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ÅNGFARTYGS-MANÖVER OCH TAKTIK AF LEON DU PARC, 

''CAPITAINE DE FREGATTE" i FRANSKA FLOTTAN. 

(Ur Annales Maritimes). 

Förord. 

Flere afhandlingar äro utgifne rörande Ångfartygs l,on
strulilion, maeiiiner och handlerande, men man har ännu 
iclie offentliggjort några särsidila beslirifninear eller allmänna 
reglor för dessa fart ygs manövrerande, och hvad dermed bör 
iakttaeas i talitiskt hänseende, och i afseende på krigs
rörelser. 

Oaliladt tillfälle saknats för mig att, så fullkomligt som jag 
önslwt, pralitislit följa utvecldineen och fram steeen i Ängfar
tyes begacnande, och jag varit i brist på ledning af resul
taterne af flera fartyes samverlwn, hat• jag trott, att sam
manförande af flere mäns i åtsliilliea länder tanlwr i ämnet 
iclie siwlie vara utan nytta, helst man l<an vara förvissad, 
att framtiden lemnar mera anledning än nu till fullkomnande 
i berörde hänseende. Jag är belåten, om jag efter förmåga 
kunnat göra en början, och är säl<er, att det ofullständiea 
vinnPr öfverseende, då man öfverväger, att jae bearbetat ett 
ämne, som ännu kan sägas vara i sin linda. 

Vicomte Leon du Parc. 

Ångfartygs-navigationen skiljer sig i flera viisendtliga af
seenden från navigationen med seglande fartyg, men den är 
uti det hufvudsa ldiBa dermed så förenad, alt de kunskaper 
och den erfarenhet, som tillhör den sednare, äro oundgäng
lit~e för den förra. Man lwn fiiljal;lli een vara fullt sliiclilig 
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uti fullgörande af seglande marinens fordrin(l':ll·, utan alt 

vara närmare bekant med Äng-marinens, men icke tvertom. 

En fullkomlig bekantsl1ap med principerne för ång

mac!Jiner är oundgänclig för Ofiicerare , som erhålla befäl å 

Ångfartyg, för att med sälierhet lmnna bevalla mcl;anismens 

behöriga vård genom Machinisterne och dem, som derom 

skola besörja, så att följderne af ouppmärksumhet före

kommas. Den är i synnerh<'t nödvändig för att behörigen 

bereda allt för en strid, och att kunna möta dess händelser; 

vid sådane afgör·ande tillfällen, då en hvar är på sin post, 

bvilar största mallt derpå, att Befälhufvaren rätt förstär att 

bedöma, h vad han har om händer, h vad denned han ellet• 

icke l1an utföras, så att ingen af hans nnderhafvande, genom 

en vidsträclitare sali-l;ännedom, må lwnna underl1änna Ilefäl

hafvarnes dispositioner, eller förebiira, att de iclie äro i har

moni med denna lu·it:s-machins egensiwper; och att något 

af detta förelwmmer, om Befälhalvaren icke är ti llfyllest be

kant med hufvud-principerne af mekanismen , lider intet 

tvifvel. 

Befälhafvaren å ett Ångfartyg bör derföre med sin förste 

Maehinist och dess biträden sjelf undersölia mac!Jineriets huf

vudsaldigaste delar, och låta dem för sir, redogöra för deras 

behandling, till vinnande af så väl liännedom om sina un

derlydandes lmnslwper och erfarenhet, som säl;erhet, till hvad 

grad han kan s~ilta sitt förtroende till dem. Cnder det rna

chineo är i gång, bör förste Machinisten och dess biträden 

jemte handtlangare vana befriade från alla andra göromål än 

som tillhöra en hvar af dem. Eldrarne böra väl unclenättas 

och bibringas vana i sin fonktion ; det är ett stort misstag 

att anse detta kunna nöjaktigt bestridas af hvem som helst. 

En kunnig eldare l1an med vida mindre bränsle bibehålla 

en mera jemn och kraftfull ånga än en olwnnig, och ojemn

h~t uti eldning är .ifveu af menlig verkan på machinerict. 
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Anlrt·m·ne 

på ett Åugfartyg kunna vara lättare än på ett seglande af 

lilia dräglighet, emedan dess master och rundhult samt tak

lin g äro mindre och tnga mindre vindfång. Dess större 

längd och mindre bredd orsakar att det är mindre djup

gående, arbetar lättare i sjöarne och rycl1er mindre uti tå

get. Dess anlwr-kettingar lmnna användas till lämpning. 

A(gimg från hamn. 

Innan anl<aret lättas, l1ör man noga tillse, att fartyget 

har ett så jemnt läge, att då anl;aret lwrnmit på sitt slii ll e, 

det iclie förorsa!1ar n5gon slagsida. Uti stiltje eller mot 

vind böra alla segel vara beslagne, alla rår och stänger 

strukne; förutsatt, att fartyget är så takladt, att det genom 

be!Jörip,a dispositione1· hastigt kan beredas för segling. Se

dan anl;aret blifvit lättad t, bör inr,en fart göras förr än det 

blifvit upplyftadt ur vattnet, för att undvika förhydnings

koppnrens sl<adande af anl<ar-pynten. Om det ät· hårdt vä

der eller starlit löpande ström, bör man med sal1ta maehin 

gå upp emot anlwret för att lätta arbetet och vara tillreds 

att, efter behof, genast ~unna sl<juta hrt om t·· d' 
n • ' ) oms an Jg-

h~terne sa fordra, 1 afseende på grnnd eller andra fartyg i 

:Jarheten ; n och om man har ett fartyg på släp alt bogsera, 

ar detta sa mycket angelägnare. 

Ankring. 

D.ervid är angeiiiget förvissa sig' att fartyget slutat far

ten' mnan anlwret fälles' och om ström löper åt en annan 

led än vinden r · l .,, 
, or lVI ;etdera (vinden eller strömmen) far-

tyget efter ankringen fiOmmer att se upp; detta visar sie

endast genom uppmtil'lisamhet på förhållandet af andra till 

anlwrs liggande fartyg, eller, om sådane icke finnas på stål

fet, genom mäl'l<en på land, och derefter rällas valet af an

kare. röl' att i strömvatten göra sig säker att icl1e få oklart 
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ankare , bör man, efter fälluingen, med afpassad fart skära 

ifrån anl1aret med rodret. 

Till ankars. 

Under hå rot väder med hög sjö, då man icke för hård t 

vill fresta anliaret, eller om man icke ä1· sälier att det håller 

fast, bör man , med afpassad ånga, hålla machinen i gång, 

hvilket iclie alleuast lättar ankare och tåg, utan bör man 

ärven genast vara tillreds att sölw rymden eller säkrare an

kar-plats (om en sådan finnes) , i händelse anl•aret draggar 

eller tåget springer. 

lallllagelser under stiltje, lätta o c !t starkare vindar samt 

storm. 

Härvid galler , hvad som i allmänhet bör ialittagas med 

seglande fartyg ; vid styrningen, alt aldrig gifva mera ror, 

än med afseende på farten är nödvändiet för den rörelse, 

man åsyftar; att i härdt väder med hög sjö styra upp emot 

sjöarne , och i storm rätt emot dem , om man anser stört

sjöar farliga ; att vid alla tillfällen begaGna bom- och stag

segel , t. o. m. då fartygets lmrs ligger 4 i strek och ännu 

närmare vinden. 

Uti bög sjö, då fartyget arbetar våldsamt, är det nåeon 

gång fördelaliligt att inhala siwten midskepps, för att kunna 

styra ännu närmare vinden. seglens backning är då ;innu 

icl1e så betydlig, att farten dcraf lider, men fartygets stött

ning bidrager betydligt till fartens öliande. I allmänhet bör 

man, hvad möjligt är, sölla hålla fartyget jemnt, och genom 

tyngders uppflyttning till lovart minsila krängning-, och dertill 

bar man, till någon del, utväg- genom omflyttning af anl;ar

kettingarne, hvill1a böra vara uppsl1jutne uti spiel-baljor, lö

pande på rullar. Särdeles upprnärl>samhet bör likväl oaf

brutet fästas vid vindfångets minskande, hvarföre takling och 

rundhult böra ordnas derefter, och alla kända utvägar, att här

uti vinna lättnad , iakttagas 1 samt besätlninr:en 1 genom väl 
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betänl•ta disposilione1·, inöfvas att hastigt kunna bort- elle1· 

nedtaea allt löst, och att hastigt kunna åter uppsätta och 

bereda taklineen för seeling. 

Under länsning fördevind fö1· segel och machin, är var

samhet vid styrningen nödvändigare än i de flesta andra fall. 

Att icl1e spara rodret, då det behöfves, är lika angeläget 

som det är skadligt att gifva för mycl1et ror, då det ic/re 

behöfves. Ursldlloing och vana hos rorgängaren är hiil' 

oundgänglig. Jclie allenast på fartygets girar ifrån kursen 

bör han vara uppmärlisam , utan äfven på dufning och sätt

ning. I förra fallet eller dufning, då för-sl1eppet nedfaller i 

en hålsjö och rodret till större eller mindre del är uti vat

ten~kanten, bör man i mån af girar gifva mera ror, men i 

sednare , då akter-sl;eppet är nedsänl1t och rodret således 

verl1ar med sin hela bredd, bör man gifva mindre. 

Om man af en eller annan orsall , under länsning 

storm, vill stadoa farten, är försigtig het nödvändig. seglens 

bergninfl' och beslående, så hastigt som möjligt, och ångans 

utsläppning, B'enom ventilens öppnande, bör ske samtidigt, 

så att machineu blifver öfverlemnad åt sig sjelf; den bör 

icke stoppas förr, än farten, om möjlir,t är, minskats till 5 

knop. Detta beror dock på den anledning, man haft att 

stadna, ty icke, utan i högsta nödfall, bör man, under stark 

fart med hög sjö, under länsning, tvärt stoppa machinen, och 

ännu mindre baclla , ty frestningen är för stor på mekanis

men och kan orsalm skada, omöjlig att iståndsältas i sjön. 

Alt medelst ''bac!wd11 maehin slrjuta alrter-ö(ver. 

Dervid är hufvudsaldigast detsamma att iakttaga, som 

vid fart öfver stäf. Under fullkomlig stiltje gör man då 

i allmänhet !:del mindre fart, men rodrets handterande är 

då ömtållgare, och fordrar mera vana för att komma uti den 

led , dit man vill styra. Till 36 graders vinkel emot kölen 

ä1· det högsta , man bör lägga rodret åt sidan , ehvad man 
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sl1juter öfver stäf eller sackar. Man har erhållit visshet 
deroro genom följande försök "") : 

l :o Under fullkomlig stiltje och stillaliegande fartyg la
des rodret om styrbord , och machinen sattes i eång med 
36 slag i minuten (full machin). Fartyr,et beslu·ef då en 
cirliel af 8 ennger dess längd' och återlwm till utgångs
punkten på en tid af 4' 8". 

Sedan farten stadoat, lades f1ter rodret om styrbord j 

fartn:et sattes i gång med bacliad full maehin och 36 slae i 
minuten. Det gjorde då en cirl•el af 6 gåneer dess länp,d 
vid återlwmsteo till afgånp,s-punkten på en tid af 3' 1 7". 

Häraf erfor man, att under stiltje, då intet annat verlwr än 
machinen, kan man röra sig allter-öfvet· på oml1ring ! mindre 
tid och ! mindre utrymme. 

2:o Öfver stäf, med rodret om styrbord , full maebin 
och 36 slag i minuten, borttogs all kraft, så att hjulen, le
diga, fineo åtfölja med farten. Fartn:et beskref då en bår,e 
af 7 gånger dess längd, midtför afgångs-punl1ten, på en tid 
af 9' 711

• 

Sedan farten stadnat, lades rollret om babord, och sat
tes i gång med full maehin back. Efter 17 11 borttogs ång
kraften, lil<som uti föregående. Fartyc-et fortsatte cirl<eln 
och anlwm till afgångs-punl1ten på 6' 211

, efter att hafva 
gjort en cirlwl af 6 eänger dess längd. 

Af dessa försök, hvilka flera gånger förnyades med föga 
sliillnad i resultaten, har det påtagligen visat sig, hvad man 
bar att påräkna uti rörelser öfver släf och saclmine under 
stiltje. Vindens inflytande är beroende dels af dess kraft 

' 

*) Att allt, hvad här afhandlas, egentligen grundar sig på den er
fijrenhet, man inhemtat af Ängfartyg med skofvel-bjul, synes af 
art. på flera ställen. Anrn. a{ Öfvers. 
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dels af taklingens beskaffenhet. Mer eller mindre väl utrörda 
manövrer bero här på Befälharvarens erfarenhet, och dylika 
undersökninear bör hvarje Befälharvare anställa, för att lära 

liänna sitt fartyg. 

Vid utlöpande ur eller ingfmg i hamn 

är i allmänhet enahanda att iakttaga som tned seglande far

tyg j dock i sednare falld med den sldllnad ' att omn in~n 
ict1e har fullkomlig säl<erhet, vare sig i afseende pa lllJSt 
(dimma) eller mindre daeer, att träffa rätta inloppet, eller 
innan man fått Lots, bör man icl1e gå med starliare fart än 
4 , högst 5 lmop , fö•· att hastiet lwnna stoppa farten och 
st1juta aliter-öfver, om omständir,heterne så fordra. Men 
öfver en banl< eller ett ref, der sjön bryter hårdare , bör 

alltid full maehin begagnas. 

Understödja fartyg, som äm i fara. 

Häruti hafva Ångfartyg utvägar, som seglande sakna . 
Ant1·ätfas fart y g , som ii ro läcli och nära att sjunlia, och är 
vädret samt sjöhäfning så svär, alt båtar icl1e lmnna utsattas, 
bör Ånr:fartyget hålla sig i det nödställda sl<eppets kölvatten 
eller på dr ss lä-låring, för att lwuna bärga det mansl1ap, 
som möjligen söl1er riiddning uti båtar, eller på luckor, 
trappor &c. Då man manövrerar för att bärga folk'· som i 
en båt eller på annat sökt räddnine, bör man med minsl1ad 
fart gå i lä deroro och sl1juta förbi, samt med bacl1ad ma
chin sacl<a tillbaf<a , så att I1ast-tär: af de nödställde kan 
emottac-as, livarefter nödiga mått oci.J steg till bärgning iakt

taeas efter omständir,heterne. 

Är eld lös uti det nödställda · sl;eppet, bör Ånr:fartyget 
hålla sig allter-om eller i lovart, för att icke utsätta sig för 
fara af elden, samt sideka båtar, om lu·ut icke finnes om

bord, elle•· sedan det blifvit fÖrdränl•t. 



130 

Undsätta ett fartyg, som står pt1 grund. 

Ångfartyget bör då lemna ändan af en pålitlig l.abel 
ombord på det strandade skeppet, å bvill<et den fastgöres 
oml<ring stormasten, hvarefter Ångfartyget styrer ! lwmpass
strek i annan direktion än skeppets Jångsl;epps-linie, i hän
delse skeppet skrotat sig efter stötningen ; Ångfartyget stic
ker på kabeln för att vinna fart, och då den tager styrt, bör 
det sålunda ömsa ställning under forsering med full machin. 
Det strandade skeppets folli bör, medelst tyngders öfver
flyttande åt lä, hvad möjligt är, gifva sl;eppet slagsida. Hjel
per iclie detta, lian försöl< göras att, som man lwllar det, 
rulla skeppet, hvilket verliställes genom att folket, samladt på 
ena sidan, på en gång hastigt sprin ger öfver till andra, samt 
åter tillballa, så länge man anser sig- dermed böra fortfara. 
Man bör docl< härvid taga i öfvervägande, om denna utväg 
är tjenlig att vidtagas, hvill<et beror på bottnens beskaffenh et. 

Är det ett Ång-fartyg-, som strandat, bör detta med e!let 
backadt rnachineri biträda. Kan fartyget ändå icl1e lwmma 
af grund, måste tyngder lossas, h varmed fortfares, så lfmze 
något finnes qvar, som är åtl;omligt. Und er tiden, och med 
full machin, bör det biträdande },ngfartyget sölw li5lla sig 
uti den direktion, h varuti fartyget stött, men docli försöl;a 
att, med högst 2 lwmpass-strel;s girar åt sidorna, anbringa 
kraften. 

Möter svår·ighet, att sålunda llålla Ångfartyr,et i tjenlig 
ställning ifrån det strandade sl1eppet, h vilket beror på vind 
och ström, måste ett antiare utföras och fällas så, att Ång
fartyget kan bibehålla den mest 13mpliza stililning ifrån det 
skepp, det vill draea ifrån grundet. Det strandade sl;eppets 
egna ankare böra äfven utföras, om sådant nr möjligt, livar
efter man vid dessa förenade utvägar åter för sölier. Miss
lyckas det då att få skeppet loss, måste masterne lwpas, och 
dermed äro alla utvägar, man har att tillgå, använda å seg
lande skepp; men vore det ett Ångfartyr,, som strandat, så 
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ägde man ännu betydlina tyngder att lossa af dess machi
neri, och då berO!' det på tid och omständigheter, huru 
söndertagandet bör verl;ställas, om man dervid bör tillvägagå 
med den varsamhet, att icl1e, ell er mer an h vad undvil;as 
lian, sl1ada machineriet, eller om man, för att rädda fartyget, 
får vidtaga de mest sl1yndsamma ätgärderne. 

En h var, som noga tänlu•r sig in uti h vad som är att 
ia\;ttaoa för att rätt an vanda de utvägar, han har, för att u 
af gruud förhjelpa ett annat Ångfartyg, finner nogsamt, h vad 
han sjelf har att göra, om hans e~::et Ångfartyg liommcr uti 
en dylik belägenhet. 

Eldsvåda. 

Vid sådane tillfällen l<an man mrd fördel använda ma
chinen för eldshickningen. Om beslutet fattas att sätta på 
land med förstäfven, för att underlätta passagerarnes afp,ång 
ifrån bord, bör man taga sit: till vara, att icke hjulen taga 
sjöbotten, emedan vatten-uppfordring med machinen då hin
dras. Det simlie medföra stora förd elar i flera hänseenden 
och :Hven vid eldsvåda, om hjulen basli:.;t l;nnde göras obe
roende af hvarandra. 

Goda sprutor, och efter lolwl-oms!ftndieheterne ordnad 
eldslåclmings-clispositioo, äro lika angelägna å Ångfartyr, . som 
å seglande, och bör sorr,fälligt inöfvas, för att ordningsfullt 
kunna anlitas, då eldsvåda, den största fara, som lwn drabua 
ett skepp, uppstår. 

Explosion. 

För att för ebygga explosion , gör det tillfyllest, att med 
noggranhet visitera pannan h varje gång, den ren r, öres, och 
detta bör alltid ske, då den af11yles. My cken sl<ada l;an 
drabba pannan, om man gifver den för mycket ell er för litet 
vatten. Explosion kan icl<e äga rum, utan r,enom okunnig
het eller vård~lös behandling. 
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Ångfartygs am;ändande under lrrig. 

De äro der att pår·älilla såsom en särsl;ild lirart till lijelp 

för andra fartyg, och till handelns beskydd. 

Ångfartyg lmnna eenom boescrine biträda segland e uti 

evolutioner, men de kunna icke eemensamt med dem taga 

någon väsendllig del uti en strid, utan att vara utsatte för· 

fiendens elu. Icke dess mindre har man in sett nödvändig

heten att lwnstruera Ängfarlysen sårskilrit, för att bctjena 

den ep,entlica styrl1an såsom vehikler. Sådane Ångfartygen 

nu äro, måste de gå undan, sedan de bogserat ett annat 

inom kanonhåll, livarföre det siwlie medföra stora fördelar·, 

om sidorna icke lwnde genomtr~nr~as ar liUior på ett afstånd 

af 600 metres (825 Svenska alnar) *). 

") H vad här ~r anförd t, synes mig erbjuda nera anledningar till an

märkningar. Beträlfande yttrandet, alL Ångfartyg icke kunna ge

mensamt med seglaode taga någon verksam del uti en strid, så 

medgifves, att de icke kunna taga rum uti en rangerad slag-Iinie; 

men då Ångfartygen, som tillhöra en Lini eskepps-Flotta, må ste 

vara ~å fördelade, att t. ex. tre sliepp skulle för· sig äga ett Ång

fartyg, tillreds att biträda, då något af dem erhöll sådan skada, att 

det behöfde bjelp för alt h~ Ila sig på sin post, eller uti stiltje för 

att sluta upp, så böra Augfartygen få sin plats vid det främ sta 

af de skepp, de tillhöra, och så ledes vara i skydd för fi endens 

kulor. Ehuru den lart, en Flotta på slag- Iinie under en strid gör, 

är ringa, skjuter den dock alltid fram. Ångfartyget bör då, som 

mig synes, intaga en ställning vertikalt emot linien, och vara be

redd, att då eget skepp så fram skjutit, att ett fiendt ligt blir syn

ligt uti luckan akter-om, genast börja alt beslijuta det med sina 

bombkanoner i stäfven' ocb sålunda hinn a att gifva fienden 4 a 5 

~kolt med bvarje bombhnon, innan andra skeppet framskjutit, då 

Ängfar tyg et ~ter kornmer i sl<ydd, innan fienden blifvit denna mot

st;] n dare varse, och derpå kunnat rigta sin eld. Intet hind er synes 

möta för Ångf~rtygen att sål unda kunna deltaga uti striden, tills 

deras bitrnd e hehöfves, och jag skulie tro verkan deraf nog be

tydlig, för att - hvilket synes, att den Fransyske författaren icktJ 

för>tåLt - t<Jgas i beräkuiog uti strid emellan Linie-Flottor. 
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Jag t. 

Denna vigtiga del ar lirip,et har [:Pnom tilllwmst ar Ån~::
fartyg rönt en total förändrinp,. Fordorn ansåg man uti 

Flottor, såsom fördel, att vinna loven ar fienden, och att er

håll a den, betralllades såsom hal f seger. Nu är förhållandet 

annorlunda, och fördelen tillfaller Flottan i Iii, emedan den 

kan tvinga sin motståndare till strid genom att dnblera och 

triplera Änefartn~rn för jagarne. Om t. ex. i en eslwder· af 

20 Linieskepp, hvartdera hade sitt Ångfartyg, oeh deraf bog

serades, så är det tyclliet, att alla siwlie fram slirida med lil;a 

fart, och hade en fiende lilia antal , så voro chanserna lil;a 

för båda, nemligen att lwmma undan eller nallias; men om 

man blott hade 10 Änefartyg å ömse sidor, så bop,serade 

lä-flottan upp l O sltepp emot de I O af fiendens , som icke 

H vad angår författarens yttrande, att "Ångfartyg måste gå un

dan, sedan de bogse rat ett annat fartyg in om kanouhi\11", så vill 

det synas, som ban endast bade sig bekant det vanliga sä ttet att 

släpa fartyg med bogser-tåg för-ifr·ån, och ganska r:itt bar han 

deruti, att det är stor våda för Ångf<~rtyg att sålunda qvardröja, 

sedan fiendens li ulor räcka fram. Men sättet att låta det bogse

rande Ångfartyget få sitt ställe tvärs ifrån det skepp , det skall 

förhjelpa, är numera allmänt antaget såsom förd elaktigare i flera 

hänseenden, hvariblandj med skäl må anses såsom det förnäm,ta, 

att Ångfartyget alltid är i skydd för fiendens kulor, och således 

ooafbrutet kan bibehå ll a ett redlöst blifvet skepp på sin post uti 

s la g-Iinie, ocb genast vara bt•redt att föra det ur striden, om så 

erfordras. Sätlet att under en häftig strid, då båtar· svårligen 

kunna begagnas, ell er uti sådan bri s och sjö, att svå righet upp

står att med erforderlig skynsamilet bringa bogser-tåg ombord på 

Ångfartygen, tord e förtjena att tagas i betraktaude. Jag föreställer 

mig silsom rj enligt, att Linieskepp et manar två, till bogser-tåg 

fullt pålrtliga jaglinor, en så iörligt och den andra så akterligt som 

möjligt, och rnanar dem utanföre allt annat, på den sidan, Äng

fartyget får sin plats . Ändaroe sammanstiGlias och på dem amlås 

en tross af tillbörlig längd, med en varp-ankar-boj till vakare, 

h vi lk en kastas ut att uppfiskas af Ängf;1rtyget, som å sin sida 
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kunde komma undan. Om de 1 O jagande sl;eppen skulle 
möta för stort motstånd, kunna de hålla ned till den öfriga 
styrkan i lä ; men om en strid emellilll de uppnådda skep
pen börjades och fortsattes , hvarvid de jagande understöd
des af sina Ångfartyg, och sålunda hade den icke obetydliga 
lrra(ten af deras bomblwnoner mera än fienden, så måste 
dess undansläpade sl;epp i lovart hålla ned för att deltaga i 
strideu, och följalitligeu hade hela lovnrts-eskadern icl;e haft 
någon nytta af sina Ångfartyg, då dennn nytta genom af
hållningen blefve omintetgjord. 

Ångfartyg lmnna bidraen att tvinga redlösa fiendtliga skepp, 
som icke kunna åtkommas af eena seglande, att stryka sin 
flagga, vore än ett sådant boeseradt af eget Ångfnrtyg, eme-

manövrerar så, att det, efter bojens upptagande, kan intaga sitt 
ställe på Wmpligt afståod ifrån skeppet, under inhalning af trossen, 
tills jaglinorna eller bogser-tågen kunna tagas ombord. Drlfves 
Ångfartyget af propell , fa stsä ttas bogser-lägen så lågt som det 
medgifves öfver fartygets centrum gravitat1s, då de alltså sprida 
sig .i hanfot ä t skeppet; derefter sättes maehin i gång, och båda 
fartygen styra paraleJt hvad kurs, som är tj enligast. Å Ångfartyg 
med skofvel-hjul må ste frtimsta bogser- tåge t fastgöras fram-om 
och aktersta akter-om hjulhuset, så nära derintill som möjligt, för 
att förekomma, att icke Ångfartyget ryckes ur sin kurs uuder far
tygeus arbete uti sjöarne , h vartill kraften minskas eller ökas 
alltsom bogser- tågen äro, fast närmare eller längre ifrån fartygets 
centrum gravitatis, ty att få dem fast här, hindras af hjulhusen. 

Då man hittills icke kunnat fiona någon annan ulvtig alt för
hindra kulors genomträngande i en skepps-sida, än att antiogen 
bygga den tjockare eller dubbel med någon sor t hindrande fyllning 
emellan, så synes den af författaren önskade fördelen att vinna 
säkerhet mot kulors genomträngning föga rimlig att någonsin er
nås, ty . en sådan soliditet, aLt den motstår kanon-kulor på 800 
alnar, sku!lo alltför mycke t öka skeppets deplacement och med
föra olägenheter af så svår beskaffenhet, att en Sjömilitär ej lärer 
vilja en sådan ändring tillstyrka . 

Anm. a{ Ö(vers. 
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dan det lediga Ångfartyget obehindrad t rörer sig, och l1a11 
hålla sig akter-om och beskjuta fienden långsl1epps; simlie 
flera Ångfartyg tillkomma, böra de också hålla sig al1ter-om 
b varandra, och så nära, att skott-Iinierue blott äro fria, och 
sålunda besl1juta li enden, utan att utsättas för dess bredsida. 

Strid emellan Ångfartyg. 

- - - Förfuttaren anser, att enahanda dispo si tioner 
och tul;tik bör h~r vara gällande som rörelser med Infan
teri-trupper; och det, som han derom afhandlar, öfverensstäm
mer till alla delar med hos oss fastställde evolutioner och 
reglor för roddfartygs rörelser vid särskitta tillfiillen för an
fall och försvar m. m. 

Indelning. En Flotta af t. ex. 60 Ångfartyg indelas uti 
3:ne divisioner med 15 i hvardera, samt en reserv-division 

2:ne afdelnin~;ar. 

lifarch-ordning i kolonn. Divisioneme gå på .CC linier, 
med 4 fartyg i första, 3 i andra, 4 i tredje och 3 uti fjerde 
linien; Divisions-Cheferne framför midten af hvar sin divi
sion, med rättning på hvarandra; Chefen för Flottan framför 
dem, micHför 2:a divisionen. I rPserv-division en rangeras 
l:a afdelningen (7 fartyg) allter-om första eller höera divi
sionen, och 2:a afdelningen (7 fartyg) akter-om tredje, med 
tre fartyg i frtimsta och fyra i andra linien. Hummet mel
lan dessa afdelninaar, al;ter-om andra divisionen, uppt3ges af 
proviant- och kol- fur l y gen. 

Slag-linie, "enllel". Alla fartygen äro då rangerade på 
en linie, med en half farty:::s-bredd från hjulhuset på när
maste fartyg. 

Dito, "dubbel". Fartygen intaga då 2:ne Ii nie r, udda 
nummer i den 1:a, och jemna uti 2:a, med Il fartygs-bredd 
mellan hjulhusen, uti båda linierne, eftersta liniens fartvg all-• . 
tid hållande sig uti öppningen mellan de två i första· linien, 



130 

för att obehindradt kunna begagna sitt artilleri. Denna ran

gering anses i allmanhet fördelalttigare för en strid än enkel, 

emedan Flottans front såsom kortare har mera lwnccntrerad 

eld , och om ett farty g i fr iimsta linien nödgas sacila utom 

sin plats, sl;jut er ge nast det närmaste i andra upp, hvarföre 

andra linieo bör uteöra s af de fartyr:, som göra starl<aste 

fart. Så viii uti dubbel slag-Iinie som march-ordning och 

andra raneerinear böra Ångfartygen aldrig följa hvarandras 

liölvatten, utan alltid, liuierne emellan, hålla sig så, att, så

som uti march-ordning i kolonn, då första linien utgöres af 

N:r l, 3, 5, 7, utgöres den andra af N:r 2, 4, 6 ; de sed

nare färdiga att sliJUta upp mellan de föregående. 

Anfall. 

Fl era sätt gifvas för anfall af Ånefartyg emot hvarandra, 

men liltviil måste vissa allmänna rer:lor dervid iakttagas. Ett 

större antal (oansedt af mindre styrlw) l;an ofta besegra ett 

mindre; sål unda höra tre svagare Ångfartyg öfvervinna två 

starkare, om två agera emot två, och det tredje användes 

att beskjuta fl enden lårings- eller hanballis-vis. För att nå 

detta syfte, hör man i allmänhet börja en strid på dubbel 

slag-Iinie, dervid alltid ial<llagande, att fartygen uti den ak

tra icl<e hålla sig i den främsta liniens kölvatten , utan så

lunda, att de med sina lwnoner lmnna beskjuta flenden och 

hindra honom all genombqta linien. 

strider, Ångfartyg emellan , komma troligen oftast att 

sluta med äntringar, och af detta sl;äl är det så mycliet 

angeltignare, att fartygen icl;e lip,ga i hvarandras liölvatten, 

för att genom bacliad ma ehin i friimsta linien , som emot

tagit äntring, sl1juta tillbal<a , och genom full maehin i den 

al;tra linien has ti ct komma upp, och sätta det änt.rande far

tyget i nödvändighet att sj elf emottaga äntring från båda sidor. 

Reserven pårälmas förnämligast att bistå äntrade fartyg. 

C. L . 

T YSJ\ LA ND S KRIGS- ocu HANDELS-MAlll N. 

En bland dc närmaste följderne af de två sednare årens 

lirigi sl;a tilldra gelser mellan fl ere af Tyslia Statern e och Dan

mad<, i sammanhang med resnint~en i Hol stciu, hör varit, att 

Tyslin folket börjat allvarligare rigla sin uppmfll'll samhet. på 

en ofullkomlighet i de till TysidaneJ hörande sjö-statemes 

militärislia oq;anisation, en ofulllwmlichet, som dittills, utan 

menliga följd er, kunn at existera. 'Nämnde organisation har 

inom vissa stater alld eles icke, och inom andra till blott 

ringa del, omfattat försvaret till sjös, och hvariuenom de 

rnänaa och betydande handels-platserne längs Iinsterne af 

Nordsjön och Östersjön sett sig blottställde för anfall eller 

åtminstone blocl;ad, äf'vensom salillat skydd för sin betydliga 

handel. 

Att en så liten rnalit som Danmarli !;unnat v5 ga att med 

endast Fregatter och smärre fartyg blocliera no rra Tysldauds 

flesta hamnar, och derigenom orsalw deras bandel så liänbar 

slwda, bar klart och tydligt bevisat Tyskland nödvändigheten 

att, e en om bildandet af en Flotta, sölw för framtiden sätta 

sig i säkerhet mot dylilla förnyade angrepp. 

Preussen har visserligen redan förut egt lirigsfartyg, 

men ej af den betydenhet och till det antal, all Danmark 

behöll fäs ta sä rdeles afseende derpå. Till följe af blodaden 

und er åren 1848 och 1849 har äfven Prenssisl;a marinen 

fått någon tillölming, så att den, vid slutet af sistnämnde år, 

under befäl af Kommendör Schrödel', bestod af: Segel

Korvetteu 11 Amazon11
, med 4 lwrta 24-'ib:ge och 8 lätta 

18-W:se lwnoner; Ångfartyget 11 Preussiscber Adler'\ med 2 
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st. 25-'it:v,e och 2 st. 32-'ii:v,e kanoner; Änv,fartyv,et 11 Danzig11 

med l st. kort 24-'il:v, och 2 st. karonader. - l :a divi
sionen af Kust-Flottan, vid Lauteruach, 13arhöft, Zickerbucht 
och Westdivenow, utgöres af: 9 Kanonslupar och 4 Kanon
jollar med tillsammans 12 st. 25-'il:ge och 10 långa 24-'il:v,e 
lwnoner; 2:a divisionen vid Swinemiinde, af 9 f{anonslupar, 
med 9 st. 20-'il:v,e och 9 lilnga 24-'il:ge kanoner; 3:e divi
sionens l:a afdelning, äfven i Swinemiinde, af 3 I{anonslupar 
med 3 st. 20-'tl:ce och 3 st. 24-'il:v,e kanoner; till Danzig 
detacherade 2 [(anonjollar med 2 st. 25-'il:ge kanoner. Perso
nalen består af 37 OfGcerare och 1,521 man. - Under or
ganisation är 3:e divisionens 2:a afdelning, i Stettio, bestående 
af 6 Kanonsin par med 12 pjeser, S Orlicerare och I 33 man, 
äfvensom en 4:e division, af 9 Kanonslupar med 18 pjeser, 
l Transport-fartya samt 3 Ofncerare och 99 man. - Sum
man af Preussiska sjöstyrlwn lwmmer således att uppgå till 
3 Sjöfartyr,, 36 Kanonslupar och 6 Kanonjollar med 97 pje
ser, 4S Ol!icerare och 1,753 man"'). 

Hela denna sjöstyrka l;an liliväl endast anses utgöra 
sl;ydd mot direlit anfall på de platser, dit uivisionerne blirvit 
stationerade, men att förehomma en blockad , dertill erfor
dratles ett större antal sjöglientie fartyv,. Att åstadlwmma 
en sådan , för offensiva för etarr till sjös användbar lirigs
marin, till v,emensamt försvar för alla Tyska lillst-staterne 
vid Nordsjön oeh Östersjön, har ocliså Ulf:jort ett föremål 
för Frankl'urter-Församlingens ifrigaste bemödanden, och 
livari den vunnit särdeles understöJ af Hannover och Olden
burg, som lemnat betydliga penninge-bidrag , sedan fl era 
Tysl;a stater, livaribland Sachsen, nekat inbetalande af deras 
tri bu t. 

l spetsen för den nybildade T)'ska Flottan står Kontre
Amiralen Brommy, livilken med särdeles sliiclilighet och nit 

*) Hvad som blifviL anfördt om Preossens Flotta grundar sig på 
officiela uppgifter. 
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• befordrat dess utrustande och anlåggandet af en. sjö-arsenal 
vid B1·emerliaven, der de Ilesta liriesfartyv,en öfvervintrat *). 

Tysl<a Flottan består nu af följande fartyv, : l :o Äng
Fregatten "Hansa11 af 10.00 hästkrafter, med 260 mans be
sättning, 3 st. bombkanoner, 135-'il:v,e, och s st. 6S-'il:ge. 
2:o Äng-Frecatten 11 13arbarossa11 af ~50 hästl1rafter, med 185 
mans besåtlninv,, 9 st. 68-'lt:ee bombkanoner. 3:o Äng
Fregatten 11 Erzherzoe Johann 11

, af samma styrl1a som 11 Barba
rossa". 4:o Ånc-Korvetlen af 1:a lilassen n der königliclie 
Ernst Aueust11

, af 270 hästkrafter, med 150 mans besättninv,, 
6 st. 68- 'll:ge bombl;anoner. 5:o Ånv,-Korvelten af 2:a 
klassen 11 IIambnrv,", af 180 hästlirarter, med 95 man, 1 st. 
56-'tl:g bomblianon , l st. 32-'il:g och 2 st. IS-'il:ge kano
ner. 6:o Ån:::-Korvelten af 2:a klassen 11 13remen'\ lika med 
"flamburg11

• 7:o Äng-Korvetten af 2:a lilassen 11 Liibecl<", 
lil;a med 11 flamburg 11

, men med l st. S4-'lt:v, bombl,anon 
i stället för 56-'U:g. 8:o Äng-Korvetten af 2:a klassen 
11 Grossherzov, von Oldenburv,", lil1a med 11 llamburg'\ men 
med 2 st. 68-'it:v,e bombkanoner. 9:o Änv,-Korvetten af 2:a 
klassen 11 Franl!furt11

, lil;a med förev,ående. l O:o Segei-Fre
v,atten 11 Deutschland", med 22 st. kanoner; på undra batte
riet 32-'it:ge, och på öfra 18-'il:ge. II:o Sev,ei-Frev,atten 
11 Eckernl'örde11 

- förut Gefion - med 48 kanoner, under 

*) Brommy är född 180!~ i Anger nära Leipzig, således temligcn låogt 
från bafvet, dit likväl en medfödd håg _lockat .honom. Alltifrån sitt 
13:e år 1 då ban kom till Hamburg för att bildas till sjöman, har 
ban gjo rt vidsträckta resor; ingick först i Nord-Am erikan sk a Före
nade Staternes tjenst, och har sedermera, nästan oafbrutet från 
1827, då han samtidigt med Lord Cochrane kom till Grekland, 
stått i detta sednare rikes tjenst, lnilken ha u 18'~8 lemnade, för 
att, på kallel se af Tyska Riks-mini steriet i Frankfurt, öfvertaga 
organi sation af Tyska Hiks-marioeo, sam t befordrades inom kort 
till l\ommeudör-1\ apteo och Sjö-Tygmllstare, 1\ommendör och slut· 
!igen den 21 November förlidet år Llll Kontre--Amiral . 

JO 
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reparation*). 12:o 26 l{anonslnpar, h var och en med 1 st. . 

84-'ll:g bombitanon och l st. 32-'t/':g kulkanon. 

Personalen utgöres af l Amiral, 65 Oflicerare, 8 Läkare, 

l Intendent, 24 Räkenslwpsförare och civile Embelsmän, 25 

1\'lachinister, 44 ({ad etter och 1,47 5 man. 

Månadtliga utgifterne anses uppgå till 40,000 Thaler 

Preus. Conrant (ungefär l 04,000 ~· Sv. Banlw ). 

Huruvida någon ytterligare tillölming af denna nybildade 

marin kan ifrågalwmma, lärer väl närmast bP ro på den po

litiska samdrägt, som kan blifva rådande mellan de Tyslia 

staterne. I delta afseende tycl;as ej närvarande förh~llanden 

vara särdeles Iofvande, och förmodligen lära iclle heller de 

större sjö-mal<terne, eller åtminstone Östersjöns enda stor

mallt, underlåta att motverlia eller, så mycket möjligt blir, 

fördröja alla bemödanden inom Tysldaud att åstadkomma en 

respel1tabel krigs-marin. Nyttan af en sådau har likviii, på 

ett för Tysiiiand så minnesvärdt sätt, gjort sig gällande, att 

• om också flere frön till osämja mellan den stora riks-krop

pens heterogena lemmar förelinoas, torde likväl beborvet af 

en gemensam stark flotta komma att utgöra ett förenings

band, åtminstone mellan de Nord-Tysl1a staterne, som deraf 

hafva omedelbar nytta, hvillw bvar och en för sig ej mälita 

underhålla en verl1sam lirigs-marin, men IJVilkas förenade 

ressurser· i afseende på befaret och sjövandt foll1 , ej äro 

obetydliga. 

Efter de upplysningar, som hemtals ur Tysl1a Jurnaler, 

hvilka mer och mer söka inom Tysiiiand sprida lil!nsliap och 

intresse för sjövapnet, hafva vi trott oss böra meddela en 

kort öfversigt af de förnämsta Tyska sjö-städernes handels-· 

mariner. 

*) Osäkert torde vara, huruvida denna Fregatt kan komma att till

höra Tyska Riks-marinen. Den ligger ännu qvar vid Eckernförde. 
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Bremen. Oess Bandels-Flotta, ehuru icke den störst:J, 

anses docl1 vara den bästa, i anseende till fartygens goda 

beslwffenhet och Befälhafvarnes större skicldighet. Härifrån 

hafva de första och flesta fartyg transporterat utvandrare till 

Amerilw , hvaraf man äfven vill finna orsaken , bvarföre så 

många Bremer-fartyg iiro byggde för snällsegling , oc:h hvari 

de anses kunna täUa med de Ameril1anska. För niirvaraude 

eger staden Bremen 2 större Ångfartyg, "Hengist" och "Hansa", 

h vilka vanligen gå på England, samt 8--10 mindre, som till 

n<irliggande orter föra passagerare. - 234 seglande, sjö

gående fart n~, af tillsammans l 08,000 tons, besöka alla h af, 

men segla företrädesvis på Nord -Ameri11a, Brasilien och 

Vestindien. 

Hamburg. Denna, Tysklands vigtigaste, handels-stad har 

på sednare tider börjat med mera omsorg behandla skepps

byggnaden, så att derifrån numera afp,å utmärl;t snällseglande 

fartyg. Genom de stora jernviigarne, som förena Hamburg 

med hela den öfriga liontinenten, har strömmen af utvan

drare till Ameril;a dragit sig dit. År 18119 afseglade från 

llambnq; oml,ring SOOO sådane Tysl1e utvandr·are. G större 

Äncfartyr, gå på England, under Hamburgsil flagg; 2, undPI' 

Fransk Oacg, på []avre; 2, under Holländsil flage, på Amster

dam ; samt under Eng elsk flagg: 4 på London, 2 pfi Leith, 

2 på New-Castle och 4 på !lull, utom tl E> re smärre Ångfar

tyg, som föra passagerare och gods mellan Tysl1a liust-stä

derne. Den 28 Maj detta år konuner det första Ångfartyg 

under den svart-röd-gyllne flaggan att afcå till Nord-Arneri

llanska Förenade Staterne, de enda, som ännu erkänt elen. 

Fartyget, som är af jern och drifves med propell, ~!;all göra 

regnliera resor mellan Hamburg och New-Yorli, och tillhör 

den driftige Sl1eppsredaren Slomall , hvill;en förut eger 8 

stötTe seglande fartyg, s0m lil>aledcs göra regnliera turer på 

Amerika. Hamburgs sjögåeude segelfartyg utgöra 242 af 

106,000 tons. Befälharvare och besiittningar bestå lill min-
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sta antalet af infödde Barnburgare , men mest af Hanovera
nare, Holsteinare och Schleswigare. 

Altona, i belägenhet och merliantilt hänseende, Ham
burgs syster-stad, e ger 40 egna större fartyg af 17,000 tons. 

Hannover. Ostfriesisl1a städerne Leer Emden N'orden 
' ' ' Papenburg drifva den betydligaste sjöfarten. Ostfriesland 

eger 520 sjögående fartyg ar 86,000 tons' hvarib land några 
större af 300-350 tons, men flertalet af 100-150. Far
tygen äro byggda mera för lastning än välsegling och närma 
sig de Holländsl;a i byggnads-sätt. Till länere transatlantisl;a 
resor användas de icke, utan besöl;a mest Enelan d, Holland, 
Frankril1e, Sverige och Norrige, samt Tyslia hamnarne i Öster
sjön och Nordsjön. Mansiwpet är sjövand t och påli tlir,t, 
ehuru något trögt, samt Befälhafvarne ej särdeles instruerade. 
Ofta ega de sed nare, åtminstone de, som föra sm~rre fartyg, 
ej boning i land, utan är fartyget ej blott deras, utan äfven 
hustrus och barns hem. Det är eget att se, midt ib land de 
skuggige Matroserne i deras röda ylle-skjortor, en vacker 

' och l'ask Ostfriesislia i sin prydliga national-drägt, med ett 
barn på armen eller sticl1ande på sin blåa strumpa. DPssa 
qvinnor bäfva iclw fö1· storm och sjö, de arbeta då i liapp 
med Matroserne. - Ostfrieslands sjöfolli anses Ieruna den 
bästa stammen för Tyska Flottan , hvars hufvud-slalion tros 
lämpligast lwnna blifva vid mynningen af Ja!tde, der man 
anser en större lirigs-bamn bäst lwnna anläggas. - Fö1· öf
rigt ega Hannoveranslin handels-platserne vid Weser och El
ben 3S stöne fartyg af cirlia I 0,000 tons. Endast smärre 
Bogser-Ångfartyg, men inGa egentligen sjögåcude Ångfartyg, 
finnas. 

Oldenburg rälwar, utom smärre lmstfartyg, 112 sjö
gående fartyg af 22,000 tons ; de flesta afgå från Brake och 
andra platser vid nedre Weser. Från Elsfleth segla 6-7 
fartyg årligen till Norra Ishafvet på Vallross-fångst. 
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Preussen, som eger lilngsta lmst-strlickan vid Östersjön, 
har äfven den största handels-marinen. Alltifrån Memel in
till Mecklen!Jurgska g1·änsen idl;as örverallt , i städer ocb 
byar; sjöfart. Städerne MerneJ , Königsbrrg, Pillau, Danzig, 
Kolberg, Riigenwalde, Stolpe, Stettin, Swinemunde, Wolgast, 
Greifswald, Siralsund, l3arth , ega alla !lera eller fån·e sjö
gående fartyg. Antalet af dessa uppgår till !l36 af 340,000 
tons; dessutom finnas nästan lika många kustfarare. Stettin, 
den li!ligaste, af Regeringen mest gynnade bland handels
städerne, har ocl1så de !les ta större fartyeen; dernäst Danzig. 
Huru betydlict Preussens 1-Iandcls-Fiotla föröl;ats , \'isar sig, 
då man jemför förhållandet l 841, och nio år sednare; först
nämnde år bestod den af 835 , och har sedan ölwts med 
l 00 fartyg. I allmänhet äro dock sl1eppen mindre och 
sämre seglare än l3remens och Hambuq~s , samt användas 
iclie heller till längre, transatlanlisl;a resor. Slörsta antalet 
seglar, utom på Östersjö-städerne, på England, Holland, 
Belgien och Franl•rilie. - Med undantag af Steltin och Stral
sund, som ega 2 sjözående Åncfarlyg, hafva de öfrica Preus
siska släderue endast små Åncbålar, som undf·rhålla förbin
delsen längs lwsten, och begacnas föl' inbogsering af seglande 
fartyg. - l3esättningarne utgöras till slörsia delen af infö
dingar. För att ~' lterligare utbilda sjömansiwpet, har Rege
ringen på sednare tider befordrat inrättandet af Navigations
skolor. 

lflecklenburg, eller egentligen st5derne Wismar och Ro
stocli, ega 358 slöne farlyz af !lS,OOO tons, af hvill;ct antal 
sistnämnde stad ensam har 270. Emedan l\Jecldenburg ej 
har nog li!lig handel, för att sysselsåtta mer än hälften af 
sin Handels-Flotta , måste den öfriea delen söl>a fraliter i 
främmande hamnar. Om våren afsegla stundom på en enda 
dag från Rostocl1 20-30 ballaslade fartyg till andra Öster
sjö-platser, synnerligen Rica, Libau m. fl., alt der sölia fra l( t 
på Holland 1 l3elgien och Franlirike. De secla äfven söder-ut 
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på Odessa, Constantinopel och norr-ut på ArehangeL En 

egenhet inom Mecldenburgslia Handels-Flottan är · den slags 

association , som råder, så att ett fartyg ofta l1an hafva 

30-40 egare bland de lägre folk-ldasserue , och af desse 

egare tjena ofta flere som l\latrosel' ombord. Sjöfolket är 

förträflligt, såsom varande från bamdomen danadt till fiskare 

och vandt att l!ämpa mot de vilda elementerne. - Wismat' 
eger l större Ångfartyg, "Obotrit", som gör regnliera resor 

på Köpenhamn , och i stället för det , vid första resan för

lidne sommar, förolyckade Ängfartyget "Friedrich Franz", är 

ett nytt under byggnad. Rostock har endast 3 Bogserings

Ångfartyg, men man ämnar, för resor på Petersburg, bygga 

2 större. 

Liibecks Handels-Flotta utgöres af !!2 fartyg af 26,000 

tons, hvill!a sysselsättas för stadens egeu handel, men sträcl!a 

sällan sina ftirder öfver Atlanten ;. största delen sesla inom 

Östersjön. staden eger sliicklige Sliepps-Bn;gmiistare, så att 
på varfven ofta byggas fartyg för utländsk rälming. Åugbåts-

• farten mellan Lllbecl; och flere Östersjö-städer, är Ii nig, men 
underhålles mest genom främmande fartyg ; Il ysl;a , på Pe

tershlll·g; Svenslw, "Gauthiod'' och "Svitbiod", på Stockholm; 

Danska, på Köpenhamn, dit lili väl ett, Llihecl1 tillhörigt, Äng

fal'tyg ä!'veu går. 

Nord-Tyslw Staternes Handels-Flotta anses tillsammans 

sysselsätta 4 7,500 a 481000 man , hvaraf 42,000 äro Tyskar 

och de öfrige Svenslwr, Danslwr, Holländare, Nord-Amerilw

nare och Engelsmiin. Deremot kan antagas, att 4 a 5000 

Tyslw Matroser tjena på Hollflf!dska, Belgisl;a, Amerilwnska 

och Rysila skepp. I allmänhet taget, anslås den sjövanda 

delen af lwst-befollmingen , från MerneJ till Emden, uppeå 

till 120,000 ynglingar och miin, mellan 15 och 60 år. 

B. 

SJö-EXPEDITIONER 1850. 
Stock!wlms Station. 

En bataljon J(anonjollar. 

Chef: Kaptenen och Hiddaren Netzel; Divisions-Chefer: 

Kapten- Löjtnant Tersmeden och Prr~mier- Löjtnant Ulrich ; 

Adjutant: Premier-Löjtnant Wallenberg; medlwrnmenderade 

Officerare: S<'lnllld-Löjtnanteruc Viq;in, H~rd och Broberg; 

l Uilwre, Under-0111cerare 13; Timmerman l; Gemensl•ap 
276. Summa: Befäl och besältning 2!!9. 

Ångfartyget Gyl(e. 

Chef: l(apten-Löjtnant v. Horn; medkommenderad Officer: 

Sekund-Löjtnaut V. Anlwrcrona ; Under-Officerare 3; Machi

nister 3; Timmerman 1 ; Gemensliap 39; Slieppsgossar 2. 
Summa : Befäl och besättning 50. 

Sjömätning i Wenern. 

Chefs-fartygel JJ'Iakrillen. 

Chef: Kapten-Löjtnant E. Warberg; med/rommenderode 

Officerare: Premier-Löjtnant Zethelius, Selwnd-Löjtnanterne 
Gjerling och Carpelan. 

Sjömätning i B o hus L än s Skdrgar d. 

Chefs-fartyget Hilda. 

Chef: Premier- Löjtnant Klingspor; medkommenderade 

Officerare: Premier-Löjtnant C. A. Ringheim, Sekund-Löjt

nanterne Liwijn och C. D. Servais; Under-Ofllcer I ; Ge
menslwp 26. Summa: Befäl och besättning 31. 

Exercis för Sliep ps go s sa r. 

Briggen af Wirsen. 

Chef: Kapten Hasselberg; medkommenderad Officer: se

kund-Löjtnant v. Sydow; Under-Officerare 2; Gemenskap 12; 

skeppsgossar 34. Summa : Befäl och besältning 50. 



H va rjelta n da. 

En~:elska Korvetten Sapho , som den 12 sist!. Februari 
anlwm till l'ort Royal, från Ilonduras, har på ett förundrans
värdi sätt rliddats från total undereång. Korvetten blef, i 
en storm, l;astad på refvet utanför Ilonduras (ett af de farli
gaste i verlden), och hade vid detta tillfälle hälflen af be
sättningen sjul1, af feber. l anseende till en under längre 
tid rådande regnig och elal1 viiderlel; 1 hade man icke lwnnat 
erhålla någon observation af solen , och strömmen , som i 
dessa farvalten löper med en tllomordentlig hastighet, hade 
satt Korvetten 50 mil för-om sin råkning, samt var således 
orsaken till hennes olj'clia. Under 30 timmars lid blef hon 
liggaode på refvet, och man vänlade h varje ögonblick att 
hon skulle slås i stycllen. 1\Jan störtade vattnet, kastade 
kanoner och andra tyngder öfverbord , samt l~·c lwdes slul-

' !igen, efter o!rolir,a anstriwgningar, alt l;omma utaf, med 
Jörlust af rodret, kölen och en del af kriet, h varefter man 
nödr;ades ankra på djupt vatten bland lilipporna. I denna 
brydsamma belägenhet uppkom en nordlig storm med hög 
sjö ; ett af tågen sprang , och man hörjade vinda hem det 
andra anlwret, då Korvetten observerades drifva Pmot ldip
porna, som voro .} kabeliiined al1ter-ut och hotades med 
säker undergång inom når:ra minuter. Man blåste "Alle man 
·på däck att frälsa fartyget", stack från sir: tåget, lwpade från 
sig båtar &c. och tillsatte seeel. Lycldigtvis föll hon rätta 
vägen och klarerade refvet. Ntir hon passerat till lovart om 
detsamma, crtfvo besättningen 3 hurra-rop. llnder den åter
stående .delen af res.an var väderleken fortfarande ogynsam, 
och Korvetten var för andra gången niira att förlora rodret. 
Sapho måste derefter kölhalas och undergå nödiga repara
tioner. 

. .. 

Of'ficiela Stadganden. 

Kong!. Maj:t bar i Nåller bifallit ett föreslaget tillägg af 
5 nya parar:rapher i l:a Afdelningen af 1841 års Kong!. Sjö
tjenst.görings-Ileglemente, till iakttagande för Machinist-Office
rare och Maehinister (i Reglementet Art. 50, §§ 737-741) 
samt jemväl fastställt nya Formulärer till Loggböclier fö1· 
Flottans seglande och Ångfartyr:, h varigenom Formuläret N:r 
6 i berörde Reglemente ät· upphäfdt. (Kong!. Brefvet samt 
Nådiga Generai-Ordres, båda af den Il Januari 1850). 

Ofvanstående Loggbol<s-Formulär komma genom Styr
mans-Kontoret att Fartygs-Cheferne tillhandahållas, tillilia med 
Loggtaflor. (Konul. Förvaltningens af Sjö-Ärendena Bref den 
22 Mars 1850) . 

Föriimlringm' inom Kongl. JPiaj:ts Flotta . 

Befordringar : 

Utexaminerade Kadett-Korporalerne Sven Johan Reinhold 
Holm och Friherre Bror Abraham Lejonhufvud till Selwnd
Löjtnanter, den 20 April, med tour-beräkninr: från den 13 
i samma månad. Utexaminerade Kadetten Oscar Frölieb till 
sekund-Löjtnant, d. 22 Maj, med tour-beräkninr: från d. 11 . 

Revisorn David Conrad Forssman till Kammat•förvandt i 
Sjö-Militi:e-Kontoret, den 27 Mars. 

E. O. Kammarslirifvaren Ludvig Petterson till !(ammar
skrifvare, den 27 Mars. 

E. O. Kammarskrifvaren Carl Olof BHgqvist till Kanslist 
' 'id Varfs-Chefs-Kansliet, den 18 April. 

Kammarslirifvaren Conrad Wilh. Bruun till Ilevisor vid 
Krigsmans-Kontoret, den 19 April. 
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E. o. l(ammars ll rifl'nren Vido1· Hennud till !{nmmMslirif
var€, den lO i\loj. 

A(sked: 

Kapten-LöjtnGnten och Riddare n Cal'l Gustaf Florin, af-
5ke d med pension den ~2 ~! aj, och med röttighet att få bära 
Flotians nuvarand e uniform. 

Förordnanden: 

Till Majors- befatl ni11r;c n vid f(ongl. lirir:s- Alwdemiep : 
liapt eneu och Hi ddare n Fr. Engelhart, den 18 April. 

Till Ch ef för 4: e Ma tros -Komp~gniet: Kaptenen och 
Hiddaren E. A. Printzensliöld, deu 8 ~l<~j . 

Till tjeustgöring vid Sjö-Chartm-Archivet, samt till hi
trade vid en undersölinin gs - och lwntroll-expedit.ion lång~ 
lwsterne från Hclsin gborr: till Ga lmar: Prcmit>r-Löjtnanten 
Friherre Leuhusen, den 8 ~l~j . 

Att förestå Befälharvan de Amiral s- Em betet under f. d. 
stats-Hådet, Kontre- Am iral en och Kommendören m. m. JCrih. 
Gyllengranats sjölwmmend crinr,: Hen Kontre-Amiralen och 
Kommendören m. m. Friilen·e C. R. · Nordenslijöld, d. 28 Maj. 

[(ommenderingar : 

Konr,l. l\Jaj:t har i Nå ller lemnat uppdrar: åt f. d. stats
Hådet, Kontre-Amiralen och f{ommendören m. m. Friherre 
Gyllengranat att afresa till Lubecl;, för att derstädes å Ko
nungens höga viir;nar· emottaga och till Sverige vara H. K. H. 
Sveriges och No rri ~cs biifvande Kronprinsessa Wilhelmina 
Fredril;a Alexandra Anna Lovisa af Nederliinderne följal;tie, 
och tillil;a nlnämn"t bemiilde llerr· f'rihene att vara lröeste 
Befälhafvarr; öfver An p;-r\orvf'ttern e GeOe och Thor, Korvet
te rrie Ja rrumas, Naja den och Laeerbj r ll<e samt ;\ ngfartyget 
Nordstjernan , jemte Norslia l\onettcrne Nordstjernan, Eliida 
och ömen. (Nå diga General-Ordres den 24 Maj). 

Till Adjutant under förestående expedition är Premier
Lt)jtnant J. C. Danckwardt beordrad. 

J stäilet för Kapten-Löjtn. och Ride!. Lilliehööl<, hvilken 
blifvit beord rnd att afresa ti!l Stocliholm, f'iir att vara Ledamot 
uti den Kommitte, som bli!'vit an befa ll d uppeöra fö rslae till 
bestyelminr, af f{onr, sholm s Fästning, har Kapten-Löjtn. Axel 
Nordenskjöld bli fv it lwmm endcra d till Srlio llu å [(o!'velten 
!arTa mas. 




