Harmonien: Chef: Kapten-Löjtnant Åb
ruansson Il dap,.1r, och derefter Chef: 1\apten-Löjtnant 1-Ie
denstjernn. Expedition 6 månader och Il dagar. Lasfdra
gare-expeditioiH' r. AfmönstracJ I:a gången den 11 Augustt 
och 2:a gången den 21 November. 

Last-Galeasen Pojken: Chef: Selmnd-Löjtnant Thörn. 
Expedition 3 månader och 12 dagar. Afmönstrat J:a gån
gen den l Juli, och 2:a gången den Il September, derefter 
Chef: Premi er-Löjtnant Zethelius. Expedition I månad och 
3 dagar. Armönstrade den 14 Oktober. LastcJragare-e1 pedi
tioner. 

Last-Galeasen Flickan: Chef: sekund-Löjtnant The-
lander. Expedition 7 månader och 4 dagar. 3 gånger in
och afmönslrad. Lasldragare-expedilioner. 

Post-Ångfartyget Nordstjernan: Chef: Premier-Löjt
nant F. Pettersen. Expedition S månader. Postfart emellan 
Stocllholm och Stettin. Afmönslrade den 4 December. 

Post-Ångfartyget Svenska Lejonet: Chef: Premier-Löjt
nan_t Pantzerhjelm. Expedition S månader och 7 dagar. 
Postrart mellan Ystad och Stralsund. Armönstrade den 12 
Decemher. 

Post-Jaliten Postiljon : Chef: Premier-Löjtnant Frick 
under 3 månader och 13 du ga r. Almönstrade den 13 April, 
derefter Chef: Premi r r-Löjtnant Zethelius S dnear. Armön
strade den 2 De{!ember, sedan Chef: Sekund-Löjlnnnt M. 
Servais till arets slut, 28 dacar. Postrart emellan Ystad och 
Stralsnnd. 

S t o c k h o l m s S t a t i o n. 

En Bataljon J(anonslupar: Ch er: Kommendör-Kapten 
llasse lbere. 2:ne div ision<' r inmön strade den 1 April och 
afgångne under 13a t aljons-Chef~ns Uef;il till Go ttl and. En divi-
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iion tillika med Bataljons-Chefen armönstrade den 29 Juni 

och den 2:dre den 18 Sept~o~mher. 
En Bataljon J(anon-Jollar: Chef: Kapten-Löjtnant War-

berg. Expedition l månad i Stockholms skärgård. Inmön-

strad den 6 Juni. 
En Division Kooonslupar: Chef: Premier-Löjtnant C. 

11 . Kreu~:er. Dellagit i Fållmanövrer i Slackholms sl1ärgård 

under 6 dagar. JnmönstracJe den 23 Juni. 
]{anon-Sl;(merten Neptunus: Chef: Premier-Löjtnant 

Ulrich. D:o D:o Hector: Chef: Premi er-Löjtnant C. H. 1\reii
cer. D:o D:o Archille8: Chef: Selmnd-Löjtnant Lrjonhufvud. 
D:o D:o Eolus: Chef: Selwnd-Löjtnant Cronhjelm. Hesa från 
Göth Phorg ti-ll stoeldJolm und er 14 dacar. Inmönstrade deo 

16 Augusti. 
En Bataljon l(anonslupar: Chef: Kapten EePrslröm. 

a~sa från GöthPborg till Slockholm 22 dagar. lomönstrade 

den 9 September. 

Briggen af Wirsen ock 2 Kanon-Jollar: Chef: Pre
mier-Löjtnant O. Kreuger, 2 månader och 4 d~car. Inmön
strade den 6 April. Vaktfartyg vid W3xholm. 

Landstignings-J(anonslupen Birger: Chef: Kapten-Löjt
nant Haverman, 20 daear. Expedition i Stockholms skiirgårcl. 

Inmönstrad den 20 Juli. 

Ångfartyget Gylfe: Ch ef: Kapten-Löjtnant Sundin, 5 

m~nader. Expedition i Östersjön. Inmönstrade den 6 April. 
D:o D:o: Chef: Premier-LöjtNant Hosengren, 2måna-

der och l dag. Expedition i Östersjön. Inmönstrad den 

22 September. 

Ångfartyget von Sydow: Chef: Premier-Löjtnant Sllog
man, 6 månader och 2 dagar. Expedition i Östersjön. In
mönstrad den 6 April. 

Ångfartyget von Sydow: Chef: Premier-Löjtnant C. H. 

Kref1ger, 2 månader och 29 daear, till årets slut. Expedition 

i Östersjön. Inmönstrad den ~ Ol!tober. 
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Ångfartyget Kare: Chef: l(apten-Löjtnant Warbera, 9 
dagar. Expedition i Östersjön. Inmönstrad den 12 Auausti. 

D:o D:o: Chef: Premier-Löjtnant v. Feilitzen, 7 daaar. 
Expedition i Östersjön. Inmönstrad den 29 Oktober. 

Last-Galeasen Tärnan: Chef: Premier-Löjtnant Livijn, 
3 månader och ä dagar. Expedition till Carlskrona m. m. 
Inmönstrad den 6 Maj. 

Sjömätnings-Fartyget Svalan: Chef: sekund-Löjtnant 
Arfvidsson, 3 månader och l dag. Expedition föt· utrönande 
af Kompassens missvisning i Botten viken. Inmönstrad d. 19 Maj. 

J(arant.-{artyget vid Djurhamn: Chef: Kapten-Löjtnant Ring-

D:o D: o D:o 

heim, 6 månader och 6 dagar. 
Inmönstrad den 29. Mars. 

Chef: Premier-Löjtnant Livijn 
till årets slut. Inmönstrad d. 
30 Sept. 

D:o D:o Furusund: Chef: l{apten-Löjtnant Törn-

D:o 

Summa 

D:o D:o 

sten, 3 månader och 13 dagar. 
lomönstrad den I April. 
Premier-Löjtnant O. Kreuger, 
4 månader och 29 dagar. In-
mönstrad den 12 Juli. 

Under liret ~afva carit kommenderade: 
l l{ontre-Amiral. 
7 

11 

22 
33 

65 
l 

3 

9 

Kommendör-Kaptener. 
Kaptener. 
Kapten-Löjtnanter. 
Premir.~r-Löjtnaoter. 

Sekund-Löjtnan ter. 

officer af Konstrul1tions-korpsen. 
officerare af Mekanisl1a korpsen. 

d:o af Marin-Regementet 
- ---
152. 

17r> 

ATT lliNDRA. LADDNINGEN I SKJ'UTGEVXR ATT SKADA.S 

AF VÄTA. 

(Efter Naut. Mag.) 

En engelsman vid namn E. l\1. Smith hat• uppfunnit ett 
godt och enl1elt sätt att skydda krutet i ett siljulgevär mot 
skadaode af fullt eller regn, äfveu om det förblifvit laddadt 
flera månader ombord, eller medförts i regnväder. Medlet 
är följande: Sedan geväret bli[vit på VJnligt sätt laddad t, anti~-

en det är en Jmallhattsmuskött, jagtbössa, studsare eller pt
:tol, insättes i fånghålet en liten pinne af torrt furuträd, 
spetsad i inre ändan, och så täljd alt den passar full~om
ligt tätlj då den icke kan indrifvas mera, afskäres den JCmnt 
med knallllattstappen. Derefter påsättes knallhaltt·o, och man 
kan vara viss att slwttet brinner af, antingen man genast 
afskjuter det eller låter det stå laddadt en lång tid. Det är 
ingen fara att knallhatten anlöper eller försämras af den sal
peter, som krutet inneld\ller, hvilket i ful1tig väderlek ofta 
inträffar med ett på vanligt sått laJdadt gev~r. lcl;e heller 
rostas tappen inviindigt, utan då trädplugeen ögonblickligt 
blirvit förtard af det alfyrade knallpulfret i hatten, befinnes 
ranghålet fulllwmligt rent. för jägare bör detta förvarines
sått \'ara nyttigt, då de i reg~niid e r va~la på viltlt, och kun
na vara säkra att skottet hv<~rken lilicllar eller brinner sent. 
För några slags eldvapen passar dock icke detta proppnings
sätt, t. ex. Colts revolver-pistoler, der hålet är så stort att 
trädpluggen icke lätt förbrinner, men der behöfves det icke 
heller. Man kan föröfrigt tänka sig, att mängden af läsare 
vilja försöka denna uppfinning, innan de tro derpå, eiJUru 
det kan tilläegas, att vid de försök, som i Carlsl1rona blifvit 
gjorda med knallhattar, å sålunda laddade och proppade flot
tans gevär och pistoler, ingen ar dem klickat. 

J . 
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DE NYA HöGTRYCKNINGS-ÅNG-BLOCKSKEPPEN I ENGLAND. 

Uti Titlsliriftcn ,the Artizan,., för April, Maj och Juni 

månader innevarande år meddelas följande uppsatst'r öfver 

de nya I-Iöt.:tryclinings-Ångslieppen, hvillia uppsatser här nedan 
- återgifvas i sammandrag. 

Högtrycknings-Ångpannor li Slrruf-Linieskeppet , Pem
brol>e11. Dessa pannor äro tillverl;ude af Hrr Maudslay, Son 

~ Field, och den välliiioda firman torde berättiea till oin
sliriinkt förtro~:nde. Dimensionerne äro följande: 

Tubern3~ längd = 8 fot J tum. 
D:o diameter - 2 tum, utvändiut. 
D:o antal = Sti4 stycken. 

Eldstalh-ytan = 120 qvadratfot. 
Rör-ytan = 3654 qvadratfot. 

Skontens-uppgfti'fgen = 320 qvadratfot. 

Det år en gammal och utnött sanninrr, att bchofvct är 

uppfinniogarnes moder. Ångkraftens om:itliga v;irde om bord 

å krigsskepp, bevisades klarligen fi Östt>rsjötlottan förlidet år, 

- och förutseende kommande liders behof, har Amiralitetet 

förändrat ett halft dussin gamla 7 4-kanon-skepp under lop

pet af nåffra månader, till brnl1bura och nyttiga Xngskepp. 
11

Pembrol\011 är ett af dessa, samt förer å sina däck 60 ka
noner. 

Ånffmachin~o, af 21 O nominela häsl11rafter ii r enkel slarl1 ' ' och på samma e5ng mycket sammanträngd. Cylindrarnes dia-

meter är 30 tum; slaeets län ed 2 fot 6 tum. Pannorna äro 

pröfvade med JSO sl1ålpunds trycl< på qvadrat-lummen, och 

alldenstund man sålunda försälirat sig om goda rör och sam

manfogninffar m. m. betvilla vi iclie, att resultatet af Pern
broli es {HllllOI' blir fullt tillfredsslållandr. 

Bland anmnrknin3ar, som mot dessa pannor ejorts, an
föra vi : Tubernas stora läncd af s fot 1 tum, i förhållande 
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till den obetydli~a diametern af I -{, tum i tätuiogsringarne. 

Härar uppstår den olägenhet, att det naturliga draget blir 

högst trögt, och en cod tid edordras innan pannan kan brio

gas till koll och ångan börjar stiea. Med tillhjelp af meka

niska medel underhålles dererter draget bättre. 

Det påsk yodaode iiriget, rörmod a vi, tillåter icke för när

varande anställaodet af nogg1·anna försök med dessa skepp 

försedda med höetryclmings-machiner, men vi motse att "the 

stcam Departemerit11 vill olfentligfföra de blifvande resultater

De: - · effekten · af den utvecklade kraften, i förhållande till 

konsumtionen ·ar bränsle. 

Pembrokes skruf är öfverhängande, och, i motsats till 

det inom Engelska marinen följda systemet, finnes ingen 

brunn för sl!rufvens upptagande ur vattnet. Orsaken härtill 

förmoda vi vara den, att tiden ej tillåt så beskaffad förän

dring ar sl1eppet. Det yttre lagret för propellerns axel är 

förselid med bussning ar träd (lignum vitm), och vi kunna 

icli'e utan en viss oro uppmärksamma denna nyhet. Skruf

ven har I 2 fots diameter och en stigning af 12 Cot. 

Försök med "Pembroke,. Försöket eede rum Stokes-

Bay Ilen 7 April med följande resullater: 

Maehinens medel-hastiffhet, 82 omlopp. 

Slwppets meuel-hastiehet, 7,6 knop. 

Indicerad häst-kraft. - nära 600. 

Enligt uppeirt ar personer, oårvarande vid försöliet, un

dersteg förbrulmioffen af liol l ton i timmen. 

1 sammanhaug med detta försök, hvil11et vi betraktat 

med stort intresse, såsom görande epok i afseende på ång-
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maehinens tillämpning rör fartyg inom detta land, .anhålla vi 
att få tillägga några fakta, ställda i jemförelse dermed. 

Vi skola, såsom lämplig jemförelse med "Pembroke" ta-
' ga skeppet 11 Blenheim11

, hvilket förändrades till Äng-block-
skepp 1847. Begge äro gamla 74-kanon-skepp, af samma 
klass, och af nåra nog samma tontal, äfvensom intetdera blif
vit förlångdt i och för skrufveus anbringande. 

Blenheim, förändradt 184 7. Pembrol'e förändrad t 1855. 
Nominel h.-kr .••••. 450, 
Indicerad h.-kr. • ••• 938,. 

skeppets fart •• 5,819 knop. 
Maehinens vigt ..• 98 tons. 
Pannornas vigt •• ~ 80 tons. 
Vattnets i pannorna 

vigt •.•••••• 56 <t:o. 
Skrufven med tillbe-

hör ••••••••. 30 d:o. 
Last på säkerhets-

•.. ' • 200. 
• ,o .••••••••. • • • 600. 

• ••••••••• , 7,6 knop. 
• .. 22 tons. 

• 45 d:o. 

• 24 d:o. 

10 d:o. 

ventilen ••.••• lO sliålp. • ••••.••.•• 60 sl1ålp. 
Kolförbrukning i lim-
men om~riog ..• 32 cwt. 

Skrufvens diameter 16 fot. 
D:o stigning •• 20 fot. 
D:o längd 3 fot 4 tum. 

omkring 20 cwt. 
• •••.• 12 fot. 

. •.••.••••. 12 fot. 
2 fot. 

Uppgifterue rörande 11 Bienheim11 äro hämtade från de 
tabeller öfver notlans sl•ruf-ångfartyg som blifvit allmängjor
da af Amiralitetet; de som röra »pembroke11 kunna vi icke 
ansvara för i afseende på hvarje enskildhet, men vi äro sä
kre att de komma sanningen mycket nära. 

De nya Rögtrycknings-Blockskeppen. Under vistelsen i 
Spithead, besägo vi med icke ringa tillfredsställelse de nya 
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Dloelisl;rppen, hvilka hade ett ~ördnadshjutlande och verkli
gen örlogsmessig t utsN•nde. De voro till antalet fem: Pem
broke, Hastings, Rawke, Russel och Cornwallis. 

I vår uppsatts i\fver Pembrokes pannor, hänlydde vi 
på dessa skt>pp, och vi återlwmma nn till dem med nöje. 
Det fruktansvärda utseende, som de i Spithead erbjuda, stäl
ler i högt anseende våra lngeniörers förmåga och företae
samhet. Alt fem fruktansvärda batterier, bärande 300 kano
ner, blifvit, på den korta tiden af omkring fyra eller fem 
månader, förändrade från seglande till brukbara nutidens 
skrufskepp - förtjenar verkligen att omtalas. 

Vi hade nöjet eranska de mekaniska anordningarne, och 
funno allt verkligen öfverträlfande vår förestallning, såsom 
framställande slirufmachinen och pannan i dess enlilaste och 
ändamålsenligaste form för krie~behof. 

' Pembroke och Rastings hafva blifvit försedde med rna
chiner af Hrr Maudslay, Son & field, samt Rawke, Russel och 
Cornwallts, af Hrr John Peon & Son; de sednares rnachiner 
äro i enlighel med den valkanda "Trunl;"-principen. Vi be
höfva näppeligen anmärka att dessa rnachiner äro särdeles 
enkla och starkt sammansatta; men svårigheten att, vid hög
tryclming, och med större radierande yta vid 11 trunken

1
\ hålla 

pistonpackningen tät, är en anm<irlming som ej kan förbises, 
och en sak som torde förhindra denna princips allmannare 
unvändande vid högtryckningsmachin<'r. 

Vid dessa maeiiiner iiro: 
Tubernes antal i tre pannor IOOS. 

D:o läu{ld 6 fot 7 tum. 

D:o diameter, på insidan af låtninesrinearne l ~ tum. 
Hosl-)'tan • l 01,25 qvad.-fot = 0,5 qvad.-fot per h.-lir. 

Eldytan i tuberna 3474) 
D:o i eldstäderna och = 181g qvad.-fot per h.-lir. 

sliOrstensuppgången 306 

Nominel hästl;raft • 200. 

Tryck på säkerhetsventilen 60 skålp. på qvad.-tummcn, 
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Vid jcmförnndet af dessa pannor med Pembrokes och 
Hastings af Maudslay & Comp. äro vi böjda att eirva före
träde ät Peons, särdeles emedan de äro lånet under vattcn
linien. Såsom anmärkning mot Pembrokes pannor, anförde 
vi den stora läneden af de smala tuberna, s fot 1 tum. Vi 
fruktade att de skulle vara myclwt tröga att få upp ånga, 
och enligt de underrättelser som blifvit oss meddelade, lä
rer detta äfven varit händelsen. Med alla bemödanden att 
noegrannt sköta eldningen, kunde icke ånga fås upp på min
dre tid än tre timmar; men sedan ångan väl kommit upp, 
bibehölls den till öfverflöd och vid full eång af machinen. 

Pannorna af Cornwallis klass, med tuber af 6 fot 7 
tums längd, fineo, såsom man berättat, ångan up~ på en 
timme, och bihehöllo den till öfverflöd. 

Vid granskande af de allmänejorda rapporterna öfver de 
tre skeppens profresor, anmärka vi att Hawkes fart var 6,5, 

Russels 6,6 och Cornwallis' 7,1 lm o p i timmen. 

Hrr Maudsla y s skepp Hastings gjorde 6,7 knop, under 
det Pembroke ejorde 7,6 knop i timmen. Dessa facta kunna 
mycket harva varit beroende af slwppskroppens form; näeoo 
annan : orsak kan ej tillskrifvas den förökade farten. 

stigningen på skrufven, enligt Cornwallis' klass, af Peon 
& Son, är 9 fot 6 tum, och mac!Jinens omlopp från 95 till 
l 00 i minuten. 

l'embrolces sliruf af Maudsla y, Son &: Field, har 12 lots 
stigning; maehinens omlopp äro omkring 80 i minuten. 

Du TnElliBLEYS ÅNGlliACHINER. 

Ett nytt försök har i Toulon blifvit gjordt med Du Trem
bleys uppfinning, ombord på ett franskt ångfartyg »ra France», 
och deroro berättas hufvudsakligen följaode: 

Uti vanliga ångmachiner, der vattcnänean uteör l!raften, 
och den fullgjort det arbete i cylindern, som dess expan~ion 
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kan åstadkomma, kondenseras den genom insprutadt lwllt 
vatten, hvill1et upptager dess värme och förvandlar den till 
vatten samt befriar cylindern derifrån. Della vatten återgår 
i hafvet jemte all den vf1rme, som genom eldning gifvits åt 
den sedermera lwndenserade ångan. Blott en ringa del åter
vånder till ånepannan för att mata den, men man kan säga, 
att nästan hela denna värme går förlorad. Du Trembley 
kondenserar icl1e den ånea, som år ur stånd att fulleöra 
mera arbete, utan låter den beröra sidorna af ett kärl med 
svarvel-eth er eller· någon annan valslw, som lätt för
dunstar, och i det den vid beröringen öfvergår till ånga, upp
tager vattenlineans viirmP, kondenserar d<'n säsom i vanliga 
ångmachiner kallvattnet gör, och insläppes i en bicylioder 
för att drifva dess piston, hvars (!falt sätt~>s i förbindelse med 
den från ångcjlindt>ro. Det år den lychli~:a lört>ningen af 
två slags ånga, utaf vatslwr kokande ,·id olika värmeerad, 
som har gifvit de nya rnachinerna namn af combinerade 
ångmachiner. 

Utan att ingå i besl1rifning af de snillrika inrättningar 
och den eena mekanik, som Trernbley användt för alt kom
ma till praktisl; utvPckline af sitt förslag, kan det vara till
räckligt n;imna alt han fullkomligt nått sitt syfte, och att de 
försök, som nu blifvit gjorda på Tonlons redd, öfvertygat de 
mest sakkunnige in:in, att de nya ånemachineroa äro lika an
vändbara, som dPras prof :iro säkra och tillfn•dsställande. 
Försöken slu~dde inför· Pli kommille, tillsalt af Amiral Du
bourdieu, pa brearan af lartyeets eeare, lir Arnaucl & Comp. 
i Marseille och lir On Trembley, hvilka önskade offentligen 
få godkänd en uppfinning, som är så \'ärd hvarje sakkunnig 
persons uppmärksamhd. Kl. ~ 11 på f1'irmiddagen den ut
satta dagen ankommo dc lwmmitterade ombord på ångbåten 
la France, som {' fl half timme dereft er saltes i gång. Med 
en nogerannhet och ofelbarhet, som sä ll an tråffJs vid första 
försöl1en, lydde ma chin en och dref fartyee t till 81s knops fart 
vid de försölc, som nn<l Pr tre limmars lid p, jordes mellan be-
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slåmua pejlingar på redJ!.'n. Som noggrano kännedom om 

kommilleens utlåtande ännu saknas, bifogas blott följande 
uppgifter: 

Ångpannan har blott 120 ruetres (nara JHO qv.-fot) 

.. eld yta, rosternas yta är 7 rnetres · i 5 eldstäder, hvardera om 

l,4om; Fartygets motståndsarea var vid försöken 24, 20m 

(290 qv.-fot). Om man herälwar det bränsle, som 

i en sådan panna kan förbrännas, och det, som vanligen åt

går för alt framurifva ett fartyg af denna storleli mrd en 

fart nf S,s lwop, så finner man en besparing af hålflen bränsle. 

Ångbåten la France år byggd vid la Seyne, har 248 fots 

längd, 36 ~ fots bredd, djupet år 22 ~ fot och motståndsytan 

med full last 516 qv.-fot, ehuru den såsom lätt hade 290 

qv.-fot vid försöfl(~n. Fartyget lastar 1400 tonoeaux och bar 

2200 tons deplacement. Det är inredt för 90 passagerar.e 

och har 300 hästars nominel ångkraft. Propelleros diameter 

är 13 -f.o fot (3,9om) och stigningen 20 4 fot. Farten be

rälwas till 9 a 1 O lwop. I lwllårarne inlastas 300 tons sten

kol och 4000 ldlogrnmmer (oml1ring 23 sl1eppuod)svafvel-ether. 

Nu gjorda försök bevisa dessa maehiners användbarhet 

och värde såsom en vigtig nutidens uppfinning, girvande far

tygets ep,are äran af att hafva vetat uppskatta det och be

döma dess framp,ånp,. De erna innan slutet af nästa vinter 

halva trenne farin! i sjön, försedda med dylika machioer, 

hvaraf ett, le Bresil, lil;nar det först heskrilna, och skall med 
t.let skiftesvis göra resor mellan Marseille och 1\io Janeiro. 

(Ur Nouvelles Annalos de la Marine.) 

SAMi\IANDRAG AF ÅTSKILLIGA KONGL. BREF' FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER M. JH., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

sVARs-DEPARTEMENTET. 

(I\ongl. Bref.) 

Juni den J. K. M:t har i Nåder förordnat Kapten och Rid

daren C. B. Lilliehöök att under Lots-Direkteurens från

varo för Pil embctsresa, bestrida Lots-Direl1törs-embetet. 
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Den 9. IL M:t har i Nåder tillåtit att fyrfarlyset Cyclopen 

får i Malmö repareras under den lwntroll som vid repara

tion af handelsfartyg vanligen brnkas. 

s. d. K. M:t har i 1\åder anbefallt Kongl. Förvaltnineen af 

Sjö-Ärendena, att vid Stockholms station lata förfärdiga 

en kulp,lödniop,sugn efter Enp,elsl• modell med 5tskillip,a för

bättrinp,ar, och vid Carlskrona station 5 st. sådane, deraf 

4 för Kungsholms och en för Drottningskärs fästning. 

Den 20. Kong!. Maj:t har i Nåder tillåtit, att Kanonslupen 

Seimineer får rustas för en månads exercis till utrönande 

af användbarheten af å nämnde kanonslup p,jorde förän

dringar, och får till bestridaode bäraf användas de till 

Briegen ar Wirsen anslagne medel. 

(General-Order.) 

Juli den J 9. K. M:t har i Nåder beviljat Kapten-Löjtnant P. 
Robach 3 månaders tjenstledighet ifrån den 21 dennes. 

Den 20. K. M:t har i Nåder befallt, att exemplar i silfver af 

den, med anledning af minnesfesten den 4:tle November 

sistlidet år preglade medalj, skall såsom minne af Högst

salig Konung Carl XIV Johan, och såsom vedermäle af H. 

M. Konungens Nådiga tillfredsställelse med mångårig och 

trogen tjenst, tilldelas hvar och en i Flottan och dess Korp

ser ännu qvarvarantle o[(lcer, som bevistat l;rig under be

fäl af flöcstsaliG Konungen, såsom [{ronprins. 

Den 21. K. M:t har i Nåder befallt, att Chefen för Landt

förs vars-Depart e men t els Komma n do- Ex r~ e di tio n, Öfversle

Löjtnarilen O('h Riddaren E. af Klint skall under Dess resa 

till Norrige föredraga Flottans Ärenden i Kommandoväg. 

s. d. K. M:t har i Nåder befallt, att Under-Löjtnanten vid 

Marin-Rep,ementet A. A. .Cederschiöld skall såsom Subal

tern-officer tjens!göra vid Krono-arbets-korpsen i stället för 

Kapt. Wilkens, som på egen begäran blifvit derifrån entledigad, 

Den 24 . K. M:t bar i Nåder befallt, att !{orvetten Laeer

bjelkc skall vid Ca1~lskrona Station utrustas för att mot 
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slutet n f nästkommande September månad af gå på 1 o må
naders expedi lion. 

s. d. !{. M:t hal' i Nåder befallt, alt Selmnd-Löjtnant II. n. 
Ankarkrona skall från och med den 27:de dennes och till 
September månads utgång tjenstgöra i Sjöförsvars-Departe
ments-Kommando-Expedition. 

Den 26. K. M:t har i Nåder beviljat Selmnd-Löjtnaoterne 
Friherre Staclielberg och 1\lalmbE'rg ett års tjenstledighet 
till utril1es sjöfarts idliande på Svensiw och Norska Han
delsfartyg. 

Den 27. K. M:t har i Nåder beviljat Under-Konstruktören J. 
G. Braune ett års tjen·stledighet för att vid Motala meka
niska verkstad inhemta närmare l•ännedom om Ångmachi
ners konstruktion och tillverkning. 

Den 30. !{. M:t har i Nåder beviljat Chefen för Sjökarte
Kontoret, Kapten och Riddaren J. E. Warberg 3 vecl!ors 
tjenstledighet för att å sjön Wenern utse tjenlige platser 
för tillämnade fyrhn;Gnader, och har Il. M:t i Nåder be
fallt, att Kommendören och Riddaren Breckhoq; skall Chef
skapet i Sjökarte-Kontoret under tiden förestå. 

Föriind1·ingar inom ](ongl. lPfaj:ts Flotta. 
Befordringar: 

Den 13 Februari. Till Kammarskrifvare: E. o. Kammarskrifvaren Cimmerdahl. 
Den 24 Juli. Till Kammarskrifvare: E. o. !{ammarslirifvaren A. Aspegren. 

A{slred: 
Den 27 April. Kammarskrifvaren J. F. Malmberg. 

Dödsfall: 
Kapten-Löjtnanten S. P. Schnell, den 31 Juli; Kommendör-Kaptenen af Flottans Reserv-stat, Ridd. af !{el. Svärds

Orden J. H. Röö, den Il Augusti. 




