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Vår tid har varit ril! pä uppfinningar, ämnade att tillämti 
pas inom sjövapnet; å tskiiiirra djupt ingripande i det hela, 
Jnån gden rörande sig inom den ena eller andra af dess be
ståndsdelar; rik på för ändringar inom vapnet, men ännu ri~ 

k are på för slag till sådana; de ena, som de andra, e rundads 
ofta på verl! lig nylfa men också, mången gång, ensamt på 
nyhetsbegär ellei' maktinnolia fvaros brist på insigter. 

Samma gång, som i öfri{ia erenar af mensklie-t vetande, 
ba r inträffat, äh·cn hår. 

Några uppunningar, ehuru f5, r;ifva, eenom sin snillril!
liet och den genomgripandH vorlian de utöfvat, en bo:·gen 
för langvarigt fortfarande bestånd och bilda säkra grundvalar 
för framtida arbetare. 

Andra, fOrut satt endast att deras ri gtning gålt framå t, 
gö ra gar,n vid sin uppl, oms t och utgiira stag för vidare ut
veclding, äfi'CrJ om dessa steg miJ nr;en (jfinu för långt uttagits 
6ch derigenom, i nåaon mf1n, tvinga till återgång. 

Alt, åt er, månaa u ppfin ni n~n r och förs lag mf1ste vara af 
11rt att. falla af sig sjPifva, ei ler, om utförda, tillbak sta på 
författaren ou slwr, ea af me.r eller mindre storlel;, är tyd ligt. 

Jae ber att få, för {(ongl. Örlogsmanna-Sållsliapet, fram
ställa nilgra få drag från de tvenne sistförflutna åren ur det 
fack, mig, i egensl;up af föredragande, enliet stadgarna ålig
ger att vid detta tillfälle behandla. Jag har tvekat att taga 
äet'ta steg, på grund il f ringheten ar do käflor, som stått 
mig till buds, och under vi:;s!let att et t anföranda, från mig, 
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icke kan innob~ra nåeot nytt, hvaremot ett meddelande, till 
· f "n medlemmar inom Konrrl. Örlogsmanna-Sällskapet tn1g, ra · u 

sälwrt slwlle bereda emottagaren en rik sl•örd. 
Ånglm1ftens till~mpning till l1rigsfartygs fromtlrifvand o, 

användandet af sl;rufprope!lern, exemplet af Amcril;anska han
delsflottan samt erfarenhetsrön inom de stora sjörnaliterna 
bafva efterhand allt mer och me1· omsl;apat sjöförsvure l, så 
att, vid en jemförelse emellan nutidens, verldiua, Örlogsfa.rtyg 
och de för tvenne årtionden sedan begagn<lde, eanska rmga 
lilihet står alt finna. 

Efter all sannolikhet lwmmel' reuan den närmaste fl·a m-
tiden att medföra iin vidal'e forJringar, och, ohurn man ej 
med visshet kan förutsägu dessas besl;a!fenhet., framstår clocl1 
so~ den sannolikaste, att, i byggnadsmaterielen föl' ÖrlogsfartyG, 
jern kommer att ineä i belydlip,t högre m?Jn im nu. 

De vex\ingar, som ägt rum, ifr5n tillvaron af endast seg
lande fartyg inom en Örlocsflotta, till denna stund, harva föl jt 
på hvaranclra med en fön-ånande skyndsamhet. ~Jeningar, 
på, 50111 det syntes, mogen öfverliiggning grundade, ena da
gen betral;talle som snart sagdt ofelbara, hufva andra dagen 
tagit en helt annan riktning, och, mången (;ttng, har Pj ens 
den lwmp, som vid meni;1gsbrytninear måste uppstå, hunnit 
utkämpas, innan båda sidorna måst vika för en ny åsigt, 
framkallad under forteäng-en af striden . 

Nvttan af Ånglu·aftens tillämpning för framdrifvande af 
fartyg .lillndo ej, sedan möjli~:heten var visad, ens sätt.as i 

rräea. 
Läget af den propeller, slwfvelhjul, som ä krig>fartm 

först användes, åstadkom hinder för anbringandr, af önskadt 
kanon tal, och detta, i förening med denna propellers för skott 
särdeles utsatta läge, tvingade till att söl\a emå största möj
liga hastighot samt ledde derjemte den, åt detta håll redan 
våntia uppmärksamheten, än mera, på nödvändigheten af svårt 
artilleri. stot• hastighot för linea; få kanoner, men af svår 
kuliber, såsom hufvudsal.dig bestyckning, ut~:jordo hufvuddra-
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p,en hos kraftiga kdgsån!Jfartyg, förseJda med detta slags pro~ 
peller. 

Det seglande sjöföi'SVarct bib ehöll sig vid sidan ar dot 
för ånga eäcnde eller snarare fortfor att uteöra hufvudför
sva ret, med detta såsom bihang. 

Med synnel'lig lillfredsslilllelse emottoes uppfinningen af 
slm1f som propeller. Dennas mindre åtlwmli~bet för s iOtt och 
dess eeensliap alt, mindre än slwfvellijulen, liind!'-3 ser;ling 
ansåeos i början såsom de v~sendlli:::aste förtfe b r man genom 
den vunnit. Vanan att, till hjulbåtar, hufvudsakiieen nnv~nda 
för- och al;ter-beslyclining ledde till !ill(impning af samma 
erundsats vid beslydande af sliruffartyg, och dessa inträdde, 
liksom hjulbåtar~e, men med öfver dessa erliii nd öfvHI'!iicsen
het ur krigssynpunkt, såsom bihang till seglande Örloesflot
tan, liviiilOn ännu fortfarande utgjorde hufvuddelen ar sjö
försvaret. a, 

Smfinmgom gjord fl sig g;illande: dels fördelen alt åt de 
eeenlliga sjöförsvaret fiirsliaffa sjelfrörlighet för ånea, dels 
tilltron att med anbringande af sl;rufpropeilel' förbinda fullt 
batteri . Skrufpropeller anbragtes å Liniesliepp ocli Fregarter. 

Kostnaden af ett såda 11 t liriusskepp tilltog betydligt ee
nom til!timpande af dessa åsi:::ter, synnel'ii[:ast då man, små~ 
ningom, äfven p5 de nlf'd flnea försedda segelskeppen, be
gynte använda s1firure artilleri iin på ensamt seglllslwpp. 

DFheten af den nya sjöl<ries;:uatericlen, i förenine med 
den uppfattning, som hos mängen var rådande, att, för Linie
skopp, fart för ånga ensamt ej behöfdes större ån alt eifva 
maet öfver sliPppets rörelser uneler måttlig motlillllje ell er 
motström, framliallade förslag om anbringande å sådana ar, 
mot denna fart svarande, s51edes hög~t små, machiner, ott 
försing som clor.k ej vann tillämpning. 

Andra åsieter, hvilka deremot lyckades göra sig gällande, 
Bingo ut på att, med något förminskad t.akling, gifva Linie• 
skepp ångmachiner, tillräcblip,a alt, nndllr laber bris och smull 
sjö, bibringa en fart af 6 å 7 lmop. 
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Emot minsln1i ng i segelarea höjdes snnrt röster, och en 
mening, med vf1rma förfäl;tad och på goda gruncle1· hvilande, 
framstod, att ~lieppen ovilliorligen borde, minst, bibeh~dla 
samma seglinasegensliaper som seglande fartyg och derjemte 
erllalla de fördelar, sGm anbrinaande af ånr;lmlft medförde. 

För att draga fördel af redan föl' handen varande fartyg, 
förän d1·ades en m5ngd Segei-Liniesliepp till proprllersl;epp. 
En dol förlängdes på samma gång; å andra åtnöjde man sig 
att, utan förlänrrning, endast liimpa a!;terslieppet för emotta
cande af slnnfpropeller. På de flesta cjordes brunn för lyf
tande af slu·ufven, föl' alt dels, under länera resor spara denna, 
dels ruinska motståndrt under segling. 

De först föriint!ralle skep pe n erhöllo en hastighet för 
ånga af 6 a 7 lmop, men då denna snart ansågs för ringa, 
anhraetes, vid sednare förandringar af segelskepp så väl som 
vid n~byggnad af propoller;kep(}1 en machinl;raft, Sl ;n gaf on 

fart af omkrinff 9 knop. 
De nya skepp, som omodelbarligen byggdes för s!r:ru f-

propdler, gjordes af uneofär samma dimensioner som do för

längda serrelskeppon. 
Frankrike och Amerika uttogo rörst steeet att ån höffre 

uppdrifva dimensionel' och höstkraft samt hastighot för ånga, 
bvilken i det förra landet afs5gs, föl' Linieskepp, till ·12 lmop 
och, f.ör Fregatter, till emellan 13 och 14. Engla1HJI följde snart 
sin grannm~l;ts exempel, och, sedan dess, bar inom båda dessa 
land grundsatsen af till'ämpning af full ångi1raft varit följd. 

Ånc-sjöförsvare~ li an numera botral;las såsom hufvudde
len ar de stol'a sj.ömallternas Örlor,svapen, och segelskepp, 
utan ång·a, ehuruväl del' åmlll, till !lera i'il'lcl1am1ll med fördel, 
beaaanade anses harva upphört att utgöra· del af ett tidsen-" " ) Jigt sjöförsvar. stor hast1ghet för ånga, goda seglings-egen-
skaper, best~· olming af svär kaliber äro tior grunddragen hos 
ett 11raftigt lirigsskopp, vare sig af ona. eller andra <;erten, sä 
fn1mt det skall rä.knas intaaa en ver~sam plats inom nutidens 

Örlogsllotlor. 
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EfterstrMvandet af slor haslielwt, i förening med den 
numera allmiint. antaena enmclsatsen att använda svårare ar
ti lleri iin förut, har ledt till elt ylt e rli (~a re uppdrifvande af 
fart ygens dim ensio ner och i hög r, rnd hOjt den redan förut 
tlryga lwstnnden af ett sjöförsva L 

Då den bellötl iga hastigheten hnfvurlsnliligon beror på 
den fart, en motståndares fartyg l{;)n uppnå, och VHrld en s 
båda slörsia sjömalller, England och Franl\ril!e, iclie allenast 
täfla om att öfverr,B hvar<tnrlra i storlel1e n och artilleriii ra ften 
ar deras flottor, utan :Hven str5fva efter al t, lwst{l hvad det 
lwsta vill, öfverbjuda hvarandra i hastigheten af deras l;rigs
slwpp, synes uppdrifvandet <of densamma endast bogr[lnsas, 
endera genom tech nisk omöjlit;het att åstadlwmma större Ila
stighet eller genom nåeotdera landets oförmåga att bära da 
ofanlli ga lwstnader, som för dem bl ifva en följd af en sådan tflflan. 

Då de mindre sjömnl!terna, VJI'O si[!' riilt eller orätt, ciort 
s.ig till regel uLt, så mycket de förmå, efterfölja de störres 
exempel, lwmmer besl;aJfenheten af- nntiuens sjiiförsvar -
hum tillfredsställande denna ~n flr, såsom betecknande såväl 
den höjd, hvarlill den techniska sliic!dig lieten 1inom sjövapnet 
stigit, som ut~ecldingen al' förmågan att sliöta detsamma -
{]ock för mången siat medföra en hö::iigen otiilfredsst:illande 
följd, den att se si[; bragt ti ll det smartande valet emellan 
ytterlig, lwnsl;e högst liflnnbar, penningan Sf. l'ångning oeb nöd
vä ndigheten alt afstå frfm att vara sjörna!.t. 

Har nu, i en prJ;ming-arm stat, naturens gång och förfin~ 
<lringar inom va pne t p,~!lnensamt verliat att, ti ll ett hö(;st obe· 
t~· dligt värde nedsätta elt ngande, på äldre grunder fotadt, 
SJöförsvar, i besittning af minnen från en förgången tid, blir 
\'alet så mycket mera sm~rtand e ; och i minnets nrtons!iimmer 
framstå r det redan bestående i en vackrare dager än h vad 
<l~n lialla verkligheten kan medgifva. 

Bland, i medlet af detr.a å!', å Engl!1slla Örloasvnrf på 
stapel stfiende Sliruf-Liniosl;epp ilar Prince of Wales, om 800 
hästkrafter, största lianonantnl et, nomligan 13 ·1, och Victoria, om 
4 21 kanoner, största machinkraften, nemligan 1000 hästfuafter. 
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För Skruf-Linieskcppet fl e ro, om 9 ·l kanoner, som i år 

lupit af stapel, år Iänaden emHI!an perpendiklarne 23~,3 3 fot i 

största bredden 55,~ 3; djupleken i rummeL 24,5; tontalet 

314 8, hästl\rafl.en 600. 

Dess bestyckning utgöres af: undra batteriet 3~ st. 8 

tums bomblwnoner, 9 fot långa, a 65 cw. i ö fra bntteriet 34. 

st. 32-pund., 9,5 fot långa, a 58 cw.; öfra d;lck 22 st. 

32-pund., 8,5 fot långa, a 45 cw. samt lin 68-pund., 10 rot 

lång, a 95 cw. 
Dess medelfart vid profturen uppgifves varit 11 ,:~ knop 

vid ett djupgående allter af 21 och för af 16,3 fot samt med 

ånetrycl1 af 19 skålp. och 65 starr. 

Sliruf-Liniesl•eppet Renown, äfven om 91 kanoner men 

om 800 hästlu·after, i år försölll, cjorde, enliz'l uppgift, vid 

ett medeldjupgående af 23,6 6 fot, med en sl1 ruf af 19 fots 

diameter och 28 fots stigning, ångtryck af 20 skålp. och 54~ 

slag, en fart af 11,/j l1nop. 

Ännu fortgår, i England, förändring af Segei-Liniesl;epp 

till Propellerslwpp. 

Fregatter öra, 5 Engelska Örlog,varf, under hy{n;nad af: 

Orlandos ldass, om 50 lianoner, 3i26 tons, och maehin 

om 1000 hästars !;raft, med en liined emellan perpendildarna 

af 300 fot, största bredd 52, djup i rummet Hl,sa. Dess 

Leslycknina iir: på batteriet 36 st. 8-tums bombkanoner sumt 

på öfra dfiCII 14 st. 68-pund. 

l\1erseys liluss, om 4-0 l;anoner, samma tontal, maehinhaft 

och di me nsione r som den förra, U1 (•fl med en bestyclming på 

batt eri et af 28 st. 1 O-tums och på öfra diicl1 af 12 st.,6S~ pund . 

Diadems !dass, om 32 l;anoner, 2i70 tons, maehin om 

800 hiistars liran ; liingd emellan PL"rpendildarne 240 fot, 

största bredd 48, dj up i rumm et 16,5s. Be , trcl;nincen at· 

på bn!torict 20 st. •! O-tums bomblianoner samt pil ö fra däck 

2 st. 68·-pund. och 1 O st. 3'2-pund. lianon er Oll;l 1,5 cw. 

Galatheas !dass, om 26 banoner, 3200 tons, maebin om 

500 hästars kraft ; längd emellan perpendiklarna 28() rot, 
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stOrsta bredd !SO, djup ! rummet 19,u. IJestyckningen på 

batterie t är 24 st. Hl-tums bombl1anoner samt på öfra däck 

2 st. 68-pund. 
Af dessa k·lasser är hittills endast 1\-lersrys försökt; dess 

fart för ånga angifves vara omlu·inrr t 2 !wo p. 

I stället för Ångliorvetter sådana som Pearl, med obe

täckt uatteri, har en ny klass blifvit införd i Engelsl1a mari

nen; Challenger, af samma dimensioner som den förra, men 

försedd med manöverdäcl<, är en af denna klass. 

Dess hufvuddimensioner äro: längd emellan perpendik

larna 200 fot, största bredd 40,3 3; djup i rummet 22,66, 

Dess hästlirart ät· 400, lontalet är H62. 13estyclmingen ut

g'Öres af 22 lwnoner,deraf på battel'iet 20 st. 8-tums bomb

kanoner a 65 cw. och på däck 2 68-pund. om 95 cw. 

Dess fart för· ånea uppgifves vara emellan f 1 och 12 

knop. 

En tillölininrr i lånad för denna klass har allareda n, för 

vinnande af ö Ilad hastighet, · ansetts nödiG, och, vid uppsättan

det af Orp heus, om 22 kanoner, har denna erhållit en längd 

emellan perpendililarne af 225 fot i stället för af 200. 

Den mest framstående lilasson bland Franlirilws Ång-Li

niesl.epp är ännu Napoleons; dess hingel i vntt.enlinien, emel

lan rorstnndarens och försläfvens spunningar, är 7 ·1,'23 metres; 

uredd på limren 16,'22; dj up i rummet 8,16; dess bestyck

ningsplan angaf å undra batteriet 32 st. 30-pund. l'\:o 1 samt 

4 st. 22 centimeters boml<anoner N:o 1; å öfra batl13riet 32 

st. 30-puud. N:o 2 samt 4- st. 'Z2 centimeters bombl<anoner 

N:o 2, å öfra däcll 1 J st. 30-pund. earronader samt 4. st. 

H3 centimrters bombl< nnoner. Dess nominala hästl;raft år 

960 och dess fart oml;rin[{ 12 lmop. 

De i Franluike sednast fardigbmgda fregatterna hafva 

maehin om 800 hästars nominel !;raft; långden i vattenlinien 

1\r 73 metres, bredd på bortlläcgningen 1.1-, djup i rummet 

6,5. Dess bestyckning var af sedd till: på batteriet 32 st. 

3{)-pund. N:o f samt 4 st . 2 2 centimeters bombkanoner N:o 
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1 och pfl öfra dAck U st 30-pund. N:o 3 samt ~ st. 2-'i 
centimeters bombl.anoner N:o 2. De hafva uppnått on fart 
af ej fullt 13 lmop. 

1 österrilio har i år dess första Ång-Linieslwpp och i 

Preussen dess första Ånr,freealt gått af stapeln. 
Danmark har ej å Liniesl1epp l.illiimpat ångliraft. De fär

dicbyr,da ånefregalterna, af Nils Juels klass, flro långa i vat
tenlinien 190 fot, breda 42, djupa5ende 19; deras nominela 
hästkraft är 300; de föra 4-2 st. 30-pund. lianonor samt de
ras fart är något öfver 9 lwop. Ritning till Skruf-Fregatt 
om U lwnonor och 400 hästars oom. machinliraft är i slu
tet af förra året stadfästad. 

Nori;;es S:t Olof, Ångfregutt, är l~ng i vattenlinion 190 
fot, bred 40, djupgåonue 18,33; har nomincl liftstilraft 150 
samt för 41 l!anoner, deraf 27 st. 60-pund. och H st. 30-
pundiga. 

J Danmarl! har, lilisom lwrt förut i Sverige och Norrige, 
en komite varit satt att utarbeta förslag till sjöförsvar. 

Den i Danmark har föreslagit, alt den sjögående delen 
af flottan simile bestå af 1'2 Ånafregalle r p~ 52 a 1i6 liano~ 
ner, af tillhopa cirlia 3100 c. v.; 4 Ångfrer,atf.er på 42 !•a no
ner af cirka 2000 c. v.; ~ ÅnglwrveU.er på 12 a 16 lianoner 
af cirka 560 c. v. och 4 ångfartyg på 6 a 8 lianonor af cirliU 300 
c. v.; utgö rande en sammanlagd artilleristyrlia af 4861!0 c. v. 

Eftet· det kornileens förslag blifvit inlemnadt till Sjömi
nistern, förenade sig slörsta delen af i !(öpenhamn tillstii~es

varande sjö-oiTiceraro om att, r,enom en besliicl<ning, fram
biira för mi nis tern sin åsigt, att Liniesl1epp måtto lwmma att 
utgöra Danmarks hufvudförsvar till sjöss. Don af dessa, offi
cerare, 89 till an tale t, ingifna slirifvelsen lydde sålunda; 

- "Samtliga i f{jöbenhavn tillstedosvm rende Flagnwmd or, 
Olficerer, med Undtagelse af 4 ~ledle mll'ler af den li:l at ud
a 'hoite en Plan for Fiaadens Stöfl'olse og Bestandsdelo ned
satte Commission, samt 1 Premier-Licutonant, finde det deres 
Pligt, for Marino-ministeriet at udtale; 
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At do :msee Linioskille som en nöJvendi!; og uundvrer
lig 13estanddoel af vort Sövmrn, for at dette, mod lige Belwst
ning, sl1al lmnne yde Landet den störst mulige Uetryggelse, 
og de föle sig overuev iste om, at do hcnsr~et. lill de Forhold 
under bvill!e Danmark l•nn blifvo liald et Iii! Selvforsvar, med 
ulige bocl!·e Fortriistninf, og större Sildwrhed for et he lclir;t 
Udfald, ville bol;rempe en fjende nan1· Liniesliibe hnvos, end 
naar delte, enhvrer Marines vigtigsto Vaaben, bliver opgivet.n 

!(omitee n för uppr;örande af förslag till Sveriges och 
Noriges förenade försvar föreslor;, ail den sjöcående delen 
af Åneflollan siwile bestå af; 

fö1· Sverige: 8 1ngliniesliepp, 4- Ängfrt;>gal.ter, 3 Ånglior .. 
vetl.er, 5 st. större Ånp,fartm och 24 Ångl<nnonslupar. 

för !'\origo: ~ Ångfregaltrr, 4 Äri~lmrvettor, 5 st.örr~ · 
Ångfartre-, 12 Ängkanonslupar och 2 Ånglianonslwnertar. 

Den sammanl~ p, da lwnonvigten hos såväl sjögåenrle för
svaret som roddfl ottan siwile utgöra, föl' b ä d <J de förenade 
rikena, 4250 tons, deraf för Sverige 3000 och för Norige 1250. 

Uppdrifvamlet af dimensioner, i så hög grad som skott, 
har gjort nödvänd i G t, så val i England som frankrilw, att an
lägga nya biiddal' och doclior eller att förlänga redan för h;m
den varande. 

Do mindre sjömal\ler, der sådnna byggnadsplatsers s!or
lel! är riiltad endnst efter dimensionerna 3f de, i förhållande 
till nutidens Örlogsfartyg, lwrla segelolieppe n, tvingas natur-
1\gtvis - äfl·en om deras blifvande sjöförsvar inom sig ej 
kommer al.t rfllm a fartyg af dimensioner, jem fö1·liga med da 
större sjönationernas - dot oaliladt alt uuderliasta sig nöd
vändigheten af de, om ocbså dryga, ulgifler, som erfordras 
för förläng11ing af ägande eller anläggning af nya bäddar och 
dockor. 

Den nya hamnanläggningen vid Keyham, den st(lrsta i 
England, komme.r att upptaga 72 acres; den b;~r 3 bassiner 
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med on 1·ta af 6 acres hvardora1 .3 stora torrJackor och nö
digt antal förrådshus och verkstäder. 

Anläggningen vid Cherbourg upptar en vidd af 220 acres, 
har 3 bassiner, en om 15, en om 16 och en om 20 acres, 
bvardera mod ett djup, vid låg tid, af 30 fot. Långs strand
murarne af dessa bassiner kunna 25 af de största Linioskopp 
förtöjas efter hvarandra. 

l England har af Stophens och Grimsham försök anställts 
att medelst vattnets real;tion drifva skrufpropellern. 

Donna bestod af en sl<ruf med 2 ihåliga blad, fästade 
till en äfvenledes ihålig axel. Medelst en pump, drifven af 
machiner, tvinaades en vattenström, efter alt genom den ihå
liga axeln hafva förts till propollems ihå liga bind, alt tleri
från, genom å dessa blad, på diagonalt motsatta kantor, an
bragta öppningar, utströmma i den yttre vattenmassan. 

Öfvergången från rättframgående till backning eller tvärtom 
kunde verkställas utan fö regåe nde stoppning samt åstadkoms 
genom en i axeln anbragt ventil, hvillwn rördes medelst en 
inombords åtkomlig stång. Ändradt läge af denna ventil gaf 
nemli rre n ändring åt strömmens rigtnin~; eenom att tillsluta 
de lippningar i propellerbladens lwnter, genom hvill<a den 
förut utströmnut och all i stallet öppna andra, belägna på 
san11na sätt men i motsalla lianter mot de förra. 

De fördelar, som &f upplinnarna androeos, :iro: 
13ortfallandet af den vanliga axeln och tunneln emellan 

maehin ocb propelle r, då vid detta säl t att drifva den sednare, 
ondast ett rör, gående i Lottnon af fartyeet, ansågs behötligt. 

Föreniding af machinen, enat' dPn, för pumpens drif.
vande, behötlir;a ångmachinen ansågs kunna gå med jemfö
relsovis ringa hastighet mot sl1rufven, men den sednare, det 
oaktadt, erhålla åsyftad hastighet, enär denna simlie bero på 
stigningen och · på storleken ar vattenutslåppningshålcn. 
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Ernfiendet af ~ednasl nämnde fördej torde vara, minst 

sagdt, tvetydigt. 
Försöliet skodde endast i en öppen b5t, omliring 30 fot 

lång, med högtryckningsmachin, hvilken tlref en dubbe lt ver
l<ande p u m p. 

Båten, som förut varit förseeld med slwfvelhjul, uppeif-
ves gjort ungefär samma hastighel som för dessa, nemligan 

~ a 4 ! knop. 

Redan fur längre Ii(! tillhalta gjorde~, hufvudsaklirren i 
Skottland, försök att begagna ofvannämnde framdrifningsme
tlel för ånefarlyg, vattnets rr-agerande liraft. Dervid begag
nades, i stället för pump, turbin ti ll utdrifvande af valten
strålen och denna uteicll, genom i fartyr,ssidan anhractu rör, 
i fria luften eller vatlnet och satte sålunda omedelbart farti
got i rörelse , då deremot, vid Stephens och Grimsliaws för
söl•, den er-nom slirufpropellerns rörelse, således på onödig 
omväe, verl;ade fartygets. 

Det i Skoltland försölila sättet har, på sednare tider, åter 
varit upptaget, ehuruväl endast som enstaka fall. 

J Sleltin byge des af en, föt' detta framdrifninuss{Jtt inta
gen, person en 5nr:bfl t med maehin om cirl1a 30 häs tars l1raft. 

Genom åtsliilliga, i fr~mre delen af billens hotten an
bragta, hål insläpptes valten i en trumma, som stod i förbin
delse med en valtenbehållare, hvarnt· vattenstrålar, en åt 
hvardera sidan, genom en medelst ångmachinen drifvon tur
bin1 uttvingades, 

Dessa strålar, ledda genom skeppssidorna medelst rör
liga rör, utombords krökta för alt lmnna r;ifvas rilltning efter 
hehag , uteineo i atmosferis l;a luften . lnritltning för rili!ning 
var, på däel1, anbrar:t, särskilt för hvard era röret, till följe 
livaraf, eenom att ställa ena strålen för backning och den 
andra för framåtgående, vändning kunde ske, nära nog på 
stället. 
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Vid försök på Oder uppgick farten till 6 knop, en ha
stighet, obetydligt underl;igsen hvad, med spmma ångkraft, 
fartyget syntes böra erhållit, om försedt med skrufpropeller 
eller slwfvelhjul. 

För begagnande i smala l\analor synes, förut.sall alt ej 
anspråk göres på stor hastighet, delta framdri'rninp,ssiitt ej 
sakna fördelar, enar llannlbanl;urne, nnder fartygets g5nv, der
vid mindre siwdas än genom slwfvelhjul eller sl<rufpropeller; 
dock fordras, vid tilläggning, afgång och liggande vid strand, 
noga uppmiirksamhet på riglningen af rören, att ej, genom 
strålens verl;an, kanalens banlwr undergrflfvas. 

·På mycket grundt vatten torJe det vara att föredraga, 
~å grundheten ur farvaltnot och fartygets deraf följande ringa 
djupgående är hinderligt för anbringande af ändamålsenlig 
propeller eller lillriicliligt verliande slwfvelhjul, Det stora 
antalet öppningar i bottnen ölwr docl1 möjligheten alt få 
dessa tilltäppta genom smuts, uppsugad utifrån. 

Elt annat, sedan längre tid tillbaka tillämpadt, framdrif
ningssätt medelst on under hvar låring anbragt skrufpropeller 
har äfven på sednare tid blifvit anvilndt för grundgående 

ängbfttar. 
För Ostindisl1a kompaniet hr.fva lwnonbåtar af jern, med 

obetydligt djupcåendo, hö r,t rycknincsmachin och tvenne lå
ringspropeller blifvit förfärdigade. 

De, af Ren nie, för detta ändamftl arbetade Låtarne fl ro 
långa 70 rot, breda t t, djupgående med i) a 6 tons lwl inne 
2 fot 6 tum al;ter, 2 fot föt·. De äro försedda med 2 hori
sontala, direkt verkande, af hvarandra oberoende rnachiner a 
4 O hästars l; raft hvardera, drifvande, h var för sig, en under 
hvarje låring anbragt sl•rufpropeller. Ångtryck 50 a 60 sldilp. 
l\1ed indikerad lirart af 76 är antalet slag 350 och fart 9 knop. 
Bestyckningen är en lång i 2-pund. pivotkanon om 18 cw. 
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l' artygen äro delade i 3 vattentäta afdelningar; aktea· lir 

en uppbyggnad öfver däck, med hytt för Chefen och rum för 
· besiittningen. Försl;eppet är inredt till krutdurk, rum för 
projeldiler, förr åebrum och lwbyssa samt mellersta delen af
sedd till machin, panna och kol. 

Till anvftndande på floder, såsom här år ämnadt, och 
mot fiendet·, beväpnade såsom En·gelsmännens motståndare i 
Ostindien, synes det till dessa båtar använda byggnadsämne 
lämpligt, om också möjligen fartyg, med jornspant och trä
bordlii(igning, än bättre dertill slwllo egna sig, så framt ej 
Iolwla förhållanden tala mot begagnande af nämnde slags 
bordläggning. 

Äfven i Dunmarli äro kanonångbåtar af jern byggda; 
dessas längd i vattenlinion är 1·1 O fot, b1·edd 1li,:;j medel
djupgåendo 5,:;. nostyclwingen <if 2 st. 30-pund. kanoner;. 
besättningens antal 39 j nominella hästlirarten 60 j fart emel
lan 9 och 1 O knop. Bestyckningen är placerad på utbygg·da 
vingar. 

Ett nytt byggnadssätt af ''jernfartyg för krigsbruk", såsom 
uppfinnaren beniimner de af honom föreslagna fartl'g, har af 
en Sardinier, Conli, blifvit föreslar;flt. 

Den allmänna fördel, som sliltlle följa af möjligheten att 
till krigsbruk lmnna använda fart.n:, hvars hufvu dbeståndsdo
lar voro af jern, och, än mera, do lokala förhållandena i hans 
fäderneslands hamna r, der triifartyg mer än vanligt hastigt 
taga skada, i föreni11g med hans uppfattning af de honom 
bekanta, skjutförsölwn pB jemfartygssidoi' och hans bel1ant~kap 
med samman sä ttni nv,en af de, 1854 och 1855, tillkomna fly
tande batterierna Gf•fvo anledning till, samt Iednina föt·, 
hans plan. 

Enligt denna slitdie skeppets botten byggas som vanligt 
vid jernfartyg. Sammansältningen af öfra, för slwtt utsatta, 
uelen af skeppssidan skulle ;~fse, icko att emotstå svåra skoHil 
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genomtcånp,ning, utan btoU aU bringa dessas förstörelsevor

kan på sl1epp och mansl1ap samt möjligheten att tilltäppa derar 

sjorda hål till, minst, lillhet med livad vid fartyg med trå

väggar ftr händelsen. 

l botten äro sp~nten vanliga vinl1eljern samt bordlägg

ningen jernplåt; i ö fra delen spanten af jorn, prismatisl1a, 

med n:ira tretwntig genomsl1ärning, mot bl'ars mindre bas 

bordläggning af trå år anbragt. 

lnp~ssarl emellan för- och akter-sidoytorna af dessa spant, 

som, enligt hvad anfördt är, vidga sig inåt, flr, innanpå och 

till bordl:iggningen fästad en ytterligare träbeklädnad. 

Längs med öfra spantdelens midslieppsyta och till span .. 

fet fästad, löper en spantföljare af jern, äfven prismarisil och 

med niira trekantig genomsliftrning, samt hvars sidoytor vidga 

sig utåt. 

Genom bon]läggning och spant gå bulta•', hvars hufvud 

sluta med sneda plane 1·. 

Dftclisballiarnes fiistande ti ll skeppssitlan slier som å jern• 

fartyg, och spanten sammanhå llas dels gp,nom förutniimnde 

tråkl ädsel och bordlil~[jlling, dels cenom plfitcångar, fästade 

vid sftväl spanten som vid balli~rnes vinl1eljern. 

författarens nfsigt med do snecln ytor, som å spant samt 

spantföljare äro anbraet.e, ar att minslia ~liotls verlwn på spant 

och följare samt leda en l; nlas ri gt.n ing [\t träb elilitdningarne, 

der sl;ador lättare lwnde af11j elpas. 

De sneda ytorna på bulthufvudena åter skulle, på samma 

sätt, afleda [;ulan fr ån spantets ömtftligaste del, dess rygg. 

Byggnadssättet iir således, till sina hufvudgrunder, bygdt 

på användande af jflrnspant och jornbordläggning nedtill, jorn

spant och tr fth ordliip,gning upptill, samt begagnande ;~f sneda 

ytOI' som afledning för ~kolt. Det sldljer sig dock, såsom ar . 

ofvanstäer•de finne~, väsendlligt från det vanligen förekom

mande byggnadssättet med jernspant och träbordlf1ggning1 

bvilket det också i styrka iikulle vara betydliet underlägset. 
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Önskligt fore, att de stora fördelar, ~om fartyg, byggda 

efte1· det sedna1·e, s~dant det nyligen i Sverige blifvitanvändt, 

ovedersägligen i vissa afseenelen lwn äga öfver träfartyg, så

som större lätthet, mera utrymme och större styrka, tifven 

försäkrade om större förmåga att emotstå slwtt och större 

lätthet att reparera skador. Utan tvifvel lmnna de skjutnings

försök, som blifvit anställda, leda till bedömande deraf, och 

säkerligen har utuance'n af dessa försök beluiiftat den me

nine, man på förband kunde eöra sie derom. 

Conlis förslag, ehuru bristfällir,t, innehåller en tanbo, om 

också ej ny, som, om ocl1 när technislia svårip,hetorna vid 

dess utförande med säkerhet blirvit häfna, väl torde förtjena 

tagas i betraldande. Denna år användande af j0 rn så 011 

bordläggning som spant, m. m., fiedlill. 

Svårigheten alt anslwffa virke, till skepp af allt mer och 

mer tilltaeande stol'lek, ar l1änd; den ii r för de flesta länder 

ytterligare öl<ad genom det ogynnsamma förhållandet att nö\1-

eas från utlandet ansliaffa det mesta. 

1'ö1' länder, som sjelfva iiga jern, simile tydligen ett c1y

lil;t byggnadssätt medfiira stora fördelar, så framt man finge 

antaga såsom iclie nödvändigt att, i likhet med vid nu på

gående jornvägars anläggning, utifrån intaga sådant. 

Vid det i England, så vfll för större som mindre kl'igs• 

fartyg, bruldiga byr,gnadssiiltet fortfar ftnnu begagnandet af 

träspant och trftbordlfi gg nin g. Undantagsvis och mot i artil

leri svaga f1ender lwfva, såsom tidigare blifvit anfördt, lwnon

bålar af jern blifvit förfärdicade. 

Skjutförsök lwfva i England fortfarande anställts på, med. 

jerr.plftt klådda farty gss idor, dock ulan alt ännu lemnat fullt 

tillfredsställande följder med afseonde på dessas förmåga att 

emotslå eldens verlian. 

Vid on del i l'ranhril•e, under byggnad varande, nya Fre

gatter är 1\mnadt all., utanpå bordiAgeningen, anbringa en 
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heklfidnod af jernplat. På lieras dimensioner•, oaktadt denna 
tillökning i tyngd, ej liir~r öfverstiga de redan i br{tk varande 
52-llanons ångfrcgntternes i detta lands marin, tyckas de vara 
arsedda för något s<'H's~ilt ändamål, en slutsats, som vinner 
ett slags ytterligare stöd ur det gån'gse påståendet, att liten 
eller ingen tackling är afseeld å dem begagnas. 

Frulilan att öfverstiga, genom långvarigt brul! helgade, 
förhållanden mellan längd och bredd tillbal!ahöllo länr:e far
tygslwnstrul;tii> rer· frän att frångå de h:ifdvunna proportio
nern(}, Småniingom ingingo, fö 'r ensiiiila arbetande, ingenieu
ror på fersöl;et, och steg i denna riktning uttogos, mången 
gång m5hånda alltför långt. Dessa försök ledde emellertid 
till flh'ändr<~de förhållanden i fartygs dimensioner, och sflväl 
seglande som ånstlottan, såväl den för krigsbruk som den 
mr bandel drog<> deraf fördel. 

Det byt;gnatlssystem, som, un'der inskriinl;tare dimensio
ner ho<Jaenats, ear, efter• dessas tillölming, ej lillr<icldig styrlia. 

En fi:iriindl"ing inlrådde, utgående på att, till förhindrande 
ar brytnin~ å de så bctj•dligt längre fartygen, mer im förut 
tillilmpa grundsatsen att pi\ ett kraftigare sålt fö·rbinda de 
öfra delarna af fnrtyr,et. I Eneland lades, till de förut be
gagnade diagonalsli81 ~ 01"11a, liOnlra-dia gonalsl;enor, hvarvicl, ar 
dessa 2 ställ sl;enor, det ena aabragles innanpå timren och 
det andra inn~npf1 Vf1ararne ; ena stället fortfor nppiit ända 
ti"ll öf.n1 dftck, det andra till del närmast dernnder; utanpå 
Hm ren lades, å stöl'l'e fartyg diagonalsl;enor vid rösten; akter 
begagnades kringsvepande jernsl;enor; sträckbands och ·vator
l)ordsförbi!Jdning till skeppssidan förstärl;tes, m. m. 

Vid byggande af jernfartyg or.h ångpannor har en, efter 
Howeli ~enamnd,, &tft lblandning, äfven ldind under hen~rnnin
gen homo·gen metall, vis:tt sig äga lllj'cken fördel vid bega&• 
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nan<hl till piMar. StålpiAtar at denna blandning gifva Jamma 
styrl;a som dubbelt sfl tjocka plfilar af bästa jernsort. DG 
hafva blifvit amf1 ncla vid byeanndet af å11gfartygen Livingstone, 
Rainbow, m. fl., och till följd af det anseonde de genom Laird, 
byggare nf dessa fartnr, vunnit, har dorns begagnande mycket 
kommit i bml!. 

skeppsbåtar af metall, efter Francis plan, om h vilken jag 
redan tidlv,are, vid föredrag rörande lifräddnings-apparater i 
Englond, haft äran omnämna, llafva, vid försök i Amerika, vi
sat en öfverlägsenhet, som, från fi1· tillbaka, föranledt beslu
tet att efterhand införa dem i amerilianslia örlogsflottan och 
ntt, emot sådana, utbyta de förut begar;nade träbatarne, allt
efter som dessa blefvo otjenstbara. 

Synncrli:;en egnade till lifbergningsbåtar·, äro sådan.a för
lagda vid räddningsstationerna pa l;usten af Nordamerikanska 
Förenta staterna. 

Äfven i England anställda försök ha utfallit särdeles till
fredsställande. 

Fullt bemannade, roddes de med stor hastighet emot 
sten mu ra r; de kullstjelptes med våldsamhet emot stenlägg
ning; fyllda midsl1epps med tunga stenblock, upplagda till an
senlig höjd, upphissades de mr.d ändarne; starl1a mållareslag 
on bringades på ett. och samma ställe; allt utan att de deraf 
skadades. 

Der do i sjötjenst varit begagnade, instämma sjömån
nens förenade vittnesbörd om deras förträfflighet så \"ål med 
afs<>endo på bushållning som varnl1tighet och säl;erhet. De 
anses starkare, lättare och mindr(} dyra lin båtar, byggda rrr 
annan materiel. 

Använda vid undersökningsresan tiil Döda Bafvet, der 
beseglingen af Jordon medförde ovanlig fara, voro de under
kastade de strängaste prof. D.e stötto emot klippor, drogas 
Ofvor grund, cing9· utför fall och kommo, det oaktadt, till 

9 
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J)ilda llafvet oskadade, då deremot de träu&tar, som på sam
ma resa anvil!ldes, snart blefvo söndersiarrna och måste öf

vergifvas. 

För att lätta nedfirinrren nf h5tar, under sjörrång, år af 

Clifford uppfunnen en så kallad uåtnedfirninrrsapparat, mycket 
Tärderad i uppfinnarens fosterland, England. Den gör möj
ligt alt, på särde les lwrt tid och med i förhållande stor sä
kerhet, nedfira under dävertar hängande båtar1 fullt bemannade. 

Motståndarne mot bruket nf jornmaster hafva i det för
hållande, som flgt rum mod Belrrislia transatlantiska fartyget. 
Belgia, söl1t ett bevis på oanvfmdbarheten af sådana mastor. 

Å sagde fart m hafva nemligen . masterna, af jern, fastån 
starl;t bmgda, likväl, till följd af stora olägenheter de ansetts 
medföra, bedömts os3!;ra och olämpliga samt derföre blifvit 
IJlb}tta mot master af trä . 

Försvararne af jornmaster tillräkna åter pe olycksfall, 
som föranledt en sådan slutsats, icl<e begagnandet af jernma
~ter utan f.el i fartygets lwnstru!;tion. 

Alt jornmaster utan oliq;enlie~ och med til!räcldig sälwr
het kunn~ användas å fartm, som icke äro till lil'igsb~uk aJ
sedda, torde vara ulan frflca. 

Patent har af Limbert, Enr:elsman, blifvit uu~r:en på en 
direkt verkande sl<rufmachin; denna maehin berömm!ls såsom 
tnedf.örande betydlig besparing i rum samt lätt åtkomlighet af 
nödirra machindeiar. 

En af Fransmannen Verrrne uppfunnen skrufpropeller, 
livars 4onslrul<tion påstås vara grundad på ett ganska noga 
iakttagande af rililningen på de vallenpartiklar skruf1•en un
da"tryckor1 har blifvit försöbt. 
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Jomförelscprof, anstaJIJa mellan Vergnes skruf och den 
förut her:agnade, å ViGilant om 60 l111sta.rs haft, ange. en öf-· 
verlfi t; sunhet i fart med tlcn förra af 17 procent och på samma 
Gång don ytterlicare fördelen att, mindre fin den andra sluuf
v·on, meddela slialming åt altters!;oppet. 

. FÖl' alt vinna sednast anförde fördel som äfven för att 
bidraga till ökande af. haslip,het har, redan länge, ehurtlVål 
mindre allmänt, sltrnfpropullorn anbrar;ts alller om roret. 

Denna anordning, som hlifvit följd till och med vid trans
atlant islin ånubåtar, sflsom lle leislia propellerslieppet Leopold, 
m. fl ., leder till alt slirufven kornmer till att arbeta i ett tä
tare 1i1etliutn , samt pf1 längre nfstånd från fartyget och un
derlii Unr durjemte åstadkommandet af vac!;rure linier å akter
skeppet. Den medför docl\ aidaenheten af större fara för 
propellern. 

Vid förläp,rrning af propellern, på vanligt sätt, förom ror
st5ndill'en, bidrager rymliehot i sllruföppningen samt gy.nnsam 
form af propellern till minslwnde af fartygets 'sl<alining, såsom 
lifven vid prof med Vergnes och Griffiths skrufvar visat sig 
vara: bandelsen. 

Uppcifter från Engelska parlamentet visa den förvånande ' 
utveckling byggandet af ångfartyg tagit i delta land. 

Antalot ångbåtar, använda till inhemsk handel, har, frän 
312 med ett sarnmanlagdt tontal af 5~089, som 1849 funnos, 
till år 1857 stir;it lill 388 med ett tontal af 92481. 

Hela antalet. från ·1843-1857 bygada och inregistrerade 
ångfartyg var 1805. 

Förhållandet af ångfartyg till seglande fartyg va i' år t 857' 
2i,1 procent. 

Allm:lrina tillväxten frårt 18~9-1857 h·ar varit fran 4U 
fingl.ar'tyg om sammanlagd! i 0832 ·l tons !.il! 899 med ett 
tontal af 3H l363. 
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Don största :Jf veriJoni atla ~ngfartyg, Great F.astern, ge
nom misstag vid dopet, gifvet det nu redan aflagda namnes 
Leviathan, ligger ännu obegagnaot, ännu ofullboroadt. 

Kansko eudast få motstyclwn uppstå till detta jiilteskepp, 

vid bvars frambrineande snillril;het i uppfinning täilat med 
skicklighet i utförande. [{ansl;e befinnes, på grund ar den 

ofantliga ris!; af monniskolif och penningar den ursprunBiiga 
planen medför, denna outförbar, och stämplas verl;et derföre 

af mången som endast ett ståtligt fantasistycl\0 af en rik in

bildningskraft. 
Dock står med starka, tydliga drag på arbetet alt låsa 

om mästarens förmåga, ur hvars hand Thomson tvekade att 
emottaga den ståtliga byggnaden. Dock är med den ett ofant
ligt steg taget framåt, vare sig också för långt, och utföran
det af den storartade planen kommer säkert betydligt inverka 

på framtida förliållanden. 
En ångbåt, ocliså af ovanlig beskaffenhet, har af Milis i 

Glasgow bli fvil byggd, som, om den lmnde verlilir;göra upp
finnarens förhoppningar, sannolikt skulle föranleda stor för
ändring i sättet att bygga ångbåtar fäi' passagerare på vissa 

farvatten. 
Den är, h vaJ uppfinnaren kallar; ett delaot skepp; liknar 

en vanlill' ångbåt, ituskuren Iångsl;epps och, mellan de båda 
l!älfterna, . försedd med ett slwfvelhjul. 

Ändamålet har varit att, utan ökadt motstånd, erhålla 
sWrre, för inredning användbart, rum och, derigenom, ökad 

beqvämliuhet för passagerare. 
Ångfartyg, Iofvande att i hastighet öfverträffa snart sagdt 

alla reciln vm•ande, beredas nu för postgång emellan Holyhead 

och Dublin; deras fart är kontraherad till minst i 7! knop. 

Tontalet är 2000, hästkraften 700. 
Ett intet i hastiehet är dock detta emot hvad en Ame

rikanares; Rinks, tygellösa inbildning tror sig lwnna åstad
komma med ett, såsom ban benämner, nfåstninusskepp", hvar

lill han uppgjort ritning.. Detta skepp, åm n ad t att inom sina 
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tcllngnr inhefatta en massil 'idunderllga ting, simlie vara 48'() 
rot långt, föra 300 kanoner, förses med 640 stridsgallerier, 

hafva stallrum för 300 hästar, va1·a försedt med 2 fyra~, 3 
kruttorn ~amt 2 ror, l!llOrclnade att äfven lmnna tjena till 
stoppmacbiner. Det slwlle, jemle ångmachin, harva seaeJarea 
af 6000 yards, samt uppfinnarens rika inbildningskraft har in

gifvil honom förhoppningen alt kunna uppdrifva fartyget till 

- 45 lwops hastighet, 

rördelen ar att, vid arbete för hand, dela detta och alt, 
till förfärdigande af olik:l delar, städse f6r hvarderas ulfö

rande använda samma arbetare, h vi ll;a derigenom liunna upp.:. 

bringas till hör;re grad af sldclilighet, är påtar;lig, och en så
dan fördelning ha1·, der aruete bedrifvits i stor skala, också 

länge varit tillämpad. 

Dyrheten af dagsverlwn i vissa länder, i förenihg med 
stor verl1samhet, framlwllade snart behofvet att ersätta men
nisiwkraften med machiner, samt hög och utb1·edd technisk 

skickliGhet, i förening med lillgånr; på kapilaler, sl1apade genna 
mänr;d af machiner, som i de länder, der industrien stå1· 
högst, nu finnas till, snart sacdt i alla grenar af densamma. 

Nödvändichelen ech nyttan af att tillämpa sådana till för

rättande ar arbeten, förelwmmande vid sl;eppsbl'[;gnad, insåg.<; 

åfven snart, och ångkraften togs äfven hiir i ansprålc Unde1• 
sednare åren hafva förbättringar vidtagils vid många redan 
förhanden varande inrättningar af detta slag och andra hafva 

blifvit uppfunna, så att numera, vid större, väl inrättade ar

senaler, allmänt förelwmma macl1iner för utförande af en 

mängd arbeten, som förr bedrefvos för hand. 

Bland machiner, använda till vid slieppsbyggnad förel;om

ruande arbeten, må nämnas: rnachiner för sågning, såväl ar 

raka som krumma trdn ; rör böjanda af trän; för plan- O{;b 
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listhyfling, spuntning, svarfning; för tillvel'!;ande af block, åror, 

l!årl; för utförande af sl~p- och lyftnings-arbeten or.h fo-r 
upphaltJing af fartyg • . 

; 1 

ANFÖRANDE I KONGL. ÖRLOGS~IANNA-SÄLLSKAPET, VID 

PRESIDII NEDLÄGGANDE DEN 15 NOV. 1858. 

Föt· 25 åt· sodan vid presiciii nPdlär;(larHlo i Kona!. ör

logsplanna-Sällskapet, hade jag r;jOI't till min uppgift, alt uti 

det anförande som enligt Siillsl;apets stadgar ålåg mig af~ifVa, 

söl<a bevisa: att Ångfartyr; sådana de d& voro beslwfl'ade; iclie 

skulle lwnna ersätta Linioslwppen. 

Jag lwm till delta resultat, hnfvudsaliliaen på e rund 1leraf, 

?tt ångfartygens artillerieffect iclio 15g på sidorna, utan i för

och aliter-sk.eppet, och således, qru de än byggdes utomor

dentligt stora, lwude de iclio erhjmla mer än rranslia fii ar

tilleripjoser vid anfallet eller försvaret, ehurtt dessa oneldigen 
kunde. vara af svåt· lialiber. 

Det vore iclw här i detta upplysta siillsl;ap, tillständigt 

att uppropa alla de slliil, som vid den tiden före funnes emot 

nn tagandet af ott uteslutande flnr:systorn; och idw heller il t' 

<le t numera behöOiet, sedan ångan, om jaa så må s;iga, idort 

sig till herre, så öfver sjö som land; men iclie !w n de r~ an 

är 1833 ana en så utomordentlig revolution i sjölirigsväsen.
de t, som sedan den tiden inträffat. 

Uti förenflmnde anförande ullalade jag den åsigt: att Li

nieskepp voro, och alllid siwlie förblifva det siarlinsto och 

mest ändamålsenliga försvar för alla ·af hafvct om[iifna lå'ndor. 

b f: vidhållet· ännu denna åsigt, och tt10I' alt ingeri mots5gelso. 

lier,cr håruti ; ty det ar, nu som förr, linioskeppet som bo-
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herrskar striderna, men som, genom Angans anvandande för 

sitt ego t behof, blifvit ännu frulitansvärdare. 
Emellertid, - så rastlöst fortgå uppfinningar och för

bättringar i vår tid, - erforLirades icke alllför många år, 
förrän man började cöra försök med att rrenom drifliraftens 

användande al\lerorn, i stället för på sidorne, lwnna undvara 

do besvårliga skofvelhjulon, och såmedelst icke endast på seg

lande fartyg lwnna använda ångliraften, utan äfvenvål kunna 

bibehälla artilleri-effeclen på sidorna. 
Dessa försök, ofullkomliga i början, ledde dock snart till 

förändrade åsieter rörande ångfartyr,ens användande, och det 

var natnrlict att man började l'aclda i begreppen om krigs

fartygens fullliomligl,ct sädune de då voro beskaffade; helst 

just den stora brist i artilleri-effect, ångfartygen egde, syntes 

lillnna nndanrödj~s, uenom propellerns begagnande. 

Det var i England, der propellern först användes, som 

man så småninaom fulllwmnado npp!inningen, och sluteligen 

liren 184 6-49 försedde ni\ era så lwllade lmst-vul!t-skep[) 

meJ densamma. 

Dessa sliepp voro äldre Linieslwpp, och måste således 

undergå betydlig förundrinrr för att lmnna blifva ångsl;epp. 

De svarade icke heller fullliornliet emot ändamålet., ehuru 

nf1gra af dem Jil1vål under kriget 1854.--55, med fördel be

gagnades. 
Emellertid var man nn på god v~g, ty ohut·n desso 

sl1epp med ångmachiner af rirl;a 400 häsll<raftor icl1e egde 

serdeles stor hastiehet, och hade åtsldllifra andra olflaenhetel', 

var det iel;e svårt att inse, alt vid nybyr,r,nad, desso oliirren

hetet' kunde a!hj elpas, och hasti(lheten möjligen öl<as. 

Ännu hade tanliarne om ett uteslutande åncsystem likväl 

icke i England fulllwmli r, t vunnit stadga, men man fortfor med 

försöliCn, man bygr;de allt flera propellerfurtyu, och ett ute

slutande ängsystems vänner blefvo allt talriliaro. 

Så stodo sakemo år 1814. dn frår:;a förekom att äfven i 

Våt• Marin e öra oss den nya upptåch ten till eodo i man h ad{) 
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kunnat bycca ett mindre Angtnrt1g med propoller p~ försölj 
man J;unde, om fiii;ets Slånder dertill bevilj<lde medel, bygga 
ett större. 

Då tillräcl;lica försök, ålminstone hvad ecentliga ångfar
tyg beträffade, i England blifvit gjorda, beslöt då varande 
Styrelse att becftra anslag till ett större . - Ansl<~get bevil
jades, och så tilllwm ÅncliOrVellon Gene. 

Det förmenades på den litlen att det var allt förmycket 
vägadt, att bygca det för sta propeller-finefartyget så stort, 
men lycl!ligtvis !Jesannades icke dessa farh5cor, ty ehuru Gefle 
ic~e blef allt hvad man kunde önslw, har det liliväl visat sig 
fulllwmligt motsvar,1, allt hvad man på den tiden skälicen 
kunde beeära af det för st11 propellerfartyg som hmades för 
Statens räknin[;. -· Flera andra propeller-fartyg hafva seder
mera för I\ongl. Flottan blif1it bmgdP, och jae föreställer mig 
att de äro fria för de urister, som lwnnat förefinnas på Gefle. 

Under tidsperioden emellan å ren 1844 och 184 7 ha do 
öfvertn:elsen om propell er-systemels fil rtrf1fflighet , och dess 
;mv:indbarilet så på nya som fddre Linieskepp, allt mera i Enrr
Iand och äfvon i Fra nl1ril;e vunnit framst eg; men man hade 
ännu iclw af Styre lserne i dessa lant!er, förnummit att deras 
sjöförsvar, ge nom formli s t beslut sl;ulle grundas på angsj'
stemet; ehuru med de stora byggningsförel<lff i den viigen 
som påcingo så väl i England som i Frankrike, det tydeligen 
\'isade sig att meningen var sådan, och den måste hos dessa 
upplyste nationer ocl;så blifva sådan! 

[{om så 1847 års fii l; sdag. - FörPgående Ril;ets Slån
der hade i Underdånir:het unhåilit att l{ongl. ~laj:t ville, !åla 
upp-g-öra en plan för Sv erices sjöförsvar i en sådan förelades 
nq of 1\oncl. 1\laj;t, och denna plan var till hul'vudsaldig Je! 
crundad på ett uteslutande ångsystem, 

Det torde vara nödvändigt alt här specificera denna plan; 
lltlfvudtanl;an deri är tydligen att sjöförsvaret bord.e uteslu· 
tando grundas på åncsystemel, ehuru några seglande och 
{)!t bel ;dligt antal rotdfartn: ännu bibehöll os; man ville icke 
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,n alltför br_!tdstörtadt trotsa då &nnu tillOnnandes stora sim
patier så för seglande som roende fartyg, helst öfvergången. 
i alla fall fordrade lång lid med de tillgångar som_ pä den 
tiden voro att emotse. 

Det är beklaglieen alltför väl liändt, huru uenna 1847 
års sjöförsvarsplan af Rikets Slånder emottor:s, i följd. hvaraf 
frågan fördröjtles; det är ocli l;ändt huru pressen hånade 
denna plan, och huru icke er.dast roddsystemets anhfmeare, ulan 
lifven Ii nieflottans vänner, ehuru visst icke alla, förkastade den! 

Och hvaruti beslod då denna plan? Jo att offcntli;:en 
erkänna, hvad ar de stora sjömagtorna redan var erktindt, 
ehuru iclw offentliggjord!., fastån al'a deras bemödantlen gin.,. 
go derpå ut, att så fort sig göra låt rörskaffa sig ett .kråftigt 
ångsjöförsvar, med förkastande af alla hittills begagnade fort
skaffninasmedel sf1som hufvudsali. 

Do åteärder som blirvit vitltar,ne under de sednaste 1 t 
åren, så inom som utom F:ider~eslandet, !åror vål nu tillråckli
rren vederlagt allt hvad som skrefs och yttrades emot olt<'l- · 
nämnde sjöförsvarsplan i och om ån nu något mot densamma 
kan anmärl;as, torde det vara att den iel;e var nog radikal!! l 

Det vore väl om alla visionairer (ett epithet hvarrncd 
dåvarande Chefen för Sjöförsvars-Departementet af klandra
rena hedrades) fingo så fullkomligt rätt af framtiden för sina 
förslaeer och förutsägelser, ty nu lärer väl icke nåcon, med 
vanlig omdömesförmåga begåfvad, förneka att ångsystemet, 
det orh ingentiug annat, måste ligga till grund för sjöför

svaret. 
Men huru detta ånesjöförsvar skall vara besliaffadt, kan 

möjligen blifva föremål för olika meninear. 
Att i någon mån söka utreda detta för Fäderneslandet 

så vigtiga ämne, skall vid detta tillf51le blifva mitt föremål. 
Då jag för min del beliänner mig till den !aran, att lan

dets försvar bör så ordnas, att en möjligen ancripande fiendo 
bör mötas på eller utanför periferien och icke arvaktas i 
centern, d. v. s. att jag icke :;illar Centralförsvaret sisom 

.:.. 
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princip, men val såsom sista tillflykten, följer hår<tf atl rörsta 
mot~tåndet bör sl;e så långt från kusten och inloppen som 
möjligt, hvaraf en annan följd blir, att försvaret till betydlia 
del bör utuöras af större fartyg, eller sådane som utan ola
genhet lwnna hålla öppna sjön, och der beeaena sina strids
krarter. När nu genom ängliraflens användande på alla cer
ter fartm, äfven linieskepp lättelirren kunna handleras i de 
trångaste skårgårdar der d~upet sådant tillåter, följer åter 
deraf, att dAssa såsom allmän prindip, äro de mest ända
målsenliga, 

Lättelieon inses likvfli, att äfven mindre ång-krit;sfartm 
i skärgårdarna äro behöllige, och det fil' en stor tillfredsstfll
lelse erfara, att någre sådane redan äro byggde, och att un
slaff meduifvits för byagande af flera. 

Lillaledes äro red~n 2:no Liniesliepp fö1·sedde med pro
peller, och fik ho p.pninff saknas lclw alt Svenslia Flottan så 
småningom med flera ångskepp kommer att förses ; Foster
landsvännen lian sftledes numera glädja sia deråt, att i en 
icke alltför långt a!Ligsen framtid, sjöförsvuret skall lwmr-na l 
ilet sllick som tidsförhållandena erfordra, och landets säkerhet 
krafver. 

- D~n tablean öfver Svenska Flottans styrka vid slutet af 
år 1-87.2 om sednasl föreslagna arbebplan fullföljes, hvill;eli 
åtföJNe Kong!. ~bj;ts Nådi.r,a proposition om Statsverl.els till
stånd och behof vid 18ti6 års Ril1sdag, år för hufvuclsaldiF, 
del lil;slämmig med 184 7 5rs sjöförsvarsplan; det är endast 
några certer hvillia till antal blifvit förminsliade, hvaremot 
en ny cert blifvit upptagen, neml. llnglwnonslupar. AH i denna 
tableau endast upptages 4 ångfregat.le1· före s-täller ·jar: mip,
vara föranleclt deraf, alt minst 4 af denna cel't fartyg fJiifYer 
att påräkna från brödrariliet. 

Långt ifrån att ldandl'U denna vå lbetån-Ii ta, . visa och för 
Fåderneslan.dets bästa uppajorda plan för d&t b!i.fvand0 sjö;. 
försvare t, gläder det mig outsägligen, att j och med d!>tsam.;. 
ma mina egne &sigler ännu en g&ng af en älskad konung 
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blifvit gilludc, det nu mora finnes skåli~a fllrhoppninga-1·, att 
öfven riationon och dess ombud, omsidor upplyste af erfa
renheten, skola inse hurn absolut nödvädviindigt det år att 
icke försumma ett vapen, som rätt beeagnadt, med försynens 
bistånd kan blifva ett medel att bevara vår ~jelfständighet. 

Vid betraktande af förenf1mnde 1856 års sjöförsvarsplan 
visar det sig som skulle meningen vara att bibehfilla 64 rocld
knnonslupar; jag föresHiller mig likvfll att do qvarstå derföre 
att de efter Hi år ännu lillnna finnus, och det aldri[l' med 
god husl.iållning år förenligt alt . förstöra h vad man figer, sa 
Unge det lian användas . 

Tvifvelsutan föroliOmmer under de n~ s tföljande 14 åren 
så rnf1nga illl lednin:;ar att småningom föröka antalet u·r åne-:
't•anonsl'upame, alt rodrl sluparne, d esse så . högst olämpliga, 
lostsamma och folködande farlj'{i, i don m3n do utrangeras, 
iclw ersättes af andra lilia beskalfaclo farliOster. 

Me.d de så nytliga ~ch snart snedt oumbärliga landstig
ningsslnparne1 torde höruti böra göras ett undantag, till dess 
arven sådane kunna framdrifvas med ånga. 
' 

Af hvad jag nu anfördt, torde inhemlas alt jag föt· min 
del fullliOmligen gillar den fliliets Slånder år 1856 förelagde 
sjöförsvarsplan; återstår då alt undersöl1a huru de serskii.Ja 
certerna ång-llrigsfartm böra vara besliaffade. 

Hf1 rvid förelwmm er i första rummet, åne-linies lwppen1 

eller som jag helst lwllar dom ångslwppen. 
De stora sjömaetern a hafva gifvil desso betydliGt · öliade 

dimensioner emot hvad seeelsliepp fordom egde, och <i et vill 
synas som de åfven frångått principen att ansA ilnBiiraften 
som hjelpmedel, . u!an ejort dem till hufvndsak och srglen 

till hjelpmodel. 
1-lvarje land har sine egne förhållanden så i ans~ende 

till lolwl soUl . ocliså i anseefllle till det IJ.l'nl!, twisrlill dess 
sjöstyrka i allmänhet !;an komma att använd-as, ocll då kan 
det · visserlige'n icke bestridas, aH föt England och Frankrib(l 
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år lvifvel;utan stora skepp {lied stor hastighet de b!lstu; om s5 s·lo

ra som de hvilka nu bnmas, torde dock sliäligen kunna bet\' iflas. 
Ett annat förhållande eaer rnm hos oss: den krigsteater 

som för oss är den naturliga, insliräni!Cl' sig till Östersjön, 
möjligen till Cattegalt eller Slwgerncli, och bär äro hamnarna 
så närbeläGna att tilomordentli"t stora förråder icke· tarfvas 

u . ' 

således ieke heller utomordentligt stora skepp. Lolwlen ar 
våra skäraårdar må dernäst tagas i betraidande; det är då 

visserligen sannt att ängskepp mångenstädes i desse kunna 
framgå och operera, men äro ängskeppen alltför stora, nog 
blefve det I.Jcs\'iir!igt att handlera dem, hvarlill kommer, att 
ehuruväl djupet i farlederna i allmänhet är betydligt, kunde 
det väl hrmda, alt ett sl<epp, soUl låg djupare iin 2l a 25 
fot, mötte alltför stora svårigheter; äfvenväl bör djupet i 
Drogden tagas i betralitandn, ty mera djupgående skepp än 
22 fot kan der icke framgå. 

Men äfven ett annat sl<ål förefinnas emot alltför stora 
skepp, nemligen dimensionerna af vnra doclwr. Viii är det 
sann t att dessa kunna möjliaen utvidgas, men lwstnaden här
för blefve så högst betydlig att den efter mitt förmenanda 
icke svarade emot ändamålet! 

!\lin öfvertygelse är således den, att vid framlida n)'bygg
nad af ånaskepp, dimensionerna af dem böra l<imvas efter 
Dockorna. 

Svårare synes mi~ va1·a att bostflmma antalet af hästln·af

ter för skepp af l. ex. Stocli!Jolms storlek. Bår förekommer 
naturligen den frågan, ln·illion kraft sl<all vara hufvudsak, seg
lens eller ånaans? 

Ingen kan bestrida, att det är förmånli:;t e1 hålla c! n 
5törsta möjliga hastighet; med andra ord ;att ångan. bör vara 
hufvudsak, så framt ej för stora · uppoffringa1· der·före m5sto 
göras; men det åT just dessa uppoffringar h varvid jag fäster 
mig, då jag för min del anser att för Linieskepp bör seglon 
tills ,·idaro V<)ra hufvudsak, f1ngan hjelpmedlet. 

Den stönta af uppolfri'ngarno år don utomord~ntliga 
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kostnodon; !.len dernås l utrymmol fOr kolen, - Att ingå i 
detalj, eller uppgifva alla andra skäl som förefinnas för denna 
min åsiat skulle blifva alltför vidlyftigt, jag åtnöjer mig så
lunda med de tvenne jag anförde, och förklaru min mening 
vara den: att skepp n f Stockholms dimensioner böra förses 
med rnachiner af 4 00 hästkrafter, och, då jag antager att 
5kepp mindre än det förenämnde, hädanefter icke ifrågakom
rna) med 500 h:isthafter för de större än Stockholm, som 
möjligtvis hädanefter lwmma att bygeas. 

Ehuru jag ullalat min opinion vara den: att för Linis
skepp seglen bör vara hufvudsak, anser jag lil<väl att rund
bult, tackling och segel till någon del kan förminskas utan 
olägenhet, men till stor fördel, vare sig i hänseende tillluf
tens motstånd då endast ånga begagna~, som ock för den 
förminsl~ado tynGden. 

Utan att äga någon siare-förmåga, tror jag likvål att äfven 
den tid skall lwmma, då årigan blir så öfverväuande hufvudsak, ' 
att all tackling utom den aldra enlilaste, lwrnmer att fOrsvin
na, och Linieskoppen, hvillia då vissorligen erfordra mera än 
500 hästkrafter, endast blifva försedda mod några få och små 
segel för att begngnas i nödfall eller för god vind; men denna 
tid är troligen ännu mycl;et aflägsen, och vi måste för·se oss 
med sådana vapen, eller åtminstone med någorlunda likar
tade vapen som de, h\'ilka våra fiendo1· begagna. 

Nast i ordningen af fartygscerter förekommer Fregatter : 
Då dut är min fulllwmliga öfvertygelso att Liniesl<eppet, eller 
det skepp som år förscdt med 2:ne eller flera fullständiga 
batterier, äger ett obestridligt företräde framför Freaatten 
bvilken endast ål' försedd med ett sådant; denna Fregatt må 
för öfrigt hafva lil<a lf1ngd med skeppet; synes mig deraf 
blifva on följd, att för v5rt Fädernesland, Fregatter af icke 
alltför stora dimensioner blifva de mest passande; d. v. s. 

något mindre än Desire, men större än Eugenie. -- Som 
emellertid fregattens \ erlmingsl;rets är olika med skeppets, 
bor för don föna , fi ng;m I.Jlifva hufyudsnk, hvadan den bö1· 
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fä en ~ynnerlison lålt tackling och vara af mln>t 600 häst

krafter. 
Dot torde inses att : de.ttlv endast kan gälla för nibme-

nad, emedan om · 11iiera af de Freaatter vi nu äga, sl\\llle 

ändras till ångfregatler, liUnna de naturligtl'is såsom egent

ligen ~arande segelfal•lyg, iclw få. så bör:; ånrlfo·aft: : 
I vårt . graunrike Daninark, der man sedan urminnes Ii"' 

der, almd varit angel5[jen om alt ega elt lirartigt och efte1' 

landets lolwl, afpassadt sjöföi·svar, bar en för ändamålot' ned

satt Cornmile föreslagit: att metJ ureslutande af · Linieskepp, 

sjöförsvaret hufvudsaldiaen liör utgöras af sv å ra ·Fregatter 
med ånglirart, •OC h derfil re anfört. fl:erfaldiga slliil. Dessa skäl 

må g~lla hvad de kunna, men en slarli opposition bar npp:.. 
trädt J)mot Commiteens förslag, och delta må ingalunda för

våna oss. 
:. • 1 .B vad beslut i' Danmark IIommer alt . fattas i d'en vigtiga 

fr&gah år mig icl1o .hel1ant; moit tidsutdrä(ilen för att i \terk 

sätta sjöförsvars-planen ur det vissa; af förl.iållandet, och d.er:ma 

t.i.dsutdrfJ~t l1an tnetlföra' vådliga följder. 
Härutinnan Ii unna vi sl;a!ta oss lycldi[jare, enär vi ickE~ 

enda:.t ii:ga, en sjöförsvarsplan, utan ock att den kommer att 

följas, h vartill kommer; alt den Commission som år 1856 af 

I\ongl. Maj:t anbefalltes af[;ifva förslag till ordnande ,af Sveri· 

ges och Norriges gemeusaml'na sridskrafler, upptagit äng-Iinie
silopp såsom den första certen. 

Vidkommande Corvctter och andra mindre fartyg, bör . 
deras rörelse-Inart uteslutaode blifva ånga, i följd hvaraf de · 

ocl1så böra vara synnerligen lått tacldade. 
Det beror naturligtvis på Corvetlernes storlel1 hum många . 

hästlirafler de skola fil, alltid förutsatt alt denna . cert fartyg 

år 'berä-lmad alt cga den största. n1öjliga hastighet. 

. l 1856 års sjöförsvat·splan f1r Corvelterne upptagne till 
200 å 300 hästlirafter, och för min del anser jag detta vara 
fullt t.i.llräcliligt för deras storlel; med hånseende till de lo

calet der de möjligen komma att begagnas. 
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Jag har i ,Jet föregåeendo omförmäldt, huruledes en ny 
cert krigsfartyg, nem!. l\ng-l;anon-slupar tillkommit såsom det 

af sjöförsvaret, och desso komma tvifvelsu!an att så smånin
gom uttränga de nu mora så . högst olämpliga rodd-l(anon-· 
sluparna. 

Det är iclie här hvarken nödvä'ndigt, eller ens passanda 

att utveckia skälen för ång-lwnonslupars förllträde framför 

rodds! u par; de äro fydoliga för h varje sjöman, j'a snart sagclt 
fö1· h varje fördomsfri och tiinl.ande man; jag inskränker mig 
således endast dertill att angifva; det desso i lildtet me-d da 

redan färdigbyggde, böra förses med tiO hästars ångRraft, och 

icke blifva större ån att lwnna begagnas iifven i trånga skär:.. 
gårdar. 

Hastighelen ur för dessa fartyg af synnevlig vigt, d. v. s. 

t! en hastighet, som erhålles genom fingan då · segling så h1lgst 
sällan torde förekomma. 

Med undantag nf MJrsaro-fartyr., hvillla äfvenväl, då fram
deles sådano lwmma i fråga att byegas, böra blifra ångfartyg, 
återstår endast en egenllig cert lirigsfartyg, hvarom jag ut
beder mig få utlala min opinion. 

Denna cert är kanon-jollarna. Mod stor lillfredsst·äHelse 
flnner jag att de äro bibehållne till icl1e obetydligt antal i 
den nya sjöförsvarsplanen, och utan förändring hvad fram
drifningsliraften vidliOmmpr. 

Dessa fartyg, h varom mycliet tvistats, och som i en. s:ed

naro tid, till och med af dem hvilka varmt förordat deras 
företräde för kanonsluparne, sluteligen nära nog föl'kastade·s, 
förtjena visserligen icke denna l!ln·da dom; tvärtom hoppas . 
jag alt de fortfarand e skola få b·ibellålla .sitt rum i sjöför
sv.aret, så oansen liga de än må synas. 

Många c i l tiga s l; :il förefinnas för denna min å si et; d G 

kosta jemförelsevis rinr:a, emot deras egande artilleri•elfoct, 

do kunna på ganska lwrt tid byzgas,. do fordra icke stor be~ 

sättninrr, de lwnna framgå i do trång.aste och grundasto far
leder, de skjuta frul,.lJnsl'flrdt säkra slwtt, och de kunna der 

, 
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localen är sådon, ut g Or<) Il U kral'tigl positions-artilleri; aHl 
förträffliga egenskapor för ett så beskaffad! land som SveriP,E'! 

Hvad man kan anföra emot dem år: att de icl;e lwnna 
hålla öppna sjön, eller passera större fjordar i hårdt våder, 
och att de svårliaen kunna operera i linie. - Men för så
dana ändamål äro de icke afsedde, och jag vidhåller hvacl 
jag mer än en gang tillförene yttrat, att för den lo<'al der 
de böra och kunna användas, äro do förträffliga . 

Innan jag slutar detta mitt anförande, må det lil:ålas 
mig yttra ftnnu nårrra fä ord. 

· Då jag för 56 år sedan, första gången betrådde dftcket 
of · ett krigsskepp och under många följande å r, h vem kunde 
väl då ana, att den lit! sl;ulle komma då man utan hjelp af 
vinden och annu hasliuare än med dess hjelp, siwlie på det 
trolösa elementet, lmnna förflytta sig från den ena voridsde
len till den andra? I-lvem skulle väl då trott att all poesi, 
a.Jit det romantisl;a, hvaraf ynclingen hänfördes och sjöman
nen högmodades, slilllle inom mindre tid än etl halft århun
drade för svinna ifrån sjöv5sendet, och detta för hnfvudsaklig 
del grundas på det rent materiella, det mathemati,;ka och 
det vetenslwpliga, och icl<e såsom rordom till så bet~· dlig del 
på det öfver!ägsna sjömanskapet. 

Men så har lilivisst inträffat, och vi må ingalunda uermed 
vara missbolätne; visst är det sann t att det poetiska, det ro
mantiska år borta, men så hafva vi i stället, det verl<ligen 
nyttiga, och f ö r do smärre sjömagtorna fördelaktiga uti ån
gan, ty obestridligen är den till större fördel för dem, än 
för ,de stora sjömagterna. 

Resultatet blir då : ånga och ingenting annat ån ånga 
der den kan användas, åtminstone till dess någon ännu bättre 
drifkraft kan· up pli n n as. 

Det har icke varit utan en viss tillfredsstållelse jaa i 
detta korta anförande Hitt uttala mina åsigter i den för Fä
derneslandet så vigtica frågan om dess sjöl'örsvar, innan jag, 
vare sig genom åtlydande af den sista apellen eller genom 

E1f! h,Og ijldpr~ pfOrmögeuhel atl någorlunda sammanför~ ~lln:
k.arne om det ämne man vill afhandla, dorl.ill icke lllel'fl V!lril 
iståndsatt! 

pvad jag pu här yttrat må sålunda blifva ·mitt polltis~a 
testa,mento i frågan om sjöförsvarat. 

C. 1~. G. 

KUR~-UR ocH CONTROLL-COMPASS. 

Septemqer månad år 1854 uppfann dåvarande Spc.
J,!eutenanten :rid Flottans Constructions-Cotps A. d'Ailly ett 
ins!ru~nent, af honom lwlladt "Kurs-Ur". Ett sådant förf~rdi
g;ades för flottans räkning under uppfinnarens ledning samt 
aflemnados af honom denna sommar. 

Den långa tidsutdr5gten emellan ritningens författande 
och urets aflcmnande uppstod derigenom, att detta, först. be
stäldt i Stocklwlm, men ännu eftet' ett års förlopp ej på':" 
pörjadt, måste, med återtae-ande af nämnde beställning, för
färdigas i Carlsl<rona, uppfinnarens vistelseort, oaktadt utfö
r~nde.t af dylika arbet~n der möta mäne-a hinder. 

En i någon mån förändrad konstruktion af [(urs-klret 
har af samma person, efter det fönas förfärdigal)de, blifrit 
utförd, hufvudsakligel) afseende att genom minskninG i me
lallgodset nedsätta tyngden och derige nom priset på Uret. 

Det må tillåtas att, med uppfinnarens egn(l ord, anför.a 
det med Kurs-Uret afsedua ändamålet. 

'
1Ait C01npassen å ångfartyg i allmänhet visar sig mer 

e)\er mindre otillförlitlig är en liänd sak för alla, s,om nägon 
:tid navigerat dylika fartyg, och ehuru man genom gjorda de
vi.ations-försök uttagit en tabe ll, qtvisande hvilket streck som 
på Compassen skall styras fö1' att konuna i det verkliga, hän
.d!=lr d,et gans~a ofta att ångfartygen komma betydligt ur sin 
rätta kurs, och detta tilld<rifves i alhnäohet bä,rleda sig af en 

9 
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urte 1·ande krart i jtrumnssomes föi·w~r,a liU inTorka p& mee

net.nålen.l) 
"På större haf, der dislancerne äro stora, blir det all-

tid tillfälle :i t t eenom astronomiska observationer korri~era 

kursen, mon på trängre farvatten, der resan tillryggalägens 

på lwrt tid och ofta hela tidon under disig och mnlon luft, 

orsaka dylilla afvilmingal' ofta ga nsl1a svåra olyckor.'' 

nAtt Compassen i följd af den mängd jern som finnes 

samlad i ångfartygen, nr trögare 5 dessa fln 5 seglande, inses 

lått, orh (;Of.\0111 nor;granna iallltagelsel' har jag funnit, att den 

iclw sällan fullkomligt !fiser sig samt under flera minuter 

utvisar felal1tigt strecl; mot det i verliligheten styrda. Å seg

lande fartyg år Campasson rörlir:are, ·och, då dessa · rrMa stor 

hastirrhot, purras densamma [l[ven af fartmots ecnå" rörelser, 

och' siwile den under Inbert väde·1· läsa sic å dessa b'ir d'e t! a 

af ringa betydenhe t, ty fartyrren gör<i då obetydlig disl<!nce. 

Å åncfarty rr är de remot hflndelsen att just under stilltje eller 

tabe1't väder, då Compasse·n således ecer storsta ben~genhe

ten att lusa sig, dessa gö ra sin slö rs ta hastighet." 

"Min öfvertycelse är, atL de otyclior·, som med ånrrfarty3 

så ofta inträffat, härleda sig bufvudsaliligast af dennn olägon

lret och man kan derföre ej vara no rr uppmärksam på ·ror
' gängaren alt ban ofta purrar Campassen och öfvertyrrar si~ 

om att den verldit:en utvisar det styrda strecket." 

"Bofiilhafvaren hnr likvfll . hittills iclw ·haft nårron utvag 

att lmnna l;orrigera do fel, som genom rormannens försum.:.. 

Jighet i den'na vug lmnna upp!;omma, och delta har gifvit mic 

anledninrr att ut.tlinlw och Iwnstruera ett instrument som jag 

kallar Kurs-Ur." 
" Kurs-Uret bör nppst:illas i Chefens. cajula och år så H1:.. 

· r~lt a dt, att det efter flera timmar anger h vilka kLlrser sotn 
blifvit styrda, samt äfven på hviiha tider och huru länge air::. 

·vilmingarne fortfarit, hvariger.om han Iwn korrigera fartygets 

stå ile i lwrtet och äfven få upplysning om hvillien person 

som n rit vå llande till afvikelsen.11 
-, 

149 

l"ö'~ancte beskrlfntng anger i korthe& beskaft'enheten of 
lfrAgavarande Kurs-Ur. 

:J:ne fjoderhus, försedda med metallfjedrar, arbeta ge

mensamt att rundclrifva 2:ne valsar, mellan och medelst hvilka 

ett, på en rulle upplindadt, papper fr amd 1'agos. - Å dot!a 

papper uppdrages genom en, i den- öfra valsens midt, anbraet 

ägg on medeiiinie samt uppslicl;es genom, nära dess åndar 

på lilia arstand fastsa llo pyn tar, slicl; för hvar 5:te m:nut, 

r;enom hvil li a sednarA on tids-sl1ala således erhålles, 

1 Urols miut och nårrot under pappere t finnes en på en 

pivot upphiingd Compass-sllifva. DAnna har pft underkant, 

vid de fyra hufvudstreclwn, smil. lilykor och, på öfved1ant, 

.vid nordstroeket en fin nål e lie r ock ett sjel freglerande JJiy
_erts .. slift. 

På l:implig distance under denna Compass-sldfva är, rått 

under omnämnde fyra 1\lykor, anbraet en rinrr, hvillwn, rör

lig upp och ned på en guid, flr förenad med en, på en excen

terkam hvilando, rulle. Denna lwm liringdrifves medelst ut

vexlinrr från fjeclerbus en 12 hvarf i limmen, ellet' ett hvarr 
hvar 5:te minut. 

Sålunda gifver oxcentorlwmmen en upp- och nedgliende 

rörelse åt rinrren, denna fattar derunder compass-sl>ifvan i 

rklylwrno samt lyfter densamma frun sin pivot upp emot 

papperet, livarigenom nålen vid nordstroeket r;ör ett stick 
deri hvar 5:te minut. 

Utomliring den lll cla , som inneslute r de omtalta fj cderhu

sen m. m., flr anhrineaJ en i rrrade1· och streck upps tucken 

metallsl•ifvn, med Nord ocll Sycl efltH' pappe rets mecldel!inie. 
' donna sliifva hvilur f1ter i en rine, å hvillien fartygets med-

deiiinio år ufmiirkt, och denna är sedan som vanlirra Com

passor uppliftll p, d. 

· Om nu fartmot ~l>nll styrn ett gifvet streck, så vrides 

.den rrrad å sldfvan, som motsvarat· dotta streck, till den 11. 

ringen utmärkta meddellinicn af fartyget. Bärigenom lwmmer 

papperet aU gå i ril1tning från Slider till Norr. Styrel nfi 
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rätt, s,å skola alla de •tick ol!e1' blyerts·streck, iom gOras & 
papperet, infalla i den å papp<'ret upplinierade medollinien

1 

men hafva girning& r egt rum, så komma stick på sidorne de rom. 
Vill man d?! efter 41 8 eller flera timmars tid lwrrigera 

kursen, så afklippes papperet, och med en instrumentet åtföl
j~nde skala mätas de giringar s pm gjorls1 hvarigopom ·Chefen 
kan korrigera fartygets ställe i kortet. 

Denna skala är så lwnstruerad, att den på samma gäng 

utvisar de tider, som do felallliga l1ursarne blifvit styrda. 

Pr.-LioLJtenanten i Norrsl1a Marinen m. m., Baron Wedel 
Jarlsberg, har nyligen uttagit patent på ett instrument, l1alladt 
1lControl-t:ompas", som synes hafva samma ändamål som d.et 
fö~rrlj. I lwrthet redogöras här. nedtill för dess samman

sättning. 
Å öf1•erkant af dun i instrumentet upphängtln Compass,. 

sliifvan, från centrum utåt nordstreclwt, ligget· ett rör, som 
vid ;nämnde strecli ii> nedböjdt utom skirvan; detta röt•s an
dra ända slutm·, metl en större utvidgning eller sldll, midt 
öfve1~ sl1ifvans centrum. Vid Syd-tlelen af magnetnaten sitter 
en tyngd för att balancera detta rör. 

Ofvanför d,en del af instrumentet, der Compass-skifvan 
inneslutes, lir .en . rund dosn, hvari rörer sig en uti peri
pberien urholkad cylinder, och öfver denna dosa ett längre 
uppböjdt rör. - Cylinderns rörelse i dosan regleras af ett 
urv.erk så, att .en urhålkning hvar 5:te minut passerar ett på 

un.derlwnt af dosan varande hål, hvilket visar midt öfver ut
·vidgningel·~ å röret på öfyprl;ant af Compass,-skifvan. 

I det .utom instrumentet uppböjda röret inliigges små 
med nummer försedtia lmlor. En lmla fallet~ således ne.d 
på Compass-skifvan, hvar 5:to minut, samt rullar genom rö
ret på densamma ut vid nordstrecket och faller sedan ned i 
instrumentets nedra del. Denna har större diameter ån 
den ~fra och dun öfvorsl;jutande delon år indelad i c!lller, 

c11 för hvart halfstreck:. I dessa celler nedfalla s§Je·des 
kulorne. 

Vid begagnnrtdet skall man efter nummergång nedlägga 
kulorne i det öfra röret samt efter en valit uttaga delll sölll 
nedfallit i de olilw cellerna och anteckna, dels hvad nninmer 
de hafva och dels, i hvillwn eoll hvart nummer legat. Häri-

genom kan man beräkna, såväl huru· stora girar som blifvit 
gjorda som äfven på hvil11a tider dessa egt rum. 

En öfversigt af de båda girmålarnos egenskaper vinnes 
genom en sammanställning af desamma. 

-1 :o. Första instrumentet ger den verkligen styrda kur
sen uppstucken eller upptecknad på papper och lian denna 
här som lieist aO;isas. 

I det andra angifves nämnde kurs genom kulornas nu m
mer och lär,o, till utrönande hvaraf cellerna böra, vid hvarje 
aOäsnine, tömmas. Afläsninr;en ä r afseeld att slw miirst !war 
4:de timma, enär efter detta tidsfödopp kulornes antal i coJ.: 
Jerna redan ät 48. 

2:e. Det papper, på hvilliet i det första girarna upp~ 
märkas, 1\an med ens anbring-as för flera dyens cfing. 

Begagnandet af det nndrd, under fortsalt gång, fiirutsiit
te~ upprepadt matande metl llulor. 

3:6. Girning af grader angifves i det för~ta. Girning 

ur halfstrecii i det andra. 
4:o. Compass-sl1ifvans tyngd öfverstigcr i b?1da instru

menten den ,ar en vanlig Compass-skifva. 
1 det 1 :a är tyngelen ökad ined vigten af de i de 4 IIbf

vtiUstreclwn anbragta små klylw 1;na samt af den vid Nordpölod 

fastsatta nålen. 
I det andra med vigten af det Öfver sl1ifvan liggande 

ftii·et samt af deremot anbragta motvict, således m'~u närd 

dubbla vigten af näinnde rör. 
·, 

S:o. Purrning af Compass'-sl\ifv~n i det första 5sthdkom.:. 

mes derigenom, att ringen under densamma hastigt faller un-
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dan i det l')goni.Jiick sklfvan, vid aln l~ngsamma neds4nl!:ning, 
når pivoten. 

Den andra purras genom lmlornes nedfallande pä den
samma. 

6:o. Tillverlmingskostnaueo . af ett ''Kurs-Urn synes böra 
uppgå till högre belopp än den af on ncontroi-Compas.~ 

·TANKAR OM ANsKAFFANDE AF VffiKE FOR FLOTTANS 
BEHOF, GENOM UTRUSTANDE AF ETT EXEllCIS-TRANS

POHT-SKEPP. 

Då bristen på penningo-anslag till materiel och till exer
cis för Flottan är det Vf1scnlligaste hindret för dalta vapens 
förkofran, torde hvarje försJaa som eär ut på att i när:on 
mån aflljelpa denna !Jrist förlj ena uppmärl!samhet, orh det är 
af detta sliäl underteclmad icke tvel<at alt framslitila följande. 

Alt ansl<alfa erfordurlir:t anslar: ät·, som hvar och en vet, 
gansl•a svårt, men en annan utviig sl<ulle miijlieen Iwnna 
vidtagas, nemliaen att eenom en eller annan åtr:~rd göra de 
befintliga anslagen mera lillriickl ien, än de nu äro. 

Den materiel, som :ir både dyrast och svårast att an
skaffa, är virket. Sodan sl<ot;arno i vårt land blifvit till den 
grad medtagna , att del gröfro vil'iict länge måst hemtas frän 
länder på andra sitlan Östersjön, och numera Mven på sist
nfmwd e stållen [;röfre Virke af passanue form för sliPpps
byggnader blir alltmera sällsynt, li varemot slieppens storlok i 

alla nationers flottor på sednare å1· snarare öliats än minsl1ats 
så lider det intet tvifvel, att om vi fortfarande slw la ä p, a er: 
tlotta, det för densamma erforderliga virl1et i en framtid må

~t'li hemtas frön andra plals&r ilu bittill8, hvilka pl<~her pj 

~m kunna allkas i Europa. Lyclillghis tara i andra Yerlds
('lelar gansli.a många Imster finnas, der sjelfva siwgen har lite& 
eller intet värde, och der således endast bohuagnings- och 
transport-kostnaden är att anse såsom ogentlie betalning för 
virket. Nu skulle man kunna, genom alt utrusta ett Ea:er.
cis-transport-sl>epp, afhemla och möjligen äfven huaea virket 
med kronans eeet folk, unde1· det samma folk på resan till . 
och från afhemtningsstflllet exercerades i sjömanskap och ka
noners handterande; samt derigenom vil!na den besparing,, 
att för samma summa som l\tgicl< till exercisen fft vil'l;et hem" 
fördt. Vi hafva t. ex. ett liniesliepp "Scandinavien", hvilket, 
nu stående tomt i nya dockan, icke synes mig Iwnna för när-· 
varande på något för vapnet gagneligare sätt användas, än 
a.tt· dot . utnJstas till ett dylil<t exercis-trnnsportsliepp. Skeppet 

sk\llle icke /örändras från sin bestämmelse såsom krigsskepp; 
men i stället för att fullborda den na IJorttagna inredninaen,, 
skulle man sill igen och drifva undra. batteriets portar, in-. 
rätta blott en ltrut.durl•, tillräcldig för öfra batteri-llanone.r!};:t 1 

uppsätta proviant- och vattenrum m. m. för halfva besättnin
gen. Krutdurken kunde göras för framtiden, det öfriea pro
visionelt. Sec!an utntstades skeppet sålunda: alt undra bat
teriets och öfru däcl;s lwnoner le mnades homma, bosätlnings- · 
styrkan minsilades lill hälften, hvarjemte en mot minstmin
gen i bestyclwine och besättninG svarande minsknine i ba!·
Iast och proviant gjordes. Dericenom siwlie skeppets depla

cement undergå nedanstående förminskning: 

Undra batt. bestyclm. med dess amunition 5354 kub.f. salt vatten, 

Öfra dåcl;s d:o d:o 660 , 
Halfva hes~ltninaen (321 man) med sal<er 1 '284 , 

Hälfteli af prov.> ved, vatten . . 
Barlasten, som är 8864 minslias ·med . 

6'210 

6000 

Summa ·19508 

" 

" 
Minsimingen af barlasten ar oj f\ir sl)·ft tilltaaen, ty ater

aleden Ar mer än tillräcklig för hemresan, och för ulseglin-
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gen kan nian intaga tiå mycket gten, man anser nOd1et, utör
ver den bestämda jernbarlaston. 

An'tagiH' man nu, att fartyget efter inlastningen af virket 
skulle ligga 3 fot djupare, :in enligt dess vanliga vattenlinie, 
så får nian, om öfra vattenliniens area (efter ytterl11mt ar 
liordläggning rälmad minst 6\JOO qvadratfot) rhultipl. n:lei:I 3, 
en produkt af 20700 lmb.f. som lagd till orvanstående u(gilr 
40208 kub.f. eller i rundt tal 40000 lmb.f. Vor-o mi virlwt 
per medium taget af så hetydlig tyngil, att det vägde per 
kub.f. lilia myclwt som salt vatten, så kunde dock 40000 
khb.f. bäras af fartyget och en ännu större qvai1titet skt11le 
heqvämligen lmnna inrymmas deruti. 

Jag har tänl;t mig utförandet af expeditionen sålunda: 
att skoppet afgicl1 till den ort, der virket simlie hemtas, obh 
undet• seglingan dit exetcei"ades besättningen flitigt med öTra 
batteriets kanonet·. Vid anlwmsten till anl;arplatsen, föriöjdes 
fartyget, och allt det maosliap som Iwnde lemna skeppet an
vändes att falla och grofhngga vidiet, deruti instruerade af 
de i virkeshuggning erfarna personer, som borde åtfölja ex~ 
peditionen (exempelvis 2 Constr:s-offir.erare, 4 Under-office
rare och 8 Timmermän). Efter inlastningen skedde hemre
san under en lilia trägen ex.ercis med l!anoner, och ä r det 
att förmoda, att besättningen, efter en sud:m expedition, skulle 
vara betydligt hemmastadd så i sjömanskap, som i artilleri
exercis. 

De 40000 kub.f. virlw, man genom expe!iitionell fick 
hemförda, voro hiir viirda aldraminst 160000 Hdr· Hm t; ty 
så väl furu som ekvirke af de största dimensioner, mati i 
sednare tider fått till 1\ongl. sl!eppsvarfvet, hafva betalts åt"' 
minstone sä dyrt. · 

Att bestämma h vilket som är lämpligaste stället att hemta 
' 'irlwt ifrån, fordrar en geop,rafisk, statistisk och kommerciel 
kunskap, som jag är långt ifrån att iiga; men om förslaget i 
öfrigt skulle finnas utförbart, sa förmodar jag ait svenska re
g:eringen, gonoiri ~ina konsuler eller p& annni ~ätt, kail' ia 
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1;11nnedom derom. Likväl tror jag mig böra nämna följande, 
som händelsevis kommit mi min kunskap. År ~ 853 ftinHo.s 
i Amsterdam 6 st. kolossalit furuspiror, som blifvit fällda i 
Oregon, derifrån långs Columbia-floden transporterade till 
staden''St. Helens, vidare inlastade i ett flolländskt handelsfartyg 
och öfverförda till Amsterdam, der de nämnde år voro tm 
Holländska regeringens di~position. Långden på dem varie
rade från 66,1 till 113,'23 fot, diametern midtpf1 från 21o6 till 
3,31 fot, så att de största skeppsmaster kunde göras af ett 
enda sådant limmer. nolliindslia regeringsil hade anskalfat 
dessa, för att använda dem till master å stora krigsångfartyg, 
emedan de biefvo liiltare, varalitigare och myclwt mindre dyra 
än master sammansatta af många smärre timmer. Hvar bcli 
en inset lätt, att hvarjll kub.f. virke i ett så stort tråd är 
värd vida mer än 4 Hdr, då man genom användandet af eti 
dylil!t slippot· betala all den materiel och ·d<lgsverl•sliOstnad, 
som är en följd af små timmers sammansättning . .:....:: Jag fö·r~ 
modar, att man, t. ex. l Orogon, skulle för en obetydlig peh...: 
ning kunna l;öpa några tunnland jord, med rättighet att fritf 
disponera derp·å växande skog. 

Då nu anförUa förslag är nägot alldoles nytt, som mig 
veterligt aldng varit i ~verige påtänkt, ej heller af någon an
~an nation försökt, så förutser jag väl, att det torde möta 
vissa betänldigheter; men då sjelfva salwn är ar högsta vigt 
och förslaget milhända skulle Imnna vinna framgång eller åt
minstone gifva anledning till något bättre, så hat· jag icke 
tvekat att offentligen framståila fÖrestående llsigtor. 

G. C. W. 
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COMP ASSENS VARIATION P Å. BRITTISIU NORD-AMIRIK.As 
KUST 1858. 

Fundy bay. 

Cap Fourchu . . . . 4 60 v . 
llryer Island • .. . . . . . ' 

. . 161 o , 
Passamaqnodtly bay . . . .. 47° , 
Dig by . . . 1"'10 

''J. , 
S:t Johns 

,. 
18,i 0 .. l) 

Cumberland ' .. ...•......• ' " . 20~ o , 

Nova Scotia, Breton, ocli Prince Eduards Islands. 

Cap Sabla .••. ,· . . . . • ~ , 16!o V. 

Liyerpool ••••• . . , ••.• . · • • • .•• , •.• :• . 4740 ,, 

Halifax ,, •••.. ...•. . , ...•••••..•.•• f g
4
J. o 

• • • . l ' 'l 

Sable Island • • . . . • . . •. , • • ~ , 21 o · ,, 

Got of Cans~ , ;· .•.. ••• , 
Pictou och Miramichi bay. 

Cap Ureton od Sydnoy 

Cap North, Ön Ureton •• 

, • 411 •• 

Sydliusten af Newfoundland. 

• • 22~0 , 

. 21 ~o , 

. 2440 ,, 

• 25~ 0 , 

Cap Rai ..... . ....• , . ·.,.. • •.• 27~o V. 

Miqueton Islands ..•...•...•.. · •..•... 28o , 

Placentia • • • . . . ; , .•. ~ • 30o , 

Cap Pine .••...••.....•..•.. ~ ••.. 29J.O 
'"' " 

Osilwsten af Newfoundland och inloppet till Be/le isle passet. 

Virgin Rocl1s 30JO v. 
Cape Race • . • •.•• 29io , 

S:t Johns • • . . . . .• .• 31!o , 

Cap 13onovista . • . . . . . , ••. 330 , 

Cap Freels, Notre Dame och Whitebays •••••.. 34-o , 

Canada 13ay . 

Cap. nanld •• 

llellt! lsle .• 

. •................... 35~0 " 

. . . . . . . • . . ..•. 371 o " 

. . . . . . .•........... .. 381-" ,. 

1~7 

JJeliiJ llle•-pauet, Y. Itusten (1{ lfew{oundland och Labrador. 

Cap. Norp:~an ••..... , . 

Anchor och t:ortune points ,· 

s:t Jolms och Shecatica bays 

nonne bay och Cap Whittle . 

•.•....•.•.. 3'7~0. y, 

. ..•.•• 36H, 

Port au Port bay och Natashquam point • . 

Mingon lslantls .• ............. 
S:t Laurence-viloen. 

. Ön S:t Paul .•.. 

Bird Rocks .•.... 

Ön Amhei,.st •..•.• : , .• 

Chaleu r bny, inloppet • 

o'alhousie ••....•.. . •• 

Caps Gaspe och Rozier .••.••. 

Ön Auticosti, O. Cap .••..••.... 

•. 

D:o SV. och V. pyntarna ...•. 

Cap Magdalen •• 

Seven Islands . 

S:t Laurence-[loden. 

Cap Chatte ..•••.•. 

Points des lonts 

Bi'c Islands .•...•••...•• 

Green Islands och Saguenay-iloden 

Coudrees Island ••• .- , •.••• 

Quebel\ . 

Montreal 

• 34~ 0 , 
31! 0 , 
300 ., 
28° H 

26k0 V. 

26~0 , 

24~ 0 
)) 

. • .240 , 
• . 22f0 , 

•• 25! 0 
" 

. . 28° " 
, 

• ' 25~q v. 
. 26° , 

• •... 24° , 
. 23~0 " 

.. 20~0 , 

19° ;, 

Kingston • . . • • . 6° , 

Årliga tillvexten år i S:t Lanrenee-Goden i'; vid kusten 

nf Nov.: Scotia 5' i S:t Laureneo-vilien 6'; och vid kusten af 

·Newfoundland och i Belle Isle-passet 7'. 
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OM NQRRSKA TRUPPERNAs TRANSPORT PA DEN FÖRE
NADE SVENSK-NORRSKA ESKADERN, FRÅN CHRISTIANIA 

TILL GÖTHEBORG OCH ÅTEff, 1858. 

(Till injömnde i11l~mnadt). 

Den förenade svensl1-norrska eskadern som, under Kom
mendör-Kaptenen och Riddaren Ah lgrens befäl, innevarande 

år förde norrska truppar, utgjordes af: fregatten ''Engenio", 

bogserad af ånekorvet!en "Orädd"· korvetten "af Chapinai1" 
' ' bogserad at ångfariygei "Widar"· kadett-korveiten "Eilida" 

' l 
bogsörad af postångfartyget "Prinds Carl'); ånglwrvetten "Nor-

nlm" och · siuiligcn postångfartyget 11Constitlltion'\ hvilket sed

riåre förde Brigad-Chefen Öfverste Wargeland med sin stab. 
Tross och vagnar voro fördelie pli ångfartygen. 

På frega'tten Eurfenio 1 ii !'J gick transporten på etierföl
jande sätt: 

Den 16 Juni 1858 på efterm. förde ångfartyget "Prinds 

Carl" 345 man med Lefål m. fl. från Christiania binbord till 
Engenie. Ångfartygets hjulhus var tätt förom styrfjords fall.~, 
ropstrappa, å hvillwn soldaterna gingo ombord. Fregattens 

under..;officerare emottoga manskapet på det sätt, a!t en ar 

dem, på styrbords eängbord, .uppställde de förstlwmrnande i6 . 

man, som sedan . af honom fördes till batteriet, föroin styr.:. 

bortls främsta kanon, hvarest å skeppssidan var fastsatt en 
svartm51ad lräbriclw märkt med n:r 1. De derefter kom.:. 

mande 16 man uppställdos om bagburd, .or.h fördes sedan af 

nästa imder-officer. till batteriet, förom bagbords främsta l;å:. 

non,. ltvillnm plats var utmärkt med n:r 2. Emellan hatto

riets alla kanobor placerades på detta sätt ,16 man em~ila n 
hvarje. Igenom de h51 i däcl1sballwrhe

1 
soin å batteriet fin::. 

nas öfver hvarje l;anons drufva, var sträckt en 4 tums tross 

ansatt för ut med tvenne taljor. Pä dessa lejdare hängde~ 
ali:J manskapet tillhörige renslar, som der hade en god plats, 

utan att vara i v~gen och utan att kl ä mm as, på samma gå n {j 
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do voro tlllglinglige fOr Lvarje karl. Krutlangnings-:-manska-r 

pet var uppståhit pil kedja, från midskeppsporten, hvarigenom 

tilla gevärpn langades från nPrinds Carl" och ptufvades sedan 

kompani-vis i bombdurken, d.er äfven de hade godt rym. 
Marin-Underofficeren med de vaktfrie marin-soldalerna emot-:

togo de embarl;erade Officerarnos bagage, som . placerades pli 

batteriet aliter om de al1tersta kanonerna, under uppsigt ar 

posten vid kajutdörren. Af transpörtens Underofficerare fingo 

42 plats å torget på batteriet och 6 på trossbotten, å hvilka 
·ställen deras kojer upphängdes. Cuefen för transporttruppen 

blrf logerad i Fregatt-Chefens inre kajut, samt de tvenne äld

ste l{apitainorne, om nälteme i den yttre, bakom der upp

hängde signalllaag.or. l gunrum~et voro ,,7 hängmattor filr 

de öfrige truppens Officerar~, qch dessutom uppläto en del 

af Fregattens Officerare sina hyttor att begagnas af de förrll, 

·vid på41ädling och till hvil'! om dagen. Transportens Office

rare indeltes derefter i 'Val•ler, som skulle ombytas samtidigt 
med Freeattens Officerare. De Norrske Underofficerarna, til:

lika med nödigt manskap till poster, ejorde äfven vakt. Bag

bordssidan af galjonen var anvisad åt truppen och styrbords för 

Fregattens besättning, o.ch för att vaka öfver, att ej något 

misstag skedde, var en post a·f marin-soldatorne der placerad. 
· Truppen erhöll lwst ombord af Fregattens proviant, hvarvid 

iakttogs att transporttruppen och besättningen skiftasvis tingo 

ett mål varm mat om dagen, och att torrföda utvägdos till 

iransporttruppen för hela den dag, på hvilken de debarke

rade. Truppen hade egna l;ärl af förtent bleck, i hvilka de 
hemlade sin mat, och rymde dessa kärl 8 mans skaffning. 

Det utvägda brödet ställdes i öppna säckar på batttniet, der 

IJVar man ·ficll taga sil mycket han ville. Bränvinet flyttades 

till afdelningarne mellan h varje kanon, och utdelles der. 

Tvenne vattentunnor, sunado till stöttor, stodo äfven på hat• 

toriet. Soldat'emas skaffning tillreddes, uppbackades och de.

lades af Fregattens kockar och bytessl<a!far.e, men hemtades 

af dem sjelfva, under egel befäl s tillsyn. .Chefen för ,trans ... 
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porLen tenerades 
bordet. 

sedan trupporne kommil ombord, lättade fregatten och 

bogserados af "OrädcP'. Medelfarten .genom fjorden till Far

det · blef 5;s. De ölriga . fartmon afaingo äfven så fort da 
blefvd, •ffi rdi'g;~. 

l{omne 'närmare Winga, hade vinden, som varit · emot, 

blifvit ·så hård och sjön så .svår, att det blef. nödvä-ndigt kasta 

Jos·s boffserlågen, IJVarefter vi, sedan vinden något bedarrat, 

kryssade in till Göthe borg, der Fregatten den 18
1 

Iii. . 2 e. m., 

ankrade å Elfsborgs-<fjorden, då truppen straxt derorter sän

des i land för att · bada. Följande morgon afhemtacles den 

(don Telemarl1slie korpsen) af 5ngfartygen "Princl~ Carl'' och 

:"constitu'tion", för att afgå på jornbanan och vidare marchera 
till Axevalla hed. , , 

. Seclan Fregatten varit u te på en kr~ss i Nordsjön och 

ånyo anl1rat på Elfsborgs-fjordou, förenades transporl-eslwdern 

åter, å hvillwn denna eäng trupporne fördelados på nedan
stående sått: 

Å ·Fregatten "Eugenie". 12 Offic. 
., Å'nkorv. "Orädd" 17 , 

., :Åmgf. "Coustitution" 17 , 

, . , ,, "Prinds, Carl" 

11 Ångk. '"Nornen" 
., Corvcllen "Elicla" 

lO ,, 

. 5 , 

Il 

22 Und.-OfiTc. 
21 ,, 
87 Il 

9 ,, 
11 , 

, 

376 man . Sum. •4W. 
372 ;, Il &10. 
.33. !l Il 137. 

128 , ., 147. 
219 

, ~ Il 235. 
l 

33 
" !l 35. 

Summa 1374-. 

Dessutom hade "Orädd" i« Lngnr:evagnar. Corvetten 11af 

Chapman'' vnr nu ute på liryss i Nordsjön, och de trupper, 

som af d,en fört_s li) l Götheborg, voro nn fördeile pf1 de .öf

riga · fartygAn, som sålunda hade fått flera ma·n.' ''Widar" 
hade lagt upp vid Hor·ten, 

Den 1 O Juli, Id. 1 O f. m., embnrlierade Österdablw Jä

gare-corpsen, som · fördes ombord ar de båda förutnämnda 

post-ångfartygen, som under tiden legat förtöjde vid nya 

Var(Vel Och, för denna expedition, YOrO försedda med tillräl-

1~1 

le" 'be1\'ll Qeb be~t'1Un'in3 fr!n 1!1ornen11 • Ångfartrgen .fOrtOj
d'o·s på h"Var sin silla om Fregatten, och på laudg.ångm·, fast

·najatfe vid öfversta fasta stegen på sidan, marchernoa man

skapet ombord. Vid hvardera af fallreps-portarne voro på 

elt led uppstillide 4 marinsoldater, l;vil11a1 {i'e-nom att · stä-lla 

sig' än -vid för- ·1och än vid akterkant ·derar, visade vägen åt 

bvardera af de · 19 man, som donna gång skulle placeras 

riDelian hvarje kanon. De förstkommande båd<1 afdelninsarno 

hade 'blifvit nppst-flilde i)å sängborden och gingo ned på bat

teriet senom do främsta sanp,bordsluckorna, 'och de 2 efter

lwmmande placerades på hal f däck och gin{io ned · genom 

de akter. Oificera rnes paclming emottocs och placerades på 

samma säit och . stiillen s0m förut, · Emeda'n transporrens nu-
• 

mertir nu V31' större an fÖrm {;ångtm, hade ännu en lejdare 

blifvit stråelit pf1 battllriot, bordvnrts om den andra, och ta

sen .i{;llnom de svåra l1roharne, som sitta öfver hvarje kanon 

för di\Ifsurrningen, och på de'ssa b5da lejdare hängdes ron

siarna. Govf1ren emottogas som förut, · nien nu från 2 sidor 

. och ladf's lwmpanivis i bombdurk en. Chefen och Officerarne 

placerades som förut; men som åfven deras antal var större 

hade Ii Kaptener fl\ l t plats i yttre -!1ajutan, och 7 i -gunr'ummet. 

r· Hård ITordlig blåst hindrade afgången• den" 10. Den H, 
kl. ~ 3 r. m, afseglade F'reg. från Elfsborgs8orden och lernnade 

bogsertåg åt ÅngliO·rvetten ''Orädd" utanför rmrder, samt an

lirade · 33 timmar efter afseg!inger11 · eller Id . 4 i O f. m., clim 

12; vid Christi~nia,' straxt derefter nppslällcles de oli~a- lwm

panierna på däcll, då hvar man emottog sitt cevar, oeh kt 

~ 11 f. m., dt~ harkerade ·trupperna på "Constitution", som i 

tvenne resor förde dem i l<1nd. · 
Till vinnande af !jOd ordning, lo"mnades till" Chefen 'för 

transporton en ·' prömcmoria1 af följande innehåll: 

. •. Hela transporttruppen delas i 20 delar; udda nummer 

om styrbord och jemna om basbord, h varigenom 4 9 man 

komma tillsammans och få plats emellan tvenne lwno

ner, hvilken igenkännes genoro N:r på eo evart ta1la. 



~. En \If tr.aJ1sp~rUrl)ppens ,Sub.ajlern-Ottlcet·are gör vak& till
samml}n~ me<J Fregattens. Vak~ombyte sket· hvar 4:do 
~imma, 1,1~0111 me!! an ~1. 4 2 och ~ e. p1. 1 då de,t inträf
far kl. 2. 

~. Tyen11e Pnder.·Officorarp ilf ~ransporten, en på d~pk och 
11!1 ,på baHo~ie~, !jenstgöra under sin ya~ti.Jary~n .de Officer. 

i , ~n Of~cer för hela transporttruppen och en Under-Offi-:
~er, samt en soldal af bvarje k,ampani, äro närv;1rande 
yiu proviantens utvågniRg och delning till transpm:ten. 

5. llagbord~sida:n af galjonen är ensum~ för transporten. · 
6. ~os~I'Jr blifva: 

4 Korporal i galjonen om ~ag)>ord, ~om efterser or.dnin
gen der. 4 soldater, 2 på l1vardera sitlan om lwbryg

. g,an, med instruktion att ej ti!J5ti1 någon af transporten 
att år)tra upp der, .e'llflr .på bastingaget eller att stadna i 
Jrapp,orna. 
2:ne på b:)cken, som hindra någon ar transporlen alt 

. åntr.a upp. på deryQr.ande bastingage. 
1 på Qatteriet, vid aktra trappan, att hindra någon ar 
truppen att gå den vägen, och slutligen: 1 vid transpor
~~~11$ pfficernres sal1er. Sump:Ja poster 9 man. 

7. Mta postorne vid lwbryggan ~Hiåta ingen af transportens 
gemenskap att g~ al1ter o.m ~lon,oasten. 

· I afseend.e på transport-:-0 fficerarnes placerande, sk n III) 
,det raåhånda varit af mindre ,ötnsesidigt gene, om för deras 
räkning en presennin.e l.>lifvit upphängd på hvardera sidan 

. ar batteriet, som lemnat dem n11nmet emellan de 2 aktersta 
kanonerna·, att det· vistas, åtminstone om dagarne. I sådar;t 
fall hade manslippets antal m.ellan hvarje l1~non måst .öl1as 

· till 2~, h11ilket väl låtit sig göra. I öfverensståmmelse med en 
ar Chefen för Sjöförsvars-Dep:t på nådigsto befallning utf~r:

dad not, 'gif,ven i Christiania, betalte Chefen föt' transporten, 
.sin kost oml:jprd in~J 1 sp ecied. 8 f. Norrs!• t p_r dag (circa 
å· r dr 27 ii re) och de ö frige Office rarne 96 f. s. m . .( circn 
3 r:dr 121 öre). ~amma nådjga not bestämmer, ~!t denna 
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betalning skall erlflggas för hvarje dag Officerarne vistas om
bord, embarkerings- och debarl1erings-dagen inberäknad, och 
v'oro det. mi\ hända riiltast att, vid contan:ta uppgörelsen . par
torna emellan, nämnde document framlades till undvikande 
af ölilia beräkning föt· samma tid. 

För de 345 man som rörsta gån(jen transporterades satte 
Fregatten sig ! tum a k ter och 3 tum för, och för de 4 4 O 
sista blrf nodtryckningen ~ tum al1ter och förut 5. 

R. 

FRANKRIKEs ÅNGFLOTTA. 

Den 1 Januari 1850 bestod Frankrikes ängflotta af 20 
fregatter och 86 korvetter samt depeschfartyg. Af fregatterna 
voro 2 af 650, 2 af 540 och 16 af 450 hästars kraft hvar
~lera; bland do mindre var endast ett af mer än -32.0 och 
de flesta af mindre än 200 hästkrafter. 

Inget eada äng-Iinioskepp fanns då flytande i någon 
fransll hamn, men under året atlopp från stapeln Napoleon 
orn 900 häslliraftot· och förändrades segel-Iinioskeppet Mon
tehello till ångsliepp dock med en maehin af endast 140 
hästkrafter. Två mindre fartyg sattes darjemte, undet· året 
1850, i sjön . 

År 185i tillkomma i rranslia flottan inga hvarken linio
skopp eiler fregatter; fyra mindre fartyg utgjorde den enda 
tillöliningen under detta år or.h bestod således, i Der.ember 
l851, ångtlottan af inalles ·114 fart.yg. 

1852 tillkomma 3 linioskopp : Austerlitz, om 500 
och Charlemagne samt Jean Bart, hvarttlcrra om 450 häst
krafter. Derjemte sattes i sjön Hn fregatt om 260 och 2 
mindre fartyg, hvarldera af 400 håsll1 rafter. 

11 
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i 85,3 ökades. sty1·~an mo.d i Ii nieskepp, h vartdera om 

ts50 hfi.stkrarte~: fleurus,, Prince Jerome, Duquesne och Tour

ville,; aamt IUed 7 korvetter och depeschfartyg, deraf 3 a 400 

hhtkraCler. 
År 1854 medförde en tillökning af 5 linioskopp: Bre

lagno om t ~00 sa.mt Ulm, Navarin, W a gram och SGuverain 

l} lll 61$0 häst.krafter. 

År 18 ~ 5 V<~ r tillökningen 6 linioskopp: Eylau, Redou

labiP, Arcole, och Algesiras, alla nya och om 900 hastkrafter 

samt Tilsit och 13reslau, ändrade, ' om 500 hästkrafter. 

Derjemte byggdes 5 fl1tande batterier, 28 kanonhälar och 

14 transport-skruf-fartyg. 

1856 tilllwmmo 7 Ii nieskepp: Imperial och Alexandre, 

nya, den ena af 900, den andra af 800 hästkrafter; samt 

Louis Quatorze, Tace, Duguay TFouin, DonauwerUt och Duguesc

clin , förändrad e segelskepp, samt försedda mod rnachinor 

af fråri 600 tlll 450 håstkrarter. Under samma år ökades 

fr&g.atternas antal med i~' de·raf 5 med 800 häst k rafter. 

Vnte de Parrs orh Turenne, a 600 !Jästkrarter samt S:t 

touis, om 450, \'oro do enda lieieskepp, som tillkommo un

cler år t 857. Fret;atternas antal ölwctes detta år mod 41 

korvetternas J1ted f samt transporlfartygens med 6. 

År t 85~ afgingo från stapeln : Unieskeppen Vii lo de 

Nantcs, a 900 och Fontenoy om 660 håstkraftel' samt 4 kor-

vetter och 3- transpol' lfart.yg. · 

Ar föregiien ,l·e synes, att under de sista 7 åren har an

talet ångfartyg i Franska flottan mer än fördubbl\lts, nomligan 

frän f 14, i Januari1 185:2, till 230, i Januari 1859; samt att 

anthlet ång,linieskepp1 Ulltior nämnde lid, sti~it från 2 ti1J .3 ~. 
l· ' 

För nårvarande äro I?å Frnnsl1a örlogsvar( undet' tntn~-

fll'tl·: 8 Linjes~ e pr och 25 fre t;atter· sa,u;rt mindre fartyg. 

Lini&st.e.rpe.n äro: Intrepide, Ville de Botwdeaux, VH!e 

do Lyon, Gloiro, lo~i.ncible och Normandie, hvartdera om 9.00 

samt Massena och Castir,lione, å 800 håstkraf.to.r. Gloire, ln~ 
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tinciblo 0cla Normandie byggas, sdm råzees
1 

efter Napoleons 

Hnicr flch skola b8~lädas med tjock jernplåt. . 

Förändring af segel-Iinieskeppen Ftiedland ocb Bayard år 
anbefa!!d. 

Af orvanstående finnes, att, sedan högsta väldet öfver 

franska nationao öfvergått i Louis Napoleons ha1id
1 

har fran

ska Hottan årligen,. i medeltal, erhållit en li!Iökoing af 4 a 5 

ll:ng-linieskepp, och att nätvarande förhållanden gifva all an

ledning att sluta till, det, äfven för detta året, samma tillök

fling skall kemma att e·ga rum. 

RÄDDNINGS-APPARATEH. 

Vid Gunnestads korkfabrik i Christiania förfärdigas åtskil

liga slags räddningsapparaler, nomligan hojar, bälten, stolar 

och madrasser, hvilka alfa slag af teckniskt skickliga personer 

blifvit priHvade och fullt ändamålseRliga befunna. 

Bojen N:o ·l, fylld med en biaridning af större korkstyc

ken och rih·en kork, bär, strax efter det den blirvit lagd i 

vattnet, 48 skålp., samt, efter att der hafva legat 6 ~ timmar, 

35 skålp. 

Bojen N:o 2, fylld med en blandning af mindre korle

stycken och rifvon kork, bär, strax efter det den blifvit lagd 

i vattnet, 32! skalp. 

B'ojarne ~ och 2 äro båda neklådda med oljel:iiålad ra

venduk; Lält'ena, sto'len dch Jiladra·ssen med omAiadt b'ol

stertyg. 

Bälte af större storleken bår 37 ~ af mindre storleken 

4 9 l skål p.; en stol to7, en madrass .f 72 skål p,; aHt efter 

att under 2 dygn lilgat i vaNen·. 
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._ ~ Ef:lligt anställda :försök förlorade en man, som vägde 4 32 

skål p., i vattnet t l O skål p.; så att hans vigt der således för.
minskades ·'till 22· 5k:älp.. Alltså skulle', i det tillstånd appara

terna, enligt ofvananrörda, äro undersökta, 13ojen N:o 4 håra 

·omkring· 2 .man, 13ojen N:o 2 .1 !, bälte af större storleken 

t tl, .af miridre: 1, en· s~ol 5 och im mad~:ass 18' man. · ' ' 
;: .. Af här ; aflfördo apparater torde båltena mest förtjona 

uppmärksaf{lhet; bvart och ett af dem kostar l)lott 8 mark 

(nörrsk) ·och k.an i hvarje koj tjena till hufvudk.udöe. , 

Madrasserna, h viiila lwsta. emellan 4 och 5 .spd., äro ml'C· 

ket att anbefalla till begagnande så väl i ån g- som seglande 

fartyg. Med en obetydlig utgift för hvart fartyg lwnna anslwffas sä 

många af dessa redskapr.r, att besättning och passagerare 

deraf alla kunde få rftddnincsmedel vid inträffande olycka. 

.. ; .. 

''l; 

FÖRlNDRADE OCH NYTILLKQ~INE :FYRAR OC,I 
; : · · SJÖMÄRKEN. 

- ' 
d 1 , l. } llliorlrige. 

HÖG
1

STEN (3) *') :Fyr, omgfiende, m~d bliilk' hvar ·3m~ på 
denna pynt af God ö, i Bredsun?. H~ijd 39 fot i synvidd t 3 
'miL'68° 181 N. 6° l/Ö. ' 

l~ysslnud. , , 
'' '-

•. ! fYr~ ro e blifva !1ädanelter lysande u:n'der hela s?mmaren. 

.F;Y,~~k~ppen yis,a om dagen en gul flagga , med bl&tt kryss. 
BOGSKÄR (55) Båk, förstörd af storm. ' 

'*) 'o~ · i!iom .-' par.entestecken s'Wilda siffrorna angifv~ å · h vilka pagina 
· · :p 1S56 års upplJga af "Bcskrifning öfver F y'rar; ·Båk a r . och 

Sjömärke n e le.", faränclringarne böra :införas. .. ·, 
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!{ALLBODERGRUNDET (Ö6) Fyrskepp; med röd fyr, ·pä'• S.· 
• n . m ·· . . 

sidan. Mistldocka, som siar h var 3~ under 20 1 · 1JVarefter• 

fö ljer i Ol1l uppehåll. 

IWKSKÅI\ (60) Fyr, stillastående, återställd. Höjd i 00 
! • . • ! l l •1. 

fot; synvi~d 20 mil. ;ror~et år bredt, kalkfärcad~ .på ,ned~!l" 
delen, röd t af jern. på ö'fre delen och lant~rninen 'gr,ön: ' ·• · 

HEVALSTEN (61) Fyrskepp, med 3:ne fyrar, på N; sida~ .' 
Mistklocka, som slår hvar 5m. 

Dalunsrli. 

SKAGEN: (70) l>yt, ny,, .stillastående, skall tända&-• vid ·slu
tet af år 18'58. ·, Den , lig•ger . U-00 alnar · innanfö).) yttersta 

pynten· ar landet och 2205 alnar O. t. N. från gamla fyren ; 

som kommer alt släckas. Hiijd 140 fot i synvidd 4 8 mil, 

emellan V. t. S. och s. V. t. S. p. c. N. oml1 ring och 1 2 mil 

på det öfriga af horisonten'. 57° 44 1 911 N. 10° 37;'56 11 O. 
sA.MSO · (7 4) Fyr, omcåendc, mod 2m ·2 ~s jemnt sken, 11'~ 

förmörkelse, 1 4~ blink och 11 s förmörl~;elso, skall · tä:nd<rs vid 

slutet ' ar år 1858. I~om 6 mils ·afstånd synas ej förmör- . 

kelserna. Höjd 115 fot; synvidd 14 'å 16 mil. 55° 46' 

H" N: 10° 33' 22<~ O. 
TELEGRAFTRÅDENs (80) lflge ftr utmiirl1t . genom ' 2:ne 

röda och hvita båkar ·o. om Hongebro Il~dstigningsställe på 

I•;yen. Den vid strandnn varande bålwn stf1r midt öfver trå

dens ena ändpunkt. 
·;·.,j 

G~s!ghuul. 

NEEDLES (119) Fyr, för<i nd rad och blir på Outer Need
les rocli, stillaståonde och visar rödt slien emellan S. O. f S. 

och N. O. t. O. ~ O., V. omkring och hvitt slien emellan V. t 
N. och N. V. t. V. ~ V. p. c. Wijd vid hpgt vatten 80 fot. 

EDDYSTONE ( 123) Fyrtonat är målallt med horisontala 

röda och hvita ränder. 
BISHOP ROCK ( 125) Fyr, stillastående, på denna illippa. 

Höjd f t O fot i synvidd 14 mil. 4-9° · 52 1 30'' N. 6° 26' V. 

S:T lVES BAJ ( 126) Fyrskepp, med omcående fyr, som 

visar blink h var i 55
; m id t emellan ön Godrevy och 'Stone6 
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r()C'k, p~ 9 f11!Jlnar vatten. Tillfälligt intill dess en fyr pa ön 

GodrfiP!I blir färdig. 

Skottland. 

CANTICK BEAD .(448) (Bog island, Orkneys) Fyr, omgå

ende med förmörkelser. Böjd 115 fot i synviqd f 6 mil. 58 o 

47' N. 3° 7' 40'' V. 

Irland. 

DUNGARVAN BAJ (160) Fyr, stillastående, på Ballina 

courty point. Synlig emellan O. och N. V. ~ N i med grönt 

sken emellan O. och s. O. t. O. och rödt åt Carrikapane rock. 

Qöjd 52 fot; synvidd -to mil. 52o 4' 20" N. 7° 33' v. 

Spanien. 

CAP J;!USTO (204) Fyr, omgående, med röda blinkar, 29 

mil S. 80° V. från fyren på Cap Pena1. Höjd 3 H fot j syn

vidd 42 mil. 43° 36' N. 6° 291 O. 

1\'IALAGA (209) Fyr, förändrad till omaående1 med röd 
blink hvar 2'0 • Synvidd f 5 mil. 

POLA (Cap Santa) (209) Fyr, stillastående, i ett fyrkan

tigt gråhvitt och 30 fot högt torn, 395 alnar från stranden. 

Höjd 505 fot; synvidd 5 mil, emellan s. S. V. f V. och N. O. f 
N., Q. omkring. 38° 12' 30" N. 0° 30' 8'' V. Pejl. Plana 
fyr S. S. O. i O. Huertas fyr N. O. ~ O. p. c. 

SALOU (210) Fyr, omgående, med blink hvar 4m, på 

detta (;ap, 41a mil S. 60° V. r. v. från Torragonas hamn. 

Höjd H-l M; ~ynvidd f5 mil. ·41° 3' 52" N, to 9' 40'' o. 

l.<.,rankrihe. 

tiRAN D'AIGUES MORTES (214) F)'r, stillastaende, röd, 

UO alnar S. V. från gamla fyren. Synvidd 3 mil. 

Sicilien. 

FORMICHE; (225) Fyr, slillas,t~end~, röd, p.å N. O. hörnet 

a{ lQrnet på df/n ~~örsta ar öarne me,d samJ;na namn. Höjd 

8.~ rot; synviM ~o niil. 38° IF ~6!' ['{. 120 ~6' o. 
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l anledning ar med dess fyrar ofta skedda fötåndring-:h' 

angifves deras nuvarande förhållande vid Datdanelletha; Bos• 
phoren och Svarta nafvet, enligt uppgirl i Moniteur de la Flotte. 

På asiatiska sidan äro Iedfyrarne genom Bosphoren röda, 

med blink och hamnfyrarna rö-da och stillastående, hvarllmot 

de på Europeiska sidan ätö gröna och slillastaeode, eller 

gröna med blink . . 

CAP HELLAs (Europa) Fyr, omgäende, meJ förmörkelser 
h var -t m. Höjd ~ 1 S fot; synvidd -t 8 Jnil. 4-0 11 2• N. 26° 

10' o. 
KOUM KALEli (~:a Asiat. 

ende, röda, öfver hvarandra. 

40° 0' N. 26° 12' O. 

kastellet) 2:ne Fyrar, stillastå

Höjd ~9 fot j synvidd 4. mil. 

CBANAK KALEHSI (2:a Asiat. kastellet) 2:ne Fyrar, stilla

stående, röda, öfvor h varandra. Höjd 4-9 fot; synvidd 4 mil. 

40° 8' N. 'l>.6° 24' o. 
KILID BAHR (Europa, midt emot Chanak J(alehsi) 'i!:ne Fy

rar, stillastående, e röna, öfvor hvarandra. Höjd 4-3 fot j Sl'n

vidd 4 mil. 40° 8' N. 26° 23' o. 
NAGAllA f{ALEHSI (Asien) Fyr, omefwnde, med röda blin

kar. Höjd 49 fot.; synvidd 4 mil. 40° l l' N. 26° 24' O. 
BOVALl KALEHSI (Europa) 2:ne Fyrar, stillastående, öfver 

hvarandra. Höjd 46 fot; synvidd 4 mil. 40° 12' N. 26° 

23' o. 
POINT GALATA (Europa) 2:ne Fyrar, stillaslå~nde, eröna, 

öfver h varandra. Höjd 65 fot j synvidd 4 mil. 40° 19' N. 

26° 34' o; 
GALLIPOLI (Europa) Fyr, omgående, med förmörkelser 

h var 1m. Böjd f f 5 fot; synvidd 18 mil. 40° 1W N 26° 

3()' o. 
POINT ECKERDAKH (Asien) 2:ne Fyrar, stillastaende, röda~ 

öfver h varandra. Höjd 59 fot; synvidd 4 mil. 40° 20' N. 

~6° 30' o. 
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FYI1ÖN (1 ~ mil O. f1·ån iln ~Iarmora) Fyi·, Qlll{(wndo, 
med röd blink b var 2m. Höjd 13 ·l fot; SJ'nvidd 12 mil. 4 o o 
371 N. 27° 45' O. 

CAP STEFANO (~uropa) Fyr, omgående, med blink hvar 
2m. Höjd 65 fot; synvidd 14 mil. , . 40° 57' N. 28° 50' o. 

POINT SEHAIL (Europa) Fyr, omeående, med blink hvar 
101• Höjd H8 fot; synvidd H mil. 41° 01 N. 28° 59' o. 

FANAH BAKLCBE (Asien) Fyr, . stillastående. H•ijd 36 fot; 
synvidd 4 O mil. 4 0° 58' N. 29° t 1 o. 

LEANDEI\-TOI\NET (Asien) 2:ne Fyrar, slillastående, röda, 
öfver hvarandra . Höjd 36 fot ; synvidd 4 mil. 

ANADOLl FENEI\ (Asien) Fyr, omeående, med blini; hvar 
2m. Höjd 249 fot; synvidd 16 mil. 41° 13' N. 29° 91 O. 

ROUMALI FENER (Europa) FY!', stillasf.iwnde. llöjd 190 
fot; synvidd H mil. 4.1 o H' N. 29° 61 O. 

CAHA BOUHOUN (Europa) Fyr, omgående, med förmör
kelser h var 105• Höjd 302 fot; synvidd 24 . mil. 41 ° 191 N. 
22° 40 1 o. 

SULINA Fyr, stillastående, på V. sidan af Sulina-mynnin
gen. .Höjd 69 fot; synvidd 15 mil. 450 1 0' N. 290 10' o. 

OHMÖN Fyr, omgående, n:iotl förmörl;el sc r hvar 20\ pli 
lJögsta pynten af Ull. Il ö j d 197 fot j Sj'llVidd f 0' mil, 4 l) O 

15' N. 30° 1 0' O. 

Dessutom äro fy1•ar föroslagne pii Cap Sigri, T1medos 

(2:ne fyrar) och Cap [(ora. 

o ... ittisl!ul. Nord-1t. noe•·<!,a. 

BELLE ISLE (254) Fyr, stillaståond e, på S. V. pynten af 
denna ö. Böjd 4 70 fot; synvidd 28 mil. 51° 53' N. 55° 
23' V. MistpipG. 

POINT AM O Ull (254) Fyr, stil!Jstilende, p ii S. O. pynte~ 

vid Forteau baj. llöjd ~55 fot ; synvidd 18 mil. 51 o 27' 
30" N. 56° 501 30" V. Mis tpipa. 

CAP f\OZIER (256) Fyr, stillastående, på O. pynten af 
Ga1pe. Höjd 4 36 fot; sinVidd f 7 mil. •!. 8° 51' N. 640 12' 
V. Mistpipa . 
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ANTICOSTI (256) Fyren på V. point är stillastående, 1 

ett rund t, ljust, stontorn. Il ö j d f 09 fot i. symidtl . 15 mil. 
49° 52' 30" N. 6~ 0 321 V. 

JWord·l'iJD.criliansha IFörenruh~ §taterns. 

DIW BANK (308) Fyr, slillastfwnde, nftra yttersta kanten 
af refvet. Höjd H 1 fot; synvi,dd f 9 mil. 2 ~o 37' 36" N: 
8•1 o . 6' 43" v. 

CAHYSFOHT (308) Fyr, förändrad till omgående, mod 
blink hvar 308 • Höjd 106 fot; symidd 18 mil. 25o 43 1 

1511 N. 80° 12' 44" V. , , , 
TOHTUGAS (309) Fyr, stillastående, midt på Loggerheud 

Key. Höjd ~52 fot; synvidd 20 mil. 37° 20' N. 82° 5ö·~ 

4 Q". v. 
l'ENSACOL~\ (310) :Fyr, omeående, förändrad. llöjd ,2JO 

fot; synvidd 21 mil. 30° 19' N. 87° 1'7' V. 1, 

MOBILE POINT (31 O) Fyr, föråndrad till stillastående. 
SAND ISLAND (3 ·l O) Fyr. Höjd !52 fot; syn y,idd 19 mil. 
flAf\HATARIA BAJ (312) Fyr, stillastående, i ett åttlumtip,t 

hvitt torn, på ön Grand Terre. Iliijd 60 fot .; synvic:ld ·1-:} . 
mil. 29° .16' H" N. sgn 54'. 30" V. 

·TIMI3ALLIEH 13AJ (312) Fyr, ·, ~tillastående, i ett å!Lkanligt 
hvitt torn, på V. sidan af stora passet. liöjd 60 fot; s}'midd ~ 
13 mil. 29° 4' N. 90° ·16' 30'1 V. 

!Wor!i'a husten 1d:" §ödl.Nl ~uuer61ia. 

SUHINAM (325) Fyrskepp, med e.n stillastående . fy t·. flöjd 
30 fot; synvidd 7 mil. Pejl. O:ste synlir;a landet O. S. O. 50.;
hftlwn på Braam point S. S. O. -~ O. p. c. 9 mil. 

m;,.,.s!Rien. 

LOBOS (328) Fyr, har stillaslående rödt och hvitt sken. 
llöjd 8~ fot; synvidd 14 mil. iiö 0 11 30" s. 5:} 0 52• 30 11 V. 

ENGELSL<A BANKEN (328) Fyr:diOpp. Fjrens synvidd 41 
mil. 35° 6' s. 55° 54 ' V: 

'\' t~stkusten a t' Ni or ra il •nerilua. 

CAP FLATTEI\Y (332) Fyr, stillasiii ende, ' på Tatouch i s
land. llöjd i62 fot'; synvidd i9 mil. 48° 23' N. 424° H' V. 
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NEW DlJNGENESS (332) (Juan de Fuett Strait) Fyr, stil
ilastående. Höjd f 00 fot; synvidd t ö mil. 48° • 2' N. t 23° 

71 v. 
Australien. 

PORT JACKSON (351) Fyr, stillastående, på Inner South 
Head. Höjd 90 fot; synvidd H mil. Föreslaeen. 

NOBBY BEAD (351) Fyr, stillastående, babord om inlop
pet. 320 55' s. t51o 49' O. Kolfl·ren på fasta landet lir 

släckt. 
CAP SCfiANCK (353) Fyr, omgäende, med förmörkelser, 

pli udden af halfön emellan Port Philip och Port Western. 
Höjd 328 fot; synvidd 20 mil. Under bmgnad. 

WILSON (353) Fyr, stillastående, på sydligaste pynten af 
Australiens fasta land. Höjd 324 rot; synvidd 20 mil. Un

der byggnad. 
PORT PI·IILIP (354) Fyrskepp, i V. kanalen, visar en röd 

fyr i s. f. de förra 2:ne hvita. 
BREAKSEA ISLAND (3~5) Fyr, stilla~tående, på denna ö. 

Höjd 384 fot i synvidd 25 mil. 35° 4' 18" S. f 18° 3' 20" O. 
POINT 1\ING (355) Fyr, stillastående, på N. stranden af 

inloppet till Princess-Royal Hnrbour, V. N. V. t V. p. c.) 7 ~mil 
från Breaksea is lands fyr. Höjd 37 fot; synvidd f O mil. 

350 21 3511 s. ! f7° 55' 12 11 o. 
KANGAROO ISLAND (355) Fyr, omeående, med rödt och 

hvitt sken, omvexlande hvar 30s, på Cap Borda, öns N. V. 
pynt. flöjd 5 f O fot i synvidd 30 mil. 35° 45' 30'' S. 136° 
341 3011 o. 

Vnderriittelser för Sjöfarande. 
l norra stilla Oceanen aneifves: en farlig bank på s u 

:w N. och H9° 40' 0., ett ref på 7° 3' N. H9° 40' O. , 
t> c b Greentcich is land på t 0 3' N. t 54-0 H' O. 
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l Atlantiska Oceanen angifvett: ett grund på ungefar 4-1 () 
26' N. U 0 51' V. 

~;\SS~ STRAIT, Klippa upptäckt på O. sidan af Curtis Is
land, mod • O fot vatten, hvarifrån pejlas: det höesta af Curti1 
Island V. t S. ; den inre Soc/wrl(Jpps-klippan s. V. t. s. 3 mil. 

- Franh/ands-klippan, 5 fot öfver vattnet, vid lået vatten, 
p& N. V. sidan af Flinders Island, lieger 4- mil V. t. s. p. c, 
från Cap Frank/and. 39° 521 s. t 4 7° 41' Il" O. 

OFFICIELT STADGANDE. 

Kongl. Maj:t har genom Nådigt IJref af den 22:e Decem
ber förordnat, att 6 § i Reglementet af den 25 Oktober 
4855 :l') för Flottans l\Jekaniska korps skall erhålla följande 
förändrade lydelse: 

För utnämning till första Officersaraden vid korpsen for
dras, med det undantae som uti ni\ströljande § omfiirmal!ls: 

1 :o) Att den sökande är minst f 8 år eammal och be
gått H. fl. Nattvard samt gjort sig känd för en hedrande van
del, hvilket allt med behörip,t presthe1is bör styrkas; 

2:o) att han visat sig hafva und f' reått antingen vid nå
eot af Rikets Un iversiteter studentexamen, med befrielse från 
Latinska och Grekiska språken och dervid erhållit minst sex 
vitsord af godkänd eller i Carlskrona den examen i huma
niora, som gäller för antagning till Officer vid Kongl. Maj:ls 
Flotta, samt 

3:o) att han, vidare, eenom gatt den för Civil-Ingeniörs
Elev röreskrifna lärokurs vid Mariebergs låroverk och i ut
gångsexamen blifvit godkänd, samt derjemte 

a) antingen under en lid af sammanlagd! 2:ne år tjenst
gjort eller varit anställd vid större allmå11l eller enskildt 

•) Infördt ~ Tidskrifteos 19,;de årgång, sid. 5i . 

.. 
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hn:enadsarbete, med vitsort! om dervid ådagalagd dugliehet, 

äfvonsom fallenhet för dylika arbetens utförande j 

b) eller vid någon större mekanisk eller annan verkstad, 

bvare-st praktisl< insi"gt i metallers bearbetande samt inasld

ners konstruktion, uppsflllning och sliötsel kunnat · ·vinilas, 

varit anställd uti 1 a 2:no år med vitsord o1h ·undor liden 

visad fallenhut och skicklighet vid mastdoarbotens verkstäl-

lande j · \ 

hvarförufiln han bör liUnna förete bevis från nårrot mi

litärt undervisningsverk öfver godkänd kunskap i gällande 

krigslagar. 

SAmuNDRA G AF ÅTsKILLIGA J{oNGL. ·BnEF, FöRORDNIN

GAR, -GENilnAL-OnnEn M. M., utGÅNGNE FRÅN SJöFön

sv AHS-DEPARTEMENTET. 

(1\ongl. Bref.) 

Den 4.} Sept. Alt Lotsdistrikt-Cheforne slwla oga Jilia \'år

dighet meJ Öfverste-Löjtnante!' viJ armeen. 

Uen 2 L Att Selmnd-Löjtnanten vid Flottan C. E. Ulff er

hållit 3 års tjenstlediahet för att inaå uti [{. Storhritt. ör

Ioesljenst, samt dr rjemte blifvit tillaed ett rosestipendium 

af 75 p. stor!. årlieen. 

Den 5 01\tober. Att Kassören hos !\. Förv. af Sjö,ärondena, 

J. G. Poller, erhållit ljenstledighet under återstodon af in

nevarande år, samt alt 13okhållaren C. O. schultzberg skall, 

under tid·er., Kassörsljensten bestrida. 

S. d. Att Prem.-Liijtnanten Friherre r. W. von OUer erhål

lit yttertiaare t års stipendium med 75 p. sterl. för det 

3:e är han tjenstgör uti R. Storbrittaniska Flottan. 
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Don 12. Att furiren rid [{. Mnl'in-Regementel A. E. F. Rln

gius må, för framlida Marin-Offic.-Examens undergående, 

ega . vinna. inträde vid Plottans Undervisnings\'erk i Carls
k rona, 

Den t 9. Oktober. Att beerafninashjelpen sliall beräknas : för 

en Matros tiil . 15 Rdr, en Jimgman t 1 Rdl' 70 örfl en 
' Sl10ppsgosse 8 r dr 1 O · öre, ·en Marinsoldat 9 rdr 30 öre 

' samt att begrafningshjelpen efter 1 :a kl. Matl'os eller Kor-

poral som åtnjuter förhöjning i eaget skall med denna för

höjning ökas, · och att h vad särsliildt vidkommer ordinarie 

_ och .extrq daslönare vid varfl'et, ofvannämnde begrafnings

hjelp skall fortfarande under nuvarande statsreelerinespe

riod utgå efter den med årets början tillämpade nya aflö

nings-staten. 

S. d. Att Sekund-Chefen vid Konstr.-korpsen sl1all utarbeta 
' 

och derefter lill .J<. M. ingifva, förslag till ett, efter nume-

ra förändrade . förhålladon lämpadt, nj'lt Regl:te för mätning 

af handelsfartyg och båtar. 

s. d. utgafs Konel. Maj:ts Nåd. Kungörelse angående ändring 

af 3 S 2 mom. i 1854 års Sjöafl:s-Reel:te. 

Den 26. Angåondo den med Rusthållarne inom ntekinge Län 

träffade iifverenskommelso i afseende å beskaffenheten af 

Båtsmanstorp, 

Den 9 Nov: Att_ Revisorn. vid Stockholms station A. P. Molin 

blifvit tillerl!ånd en ersättning af 500 Hdr Rmt för upp

rättandet af liql'.idor och afslul.and!lt af räkenskaperna ef

tet· inventering af f. d. F'öl'l'altaren A. Kellmodins \'iu 

-, Göthe'tJOrgs depöt n!l!)Jnnade uppb.örd, Iniikon ersättning 

- . skall urea af. 5to Uufl'lldtitelns anslag till extra utgifter. 

Den f 6. Alt Amiralen Friherre O. G. Nordens~jöld blifvit 

till,ag.d den Jet, af deL pq allmänna .. indragningsstalen upp

förda .anslag till ' Amiralspersoners pensionerande, som, i 

följd af · Vice Amiralen N. J. Fischer&tröms död, år .ledig att 

<lispor,~ras eller 750 Rdr . Rmt att med nästins~undands 

Decemhor månad fillträdas mot det att den pension Am. 

, 



176 

Nordenskjöld rdlll Kri·gsmanskass.an uppbår fr~n samma tid , 
med motsvarande belopP' varder förminskad. 

s. d. Att Prem.-Löjtn. vid Flotian A. J R. L. Lind ar Hageby 
blifvit tillagd ytterligare Ett års stipendium med 75 (). st. 

DIJID 23. Att en Underofficer å Artilleri-staten vi'd flottans 
station i Carlskrona sl;all beordras till Landtartilleriets La
boratorium i Stockholm för alt inhemta nödiga kunsltaper 
i Fyrverkeri. 

(General-Order.) 

Den ' Okt. Att Premier-Löjnanlen E. n. Theorell erhållit 6 
månaders tjoostledighet för att U•tomlands vå1·dw sin för
svagade hälsa. 

s. d. Att Und.-Löjtn. i Flottans Mek. kär E. H. Nath·borst er
hållil 4 månaders tjenstlediuhet för att å utrikes orter söka 
utvidga(!}: kunskap om jernväesbyggnader. 

Den 5. Alt Sek.-Löjtn, vid Fiollan O. Laget"heim e-rhåiFit fill
stånd att begagna 6 månader af sin inneharvande tjenst
ledichet till Fransysk örlogstjenst, för alt till bålsans vård 
"Vistas inom riket. 

s. d. Att nybyggda Brrggen 11Giadan'1 skaN uti Telegrafsignal
bok-en för K. M:ts föreRada R·ikens flottor erhålla ständig:t 
~:o ~58. 

s. d. Att Underkonstruktören L. A. Hubendick erhållit ~ års 
tjenstledighet för att å Svenska eller Norrs-ka handelsfartyg 
idka> in- eller utrikes sjöfart. 

s. d. Att Kom.-Kapt. s. L. Hasselberg erhållit~ månads tjenst
ledighet. 

Den 8. Att Kom -Kapt. C. A. Breekström skall, orter till Kom
mendant förordnade Kom .-1\apt. F, T. Cederström, tillsvi
dare vara Chef för Styrmans Dep:t i Carlskrona. 

s. d. Att Kapten B . . J.. Ad-elborg skall efter Kom.-Kapt. N. 
Åh mansson t. v. vara Chel för 1 :a Matros-Komp:t. 

Den. ~ 2. Att Sek.-Lötiln. S. J. af Klinteberg erhåtlit: ~i rtJ~
naders tjenstledigt1et. för att till enskilda angelågenheters 
J>evak"tnde vistas inom riket. 
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s. d. Att Örlogsflagg hädanefter skall vara bläsande p! Skepps
bohnsbattel'iet äfvensom på vakthuset pli Galer-varfvet alla 
de dagar hvilka blifvit i Nåder anbefallde aU firas som 
Parad-dagar. 

Den ~ 5. Att Prem.-Löjtn. GrefV'e !L Posse erhållit 5 måna
ders tjenstledighet för att till enskilda angeläcenheters skö
tande vistas inom riket. 

Den ~ 9. Att Kapten F. D id ron erhållit 2 månaders tjenst
ledighet för att i enskilda angelägenheter vistas utrikes. 

Den 29. Att Prem.-Löjtn. E. s. K. Peyron erhällit 5 måna
ders tjenstledichet för att, till skötande ar ensl~ilda angelä
genheter, vistas inom riket. 

S, d. Att Ängkorvetten Orädd skall afrustas och uppläggas, 
Deo i. Att f(anonångslupen ,,Svensksuud" skall afrustas och 

uppläggas. 

S. d. Att Prem.-Löjtn. L. J. Cronstrand skall t. v. ljenstgöra 
i Sjökarte .. kontoret. 

Den 2. Att Prem.-Löjtn. H. M. Servais och Frih. C. G. von 
Ottor erhållit 1 månads tjenstledighet för att i enskilda 
angelågenheter resa till Stralsund. 

Den 6. Alt Kapten-Löjtnanten D. G. Haverman erhållit 4 l 
års tjenstledichet att fortrarande bestrida Lårare-befattnin
gen vid Navigationsskolan i Kalmar. 

Den 9. Att Sek.-Löjtn. C. J. Ekermann erhållit 4 års tjenst
ledighet att idka in- orh utrikes sjöfart. 

Den t.2. Alt Pr.-Löjtn. A. E. Embrint: och Sek -Löjtn. F. W. 
Bennflt erhållit t månads ljensUedighet för att i enskilda 
angelägenheter resa till Stralsund. 

i. d. Att Kaptenen A. F. Petters~n skall, efter Kaptenen D, 
J. Adelborg, t. v vara Chef för 1 ;a ~MrQskomp;t. 

Den 23. Att K. M. i Nåder faststillit ett nytt Krut..-Reglllmentt) 
för Flottan och dess underlydande fästningar, ljenandtf till 
efterrättelse från och mecl. nåslkommande års början. 

Den i Dec, K. M. har, under denna dag, åt Vice Amiralen 
H. K. H. Hert. ar Östergötbland i Nåder uppdragit inspek"' 
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tionon ej mj,ndrc <Jf. Matros-, f{ anonior- och Skeppsgosse
·corpseril.as, Marin-Begemontets "samt de på stationera upp
fordrade· llåtsm:i n s exercis, än ' ocl< u f Artilleri-exercis-sko
lorna vid flottans stationer. 

Den ~O. Att till den för Amiralerna tillåtna vapenrock ' får 
ej begagnas epuuletter; Il) !'J Il s l• all de !å anbringas er\ bred 
puldp,al\)n omkring l•ragen, som derjemte, i och föl' grad
beteckning, i ltvardera hörnet förses med broderade stjer
nor af silfver, för Amiral Tre, för Vice Amiral Tvf1 och 'för 

_ Contra, Amiral En, samt , att donna förändring skall v.idtaga 
sednast , den 1 Maj nästkommande å r. 

Den U. · Att Pr.-Löjtn. [{. O. M. Bahm erhållit 1 års tjenst
ledighet att såsom befälhafvaro ·på Svenskt· ångfartyg idka 

. inri~es sjöfart. · 
s. d. All en f{omite sdall nedsättas för att granska .och om

arbeta nu gällande föreskrifter för undervisningsanstalterna 
· vid Flottans stationer samt att Ledamöterna vid Komiteen 

J. ·skola •vara :: Kom. ;, [{apt:ne m. m. C. L!. -Liliehööl< och: J. B. 
Kloman och i hvad som rörer lwnstruklions-informations
skolan i Carlskrona, Sel\, Chefen för Konsk-korpsen ör
versten m. m. C. Lu.ndqvist. 

Fö1·ändringal' uwm .Kongl. · !P'laj:ls Flotta. 
Befordringar. , 

:Den ~3 November. Till 1\apten-Vijtnnnt: P~('mior-Löjt

nant"en Q. F. Iir euger; till Prcmii; I'-Löjtnant: Seliund-Löjt-
·nan"tJn J. Chr . . Ost er man. ' · ' 

Den i December. Till Vieo-Amiral: Konter-Amiralen, ll. 

J(. .IJ; , Arlf:lrsten, Il~rtigen af Östergöthland, O.~cm· Fredrik. 
· · Utnämning: 
Den •l DecemhL'!', Till [{ommPndör ;lf' ((. Svärdsorden: 

statsrådet, Chefen !"ör 1(. Sjöl"örsvars-Dopartemcntet, Kopter
Amiralen, C. J11. Er,wmarl>. • 

Förorrlnrmden: 
Don 2 November. Till Öfver-lnf:eniör vid Fyr- och Båk

·inrfltlnin r,en: tj Hn, tförrfttlande Öfver-lngeniören, Kaptenen 
vid Flottans l\lekanislia lwrps N. G. von Ileidenstam; samt 
till lngeniönH' vid samma inrättning: Löjtnanten i Flottans 
i\loli<lliiska lwrps C. J. D. Sandell orh Under-Löjtnanten i Ar.:. 
meen C. F. Carlsson. 

A{s!i-ed. 
Den .30 Dec r\r[] emen ts-Lflllaren, Hidd., af K. Wasa-

.prde;l ~ C .. A . Th. Westt'ing, med pension. 

-o..--




