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(lns~ndl) 

J ANLI~IHiJNG Al' liT Al'iKAR 0~1 GI\ UNllE Ri'iA FÖH Olll;A -

1'\JSATION AF SKÄHGÅRDS-FLOTTANS DEBARKERll\GS

TliUPPER *). 

U1i Tidslirift i Sjöv;iscndet för år l §J l 011ncs införd en 

afhandline under titel : "Tanl;nr om t:rund erna för Oq;anisa

tiooen nf Sliiiq;årds-Fiottans Debark erings-Trupper", emot 

hviil;en afliandline en anmärliare upptr:"lllt i samma Tidsl;rift, 

Februari-häftet, l'ör i år. Jae har söl.t besva ra hans anmftrk

ningar, så mycket heldre, som han lil;a med mig ej tillhör 

sjelfva vapnet, och vi srtled es kunna laca hvaraudra i handen , 

hvad på den pralitiska erfarenhP!en l;an bero. 

Sid. 3<i. Anmarl;rs att den i Förslaget upptagne Reserv

Under-Officeren iclle är oundguneelicun nödvandig. Denna 

mening biträdes af mig. l Un<I.-Orficer är för litet för att 

ingå i planen såsom reserv-befäl Siwlie en eller Oere af befäl 

öfver planen vara alt lilleå, och utqmme för dem kunna be

redas, så mycl1et bättre; de lwnna alllid med fördel användas. 

S. s. Att sliarpsl;yttarnes antal borde vara 48 i stäliet 

för 32 per bataljon, som förslaget innehåller. Häll bra om 

man så hafva l;an; men h varföre Pj uppgifva skälen, som 

föran!Pdt anmärlu1ineron. Anmilrl;aren har visserligen förlila

rat, att 32 Sl;arpsl,yttar åro alld eles olillräcldigc, men i det

ta katrgorislia föridarande lir,e<~r intet bPvis. Då man Idan

drar hvad andra uttänkt, fonlrar eranlagrnheten väl att upp

ee sl<ålt:n, som framl;ullat anmftrlwingen. 

*) Argängen •1851. Sid. 'H-9 . 
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S. s. Anmf1rkes vidare, aU 2 Vice-korporaler böra lwn

stitneras på hvarje 1\anon-Siup. i\len Vice-korporaler äro 

ju intet annat än till korporals-ljensten passande soldater, 

som för t.ill!'ället uttagas, och som, då deras tjeustgöring så,.. 

som [{orporaler rj länr;re behöfves, återcå i ledet, eller till 

vanlig Soldat-tjensteöring. Då Vice-korpontler förordnas 1 

tilliimpas endast den allmänna föreskriften att ersätta bristen 

u Ii en högre c rad, med personer utur en lägre, h vilket äf

ven af Författaren blifvit åberopadt. 

Sid. 35. Anm:"!rkrs vid indelnin3en af landslip,nines

hataljonen 1 att plutonen utgör en half pluton ombord, då 

indelningen vid bilda tillfållen borde vara densamma ; alt 

fartygen lernnas ulan tillr~eldig servis, då landstignings-plu

tonen bildas ifrån ett enda fartyg ; att detta aldrig kan 

lwmma ifråca i fält, m. m. 

Enda>t undan lagsvis bör också denna olika indelning i 

land och inom relingen , få ega rum, men nog litlllnn till

f:lllen uppstå 1 då detta undanlag från dei,l nllmänna regeln 

l;an försvaras. Medcifves att Sluparne äro lemnade åt nog 

litet försvar 1 då landstigninr,s-manslwpet är afgånget till sin 

höusta styrlw 1 men detta kommer ju ej ifråga vid andra till

fällen 1 ån då ingen fara för dem kan ega rum. Men sä 

omöjligt är det väl iclie, att lillf:illen ärvcn under krig kun

na intr:itfa, då undrr fullliOmlig säkerhet för farinlen man 

kunde använda hesättnincarne i land till beredande af stör

re fiirdelar 1 !. ex. fienden har genom el! starkt strandbat

teri bcf:islat ett sund, för att derrncd 1 bestrida vår skär

gårds-Flotta en genviig, rller förhindra den från en tourne

rings-rörclse. lleffllhafvaren för vår Flotta beorclrar Pil ba

taljon 1\anon-Siupa•·, för alt under natten nalkas detta sund, 

under det att den öfrica delen af Flottan, antingen för nit 

missleda fienden, eller med allvar, sfllt1'r sig i rörelse på 

:111nan vii& , som Pj af fienden hlifvit bevalwd, allt efter det 

ändamål, som slwll vinnas. D:\ den detacherade bataljo·nrn 
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i eJaeningen framkommit till deharquerings-st:illet 1 kastas 

besättningarne i land; bataljonen, så stark som möjligt, ord

nas, och anfallet företages innan fienden hunnit vara betlinlit 

på att draga förstiirlmingar till sig. Lycl1as företaget , har 

genom denna coup de main, sundet hlifvit öppnad! för 

vf1r Flotta, som hegacnar sig af C"nliicen för alt anfal la 

fiend ens Flotta, under olil;a förhållandPil fln dc•m han v:intal; 

eller OCJi har den detachPrade bataljonen CPIIOill en lycldit; 

tournerinc lwmmit i nanli cllel' rygu på !i l' nden. 

Vid ett 5ådant tillfälle, som d d h:-lr :1brropadr, hehöfl'a 

fartyu en lisserli[:ell ej större bes[ll!Uill[!<ll' qvar ombord 1 ån 

som Författaren beriildJat ; Pj mera [\Il som hc·l1öfves för 

att serve ra de kanoner, hvillia från sjön miijlit:en lwnna be

gagnas, för att användas mot fi ende ns stra ud-batterier. Det

ta är ett exempel af de månca, som liunde anföras. Nflr,on 

fara för fartl'cen lian ju här ej vara å färd(' . Fiencltlica 

fartyg 1 om äfven några sådana siwlie finnas, måste ju vara 

pii andra sidan sundet, ty annars hade de väl först blifvit 

anfallne innan landstignincen skett; de lmnna nu icke framtränga 

genom snudet och tysta elden från eget batteri. Alt en 

eller tvenne Officerare böra qvarstanna 1 för att föra befä

let ombord på Sluparne, medcifvr.·s. 

Anmärl;aren gillar drremot den indelning!'n af landstia

nings-bataljon , som för eliommcr, då plutonerna i land mot

svara plutonerna till sjös. [1(1ri länlie vi lil;a, men då Jol

larne sl;ola landsätta mansl;ap, förelwmmer äfven, att ett 

högst lit et antal manskap l;an lemnas ljl'ar ombord . Anmär

lial·ens symetri-sinne har ej blifvit oroad!, och dcrfö1· lemnar 

han IJP!t lugn de smil Jollarne 5t sitt öde. Men skulle på 

beliOsinad af symetrien, ni'q{ol nyttiel kunnat ulriittas med 

en bataljon formerad nr Slupar, pf1 s:l!t Författaren antyd!, 

då ser han idel oordningar och !aror. 

Om "Kompani" är en hcniimninr,, soJn ej anses fullt 

lillämplit; Tör landstignincs-bataljonc:ns underafdelningar, lian 



den ju l:itl ersiiilas af nilgon annan mera passande. D<'nna 

detaii-besl3rnmelse får först n5eon betydenhet da Reele

mentet lwmmer all upprättas. lhad åter vidkommPr an

marllan•ns rrsonnement rörande bataljonen såsom lolilisl; 

enhet, och att inom den hålla samlade alla afdelningarne i 

ett sammanhaneande hrll m. :u. tir rigtigt under vanlilla In

fanteri-förhållanden , men oralt, då användandet af Flottans 

liuHistfunings-m~nsl.ap f1r i fråea. Har anmf11·tiareu gjort sig 

not: reda för dessa trupppers J.ri~st!Jeater, andarnålen med 

deras Jandsiiltande 1 m:\nr,faJdcn af dr•ras flJi:;galldP
1 

otillriiCk

Jjfl!Jelell af tid<· n l ör flpras öfvande m. 111 . -- Liniestrider, 

eller manövrer pi\ öppna fflitd, llnnna med dem aldrip, ås l f

tas, oc!J ville man eöra dem till utbildade Infanterister, 

hefaras att dl'ras du1;lighPI sfisom sjöm:in, till sliadlig mån 

förmiuskades, men den·mot liUiltH dL·, formerade uti mindre 

slutne afdl'luingar och såsom tiraljörl'r, lj·lla sin Ul'Slilmmcl

se till !ands. 

Tiraljör-öfuin{!lll'lle flro dessutom lämpliee för att ut

bilda det individuela omdömet och fintligheten, lllillif't år 

en slialt flir ltvem som helst, och Jtyifliet äfven af Författa

ren blifvit anmärk!. 

Det af anmärkaran förespriiliade 11 bloddopet11 i kolonnen, 

ändamål att i hast förvandla nybildade trupprr till l.iirn

truppPr, fiiruts;ilter Pn stor tilluånr: p5 folk, om åf'H•n en 

smula mPnslili:;!Jl·t icke i lirig br ltöfde lwmma ifrfi:;a, men 

iir alldeles olftmpligt vid ifril~avarande tillfilile, da slnpat n e 

l;itt inom få özollhlicli lillllde hlifva b<'röfvade sina bes;ilt

ningar, utan annan ers:iltttinc, an att 1·inna motg5np,Pns erfa

renlid hos det öi'Hrhliftta monsl,ap<>t. Om excm pl'i i J(rigs

historil'n JillfliiS l då 11 bJoddop 11 varit af IJPtiOf'Vel påJiaJJadt l 

kan det ej anta3as såsom t'ece l. l\1an har sPtt iinda intill 

sPdna>le tider [.!llt't'illor med fördel atll'<inde i bruten marli, 

mtn månne de J,unnat utriitta dt'lsamma, om dt: i sluten 

ordning mallÖI'I't'rat pil öppna fililet '? Om .Uven bt>sfttlnin-
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garne ombord på vår Skåq~årds-Flotta erhälla vida ~lörre 

utbi ldning i Infanteri-tjensten än dessa trupper, så har au

märkaren sjelf ju medgifvit, att Flottans besåilningar till stor 

del komma att ul[:öras af bevårinusmansliap och siiledes ic

ke hinna, med all alitninc för vårt unl!a manslwps fall enlid 

för liricsyrliet, att med så ringa öfnint: vinna tillräcklir, f;ir

dighet, och blif1•a tillr;ickligt dicsiplinerade för att utföra In

fanteri-strider i sluten ordning. Bar anmärliaren ej bevistal 

bevärin{ls-öfnin{lar, och har han då ej bemårl;t r!Pn lätthet 

hvarmed kompani-rörelser utföras i jemförelse med rörelser 

i bataljon, oaktadt enahanda marscherings-satt och enahanda 

vändnincar förelwmma vid begge tillfällena. Har han ej be

märlit, med hvillirn långsamhet och osålierhet en lieviirings

bataljon eftet· fiPre vrckors exercis utl'ör linir-marsch<'r, bry

ter linier i kolonn och formerar åter liniE', hvillia docl; ej 

aro blan<l de sviiraste rörPlserna en lnfantC'ri- bataljon har att 

utföra. Huru sliOia då desse manövrer utföras under tieu

dens eld, d~ rote-förhållandet i hvarjt: Ö[!Onblicl; förändras'? 

Anmädiarf•n tacrr exempel för ,;in sats af Strnbocl;, 

lllf'n bep,år samma fel, som alltid sli<el' vid åberopaudd af 

detta olla becacnade exc•mpE'I, att ej taea i bdraldand<:> de 

veteran-trupper Ur ind>dfa armer11 1 ~Oill upplOf!O dem bland 

sina leder, och f'.i filsta sir: vid oms!findit;ltdernn för till

l'ä ll et. i\lang<'n lysande vapenbt·agd, om än aldric sit för

tjenstfull, Jå den förrtagPs under för tillfällcl t;ynsamma för

hållanden, får derföre ej tagas såsom rrr:<· l. Det iir just 

förmåf:an hos en befälharvare att nitt bedömma ögonbikhds 

förhållauden, som utgör haus största förtjenst. 

Den spridda och den blandade ordningen äro deremot 

de stridssiitt, som af Flottans landsti~nings-trupper uteslu

tande böra begaenas, med afseende på terraiucn samt des

sa truppers orcanisalion och natur. 

Just på de skäl lnfanleri-Heglemeutd angifver, är liOm

pani-liOlonnen en lämplig manöver-uppstallning för de~sa 
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trupper. Om auruilrl~<lrcn hat· r;Hl deruti att då denna for

mation först reutementerades, man ej hade pralilisk erfaren

het af deras användbarhel i f[llt, så hat· sednastc krig i 

Sleswig ej jäfvat deras användbarhel just i sådan terruin, 

der ej större hataljons-liolonnet' utan svårit;hel kunnat 

manövrera. 

Alt 1\ompani-Chrferne tiro i tillftllle all agera efter reet 

omdöme, i öfverensslammelse med de allmänna ordres de af 

Bataljons-Chefen erhållit, anser jae vara en fördel för trup

per med sil rinea lnfantcri-ölning, som Flottans, ty anmär

karen kan väl ej hestrida, alt en mindre trnpp ät· Utiare 

alt hålla i hand än en större. Sl;all en större trupp spridas 

i kedja, fordt·as större manöver-fiir,lichet fnl hos en mindre j 

sambandet i kedja hillles lättare af mindre truppl'r nn af 

större, ty antalet heLil il r i fiirl1ållande till styrl;an Etön·e 

hos de förra j förstärlmingar, detacheringar, all större ma

növer, så i sluten som i spridd ordning, verllställes lättare 

af mindre fronter, helst i bruten marl<. Då nalurrn å de 

öar och holmar, som uteöra vår sk;irgård, endast undanlags

vis för ete större slältPr, bör ocl< lruppf'l'nes inr!Plnine och 

manövrer reelementl'ras med afseende hiu·på. Lämpligast 

blir då, att efter förs la~et, låta Bataljons-Chefen leda dd 

hela , liliasom en Briead-Chef, och liOmpanierna eller hvacl 

de framdeles lwmma alt liallas, uteöra enheten i den af 

honom kommenderade styrl1an. "Alla delars innerliea öf

vercnsstfunmelse till del hela", behöfver derför ej blifva 

mindre. 

Anmäl'liaren Idandrar alt de af Förfallaren uppgifne ko

tonnet·, l; allas lwmpani-kolonner. Namnet gör intet till sa

lien. Att döpa om des sa små lwlonner blir ej svart vid 

sjelfva reclernenteringen' men innan denn a försiggått' har 

Författaren troligen. begagnat det redan kända namnet, för 

alt tydligare lilll<ännagifva sjelfva l<araliteren af de kolonner 

han föreslagit och derföre benämnt kompani-kolonner. 
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Anmärl;aren förespeelar, att tillriillen Ii unna nppstu, då 

Flottans landstignines-bataljoner liunde få till motstundare 

Infanteri-bataljoner, och yrl1ar, på e rund håra f, att de först

nämnde borde nogare öfvas och organiseras på Infanterifot. 

Jag svarar härpå, att jag ej tror detta !;an hända, emedan 

det vore en oförlåtlie oförsigtiehet, att inveclda dessa far

tygs besättninear uti strider med en gifvet i Infanterivapnet 

öfverlägsen fiende, och som sliulle i otid bPröfva fart n: en 

en d yr bar servis. 

Sid. 43. Behöfvas sliarpskyttar till l;anonernas försvar, 

så lärer väl befälharvaren anvanda dem der. I annat fall 

der de bättre äro af nöden. Skarpsliyltarne böra innan 

stridens början (likasom vid Infanteriet) samlas till en ser

sldld reserv-trupp, disponible för befälharvaren att använda 

till större ell(·r mindre antal, efter h vad I.Jehofvet föreslirif

ver och omständi:::heterna fordra. 

Att äfven tiraljör-tjensten kan och bör förrnidas för 

Flottans landsticnines-trnpper, metlgifves, men har ej heller 

blifvit bestritlt af Författaren och tillhör ett blirvande Hep,

lemente all bestämma. ~len då anmärlwren \'id detta till

fälle ä t• så nogrälmad med sjö-soldatens öfninestid, synes ej 

riktigt liOnseqvent alt han vill pålruea honom öfverOödiua 

bataljons-manöl'l'er. 

Att beeacna de af anmärl;aren föresla3ne dubbla liedjor

na !;an synas rät t bra för dem, som ej fört tiraljör-trupper, 

men förefaller höt:st olämpligt föt· dem, som hafva någon 

praktisk erfarenhet i dessas rörelser. Beserv-kedjans upp

märksamhet blefve i otid förslappad, det I.Jlefve sl'årt att 

hindra deo onödigtvis deltaea i striden, knnde lätt förblan

das med den främre kedjan och hetager befälhufvaren ett 

underslöd på de punl\lrr der fiendens anfall, eller mot

stånd å ro starl;ast.. Fiirilndrineen af lucllornas storleli, emot 

hvad Infanteri-1\eglemeutel föreslirifver vore en förändring 1 

ineen förbättring . 
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Anmärkaren klandrar äfven Förfallarens å~igt all liafva 

en del af skarpsl1111arne på Cliefs-fartygPn; mia förefaller· 

derc'mot denna anordning V<il grundad. Förfat tar en har till

del t en sknrpskytt till !Jvarje l{anonslups-hes[lllnina, de öf

riga slwrpskyllarne förtlt'lar han p5 de fartye, som uuder 

striden till sjös ligga baliOlll linien, för alt ej onödit;lvis ut

satta detta dyrbara vapen !ör fiendens lwlslwtl. Sl1all land-

5tignings-truppeme sättas i land, finnas säl,•·rligen tillrådligt 

antal slupar för alt fr5n de balwru linkn ligeande farly!]Pil 

transporlera deras slwrpskytlar, oeh sliulle iifren dPssa 20 

sl1arpskyttar· inträffa något sednare vid landsticninp,s-bataljo

nen, har den alltid haft 12 alt anl'iinda i första ögonblicket. 

Skulle man åter under sjelfva sjöslrirlt•n vid n5eot tillfiille 

behöfva anlita dem, liVad hindrar alt uti Chefs-farll!]Pns bil

tar, låta antingen transpor!Pra d Pm till de fart y g, som lip,

ga i linien, eller och från de smfi bf1tarne, som ej så lätt 

cbserveras af fienden för lirutröli , dimma m. m. , låta dem 

anviinda sina mördande vapen. 

Anmärkaren 1ille ej hafva liraljörerne i sPrsl,ild l.rupp, 

ly, sliger han, blefve dr·n II Pd<· rujnrd, !-'Il er tagPil, vo

re batatjonen beröfvad rldta förtr:ilflit!U rapen. LJrlta bor

de likl'ål aldrig kunna 'handa, ly sliarpsli)llarne anvf1ndas på 

lwtydligt lunere afstånrl fln de iHri:_:e sh)llarne; ställas på 

höjder balwm dem och försvarade af' dl·m, anvfllldas de mol 

fi (·ndens lianonserviscr, vare sig ittom vall, rPiine, eller på 

öppna f<illet. De använda sina s~il.ra sliolt mot dl'l uendtli

ga befälet och bereda på så säll liniclruppr rnes anfall, men 

rle utsätta siG ~ldrig f'ör handg emånt: . Sliulle de vid nå!JOl 

tiflfafle behöfva detacheras , hlir dd en nödig omtanl1a hos 

befälhalvaren att sl.ieka betäcknine till deras undHslötl och 

försvar, på samma siilt, som Jå Arllitleri-pjeser deta

cheras. 

livad slutligen bctrHfar anmftrlwrens rrglemenlering ar 
landsticnings-bata ljoneu, ar deuua suarare ett välml'nl råd 
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än en unmftrkninr,, h varföre den b<isl kommer all besvaras 

af ett hlifvande HegiPIIH'nte. Till milt nöje visar si:; dock 

hfu·af, alt flfvl'n anmärliaren ej anser Infanteriels indelninr, 

och manöv er, för Fiollans landslignings-trnpp ~r \'ara fullt 

lämpliga. 

(lnsandt) 

UTDRAG AF ''ANNALES DE LA lVIAlUNE" 0~1 FRAl'iSKA 

FLOTTANS l\ lA 'l'ERIEL' *) JEMTE TILLÄGG !liED HSEENDE 

PÅ SvERIGEs ocn NonRIGES MARINER. 

o 

Ångfarlen !tar, dter Pit lä nere, insliränlil begagnande, nu 

omsider uppnått en hdjdli!J och märkv iirdi:_: utv t•cbling med 

afseende på drss arHftndande j reeriiJundna ångfarly1:sför-

1Jindrlser äga rum m~ lian näslan alla lånder, och härict,nom 

frambringas en hittils ex< ·mpelliis lwndelsrö rclse; man har 

sett större arnH~ ,,r, m•·d d•'ras imponerande matcri<'l, inom 

liOrl o~:h p:i förhand beral,nad tid , transporteras till alla1:sna 

opera! ions punli ter. 

Hrilken triumf för menstiliga uppfioninr,s-förrnåt;an ång

machioen än varit, har den likväl, i afseende på framdrifninr,s

medlet, llJHirr sednare lidPI' erhållit ett l'idt fält för förhi\ll

rinr,ar. SliOfvelhjulen voro för krit;sfarlyg ett alliför ömtålit;l 

redskap; de erfordrade alt fartygels hufvud-beslyclining an

bringades för och al,ter, livarigenom man vid anfall måste 

lända en af s!Jfvarne mol fienden; sidobeslycl.ningen hlef 

*) Original-uppsa tserna i:iro al Hr J. Cros, Direktör för 1\lurin-.Mi

nisteriets KonsLruklions-Byrå; Ka!JLen Labrousse och Löjtnant Bour

gois, hvilka tvenne Ofiicerure under flere år specielL egnat sig åt 

ångf3rLygs-dclaljen och isynnerhet åt användandet af propullen. 
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således en bisak, och dessa fartyg voro alltså till bestycknin

een vida underlägsna segelfartyg af samma storlek. Genom 

alt vilja kombinera segel- och hjul-ångfartygs-systemet stötte 

man mot oörvervinneliga svårigheter. För alt fulllwmna äng

maebinens användande på fart)'g, erfordrades, att rnachineo 

och dess tillbehör blefve i möjligaste mållo otillgängliga för 

skott, och såväl Eriksons som Smiths försök med skrufven, 

hafva alltifrån början gir,·it förhoppning om de största för

delar. 

Det var i Maj 1837, som Erikson pa Francis Ogden, och 

Smith, i September s. å. på Royal In fant, gjorde sina första 

försök att använda skrufven på ångfartyg . Lyckade resut

tater frambringade snart flne likarlade fartyg, hvaraf vi 

blott vilja n:imna Ameril1anska Fregatten Princeton, det min

dre Eugelska fartyp,et Areiiimedes och Korvetten Ratler , 

hvilka fartyg kunna betral;tas som &tamfäder för den nuva

rand e talrika Ångpropeller-Fiottan. Sartieles år det de på 

Ratler år 1843 började och sedermera i flere år fortsatta 

försöken, hvilka ledt till den nu allmånt använda inrättnin

gen af sl;rufven. 

Om Propellens anbringande på krigsfartyg , och om ång

kraftens storlek i förh/illande till fartyget. 

Öfvertygad om de öfvervägande fördelar, som propetlen 

meddelar kricsfartyg, har Direktör Cro• bestämd t yrkat pro

peJlens anbringande pä alla oybygeda fartyg, och han an'ser 

alt de äldre, ännu på stapeln stående 1 böra, för samma t'lo

damäl, erhålla nödiga förändringar. 

lian indldar krigsfartygen i 2:ne hnrvudslae, nrmligen 

egentliga segelfartyg med auxiliår-ångkrafl, och ångrarim med 

större machin-k raft. Vi vilja först anföra hans åsigt om se

cel-fartyecn. 
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sedan han antagit som princip, att alla segelfartyG bö

ra hafva propeJl, blir sflledes n:irmaste fr·ågan: huru stor 

si1all machin-kraften vara i förhållande till farlj'g"ts storlek'? 

eller hvad fart anses machiucn i och fö r sit: böra p,iha '? 

Hittills har man söl;t gifva dessa fartm en fart af cir

ka 7 knop i bör man fortgå i denna rictning, eller är det 

!Jat tre' såsom nåera \'ilja, att reducera farlen till 4 a 4 ! 
knop'? 

Efter anställda försöl1 kan ett 90-kanons-sliepp, som 

skall göra 6 a 7 knops rart, endast intap,a proviant för två 

månader, och vallen för l månad, samt måste dessutom un

derl;astas flere insl1ränkningar i arseende på amunition &.c. i 
dylika viikor sliulle alltför mycket l'rducera dessa slwpps 

verkningsfälL 

Bestämmer man farten återigen till 4 a 5 knop' lyckes 

man deremot · förlora förmycliet af den fördel man velat 

vinna genom auxiliär-liraften i försök med 131enheim hafva 

ådagalagt' att detla skepp' h vilket i stiltje cjorde 7 knop' 

ej lwnde uppnå mera än 5 knop, så snart minsia molvind 

inträffade i vill man nu inskrånl;a farten Ii il 4 knop, år det 

sarnolilit. att machinen vid många tillfälle:! hlefve utall Ilj'l

ta!, och man bör aldrig räkna på att bisprinr:as af andra fart n:• 

Genom alt gifva LiniesJ,eppen en fart af 5 4 lwop, bör 

antagas att de (;unna arbeta sig upp mot en svag lwltje , 

och då, i Eskader, stiltje med dyning inträffar, lm n n a de 

öfvervinna den, samt äga nog fart att väl lyda rodret, och 

und1·ika ombordliigcninear. 

För att bibringa ett !lO-I;anons-skepp 5,4 knops hasliBhet , 

erfordras en maehin ar 250 hästkrafter, räknas 550*') kilo

gramer per hästkraft, kommer denna maehin alt väga Itl7 

*) 1 kilogram= 2,3517 Sv . skålp. v. v. 
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tons' som .med liOiförråd för 6 daear eifver 287 tons lotal 

viet, !JVarigenom andra etfeliters vist måste reduceras . 

Om si;PppJ't' erhåller destillerings-kahyss, lwn 1 månads 

vattenförråd vara tillriicldip,t; sl;epp om 90 lianoner !;unna 

intaga valtr>n för 4 månader, hvarföre således 256 tons in

besparas ; härtill kommer en vip, t af 20 tons som, till följe 

af 1850 års ordonnan<;e, sl1eppens projektiler viip,a mindre 

ä[j förut; de ännu bristandt! Il tons, böra lätt kunna erhål

las genom nåp,ra mindre n~ duktiont>r i resning, förnöd~nhe

ter &.c. Det l;an således anses afgjordt , att man , utan att 

förminska sl1eppcts militära styrl;a eller verlillingsfält, kan 

gifva 90 kanonsiH' PP en macllin af 250 hästl•rafter, som 

åstadl;omnHr 5,4 l;nops fart i stillje . 

GPllOill dt liliill'taclt satt att eä till väca' bevisas alt 

samma resullater kunna erhållas mrd sl,epp om 120 l;ano

ner, df1 dessa erhålla machiner af 320 hiisllu·after. 

Med ufseencle på skeppens lwnslruldion anföres, att 

mångårig erfarenhet ådacalar;l förträlfliehdt·n i de sednare 

hn;gda LiniesliPppens lwnstruklion , och han antneer derföre 

att densamma, mrd undantag af OU!Hier~ngliga för5nclringar 

vid aldrrsl;eppet, för sl11 ufvens anbringande, bör bibehållas 

olörii11drad, då utrymmd i sl1eppet tillåLH att iniasa och 

stufva all erforderlic last. I afseende på Fregatterna l;an 

llll[;€färJigPn detSa!lliUa alll'öJ'aS . 

En Fregatt af l :a Idassen erfordrar en mac::in af J 50 

håstars kraft 1 en af 2:a klassen 130 hästkrafter, och en af 

3 :e klasen 100 hästkraft er. 

Hvad Freealten Pomona ant;nr, så hade man ansett nöd

vfinlliut att förlänga dPn 4 meli'PS l för• att lwnna anbrinp,a 

en maehin af 220 hiistl,rafter; någon förlilllgning slitlile ej 

erfordrats 1 om ma n låtit sit: niija med 100 hästkrafter; t y 

en maehin al l 00 hiistl,ralt cr llll'd G dagars kolförräd, vf,g cr 
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115 tons; {;f'nom vallenförrådPis insl;rfnlliande till 1 månads, 

vinuas 38 tons, och de återstående 77 tons erhållas genom 

ballasten och andra mindre betydande elft,ldrr. 

Mindre fartyn, ;åsom KonPttl'r och Briggar, anser· h;1t1 

ej hel1öfva göra samma fart för machinen 1 so1 11 antogs be

höflig för de större skt·ppen , samt antag•r s ~d"d'' ' <d t !ör 

oåmtlde fartyg Pj bör erfordras större fart än 4 U 4,5 linop, 

som erhålles dcri:_:Pnom 1 att större f(orvP!If·r fa maehinrr af 

45, och Briggar maclducr· af 30 hästars !;rart. 

sm;irre fartygs I,Oil StrllldiOn JllPdfiir Sl:hi::llf·t<'f' yj.) 

anhrinr,audd al' machi11er, och sdrighetrrna tilllar:a allt ef

ter som fartyr:Pis storlek aftagPr, h varföre del lord<' vara 

nödvånd iet alt förl;inca mindre fartyg pii millten , lör att 

stadlwmma hehö!ligt deplacement. 

Stöne 1\onette r , såsom Galathe liunna, då de förl;ingas 

l 4 melre, med en maehin af 45 hästkrafter, intaca lwl för 

6 el agar, proli t ut för 8 månader och valten fiir l m[wad. 

Egentliga A ng fartyg indelas i Linieslwpp, Fr egaller, liorvel

tez·, Transport-fartyg och Avis-fartyg. 

Med afseende på dessa far· tygs hastichet anföres, att man 

visserligen handlat nilt, dft man söllt föröl;a de aldre ängfar

tygens fart, hl'ill; en endast lll!]jorde S mil; men nH·d undan

tag af ensiiiida avis-fartyg, för hvilka det lian vara önskviirdt 

att hastip,heten blir hetydlig, finnes liliväl en griins för den 

högsta farten, hvi!l;en man ej lian iifverskrirla, utan att slia

da sl;rofvels solidilet, fartygets militära styrl1a och verk

ningsfälL 

Såväl med hänseende till lwslnaden för bränsle, som 

till den tjrnst dessa fartyg äro beslflmda att göra, anses 

Marin-Styrels~;n liafva ås j flat alt gifva dem en alltför stor 

hastie het. 
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Vid cenomcående af Förteclmincen öfver de Engelska 
Fartygen (se l{apten llalstead; »The screwOeel of the naq") 
kan man finna att endast några fii krigs-hjulfartyg uppnått 
en fart af öfver 10 lwop med full last*'). Af sliruf-fartygen 
är det blott ett, som med säkerhel kan sii3as hafl'a uppnått 

11 knop. 

Under änglirartens nuvarande förhållande, synes det så
ledes lämpliet alt bestämma krir,s-ånefartygens fart till Hl! a 
11 knop. En större fart än 11 knop kan ej erhållas , med 
mindre ii n alt alldeles npphäfva den milili1ra styrl;an, och 
att liOnsumera en enorm mycl;enhet kol ; med ringare fart 
än 1 O lwop, råkar man i fara att kunna upphinnas af alltför 

månea fientliga fartyg. 

De större ånefartygen äro beräknatie att inlaga kol för 
1 O dagar och proviant för 2 månader ; men allterter som 
deplacementet förminslias, tillta~:a svåri~:heterna att rymma 
det vanliga förrådet; sålunda kunna avis-fartye om 250 

tons endast intaga proviant för U dagar och kol för 3 

dauar. 

Till följe af i Frankrilw anställda försöli, brritknas ma
chinernas vigt, pannor och Ii ål-lårar loma, men all attiralj 
inbt>rftknad, till 550 a 600 ldlogramer (1,300 a 1,400 'fl Sv. 

''· v.) pr hästl;raft; koi-Jwnsumtionen till tOO a 125 ldlof;r. 
(240 å 300 rt Sv. v. v.) per hfls!"raft under 24 timmar 

(alltefter l;olens qvalitet). 

För de större ftngfartye<>n räknas, till en fart af 1 O a 
10.5 knop, 9 a lO hästl;raflt>r (a 30 Litres) för hvarje qua-

*) Den uppgifna bastigbeten är ofta mycket tl"ifvelaktig i Loggen är 
en osäker mätare, · och vid stark fart angifver den gerna för myc
ket i ingen fart borde bestämmas annorlunda lin efter eU uppmätt 
vägstycke , som tillryggalagts. 
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drat-metre ar deplacementet i ~; på mindre rartyg erfor
dras , för uppnående af samma hastighet 13 a 14 hästkrar
tei·. Till en fart af 7,5 knop, beräknas för större fartyg 
5 hästkrafter, och till 4 knops fart t,'il hästlirafler per qua

drat-metre ~· 

J anlednineen af Direktör Cros ofvan anförda äsieter, 
har Löjnant Buorgois anmiirkt, alt han anser segPirartyeen 
böra erhålla nåijot mera vatten och ~ol ; vattenförrådet bör 
förökas till omkring hälften ar det tillförne reelementernde 

förrådet. 

Han antager älven, att de si!Jrre sl;eppen höra förblifl'a 
oförändrade, och anser den för dem påräknade farten för 
machinen lämplig ; deremot tror han att de mindre skep
pens fart bör förökas från 4 ! till 6 knop, och säsom en 
röljd härar, måste de ocl1så förlängas något mera än som 
uppgifvits. 

Om vil/wren för Propellens användande på lirigs{artyg *}. 

I England har man på krigsfartyg så godt som utan 
undantag infört den 2-bladiga propellen med dess tillhöran
de brunn. 

I Frankril;e har man deremot kommit till molsatt resultat; 
för~ätande fö•·delen ,att. kunna upplyfta propellen, har man lå
tit afshiicka sig af de svårip,heter, som vidlåda anvandandet af 
brunnen ; oaliladl erfarenheten inom Engelslw Marinen, äf
vensom de på Pomo.ne och Chaptal anställda försöli, har man 
likväl ansett sie böra alldeles afstå friin den 2-bladiga pro

t~ellen, synnerliern sPdan det lyclwts den skicldiee lwnstruk
tören Dupuy de L;orne att på Caton och nere fartyp, åstad
komma större hastighet, och att derjemte i sjön kunna byta 
om lagret i alltersta stäfven. 

*) At Löjtnant Labrousse. 
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Eller de försök, som anställts ombord ä Pingollin (3H 

hästkrafter) visade sig, att det in!lytande, som skrufvens mol

stånd har på fartygets fart, står i omvändt förhållande till 

farten. 

Då l'ingouin bogserades af ett annat fartya, utvisade 

den på bogsertåeet anbringade dynamometern : 

Med afkopplad propell , och en medelhastighet af 2,258 

me tres på l selmod' 357 liiloaramer. 

Med upplyftad propell, och en medelhastighet af 2,705 

m et res på l sr kund, 279 kilogramer. 

Förlusten i hastiehet med afl;opplad propcll var således 

omliring o,s lwop vid 4,3 lwops fart. Denna verkan anses 

docli stön·e än den borde va ra, till följ e af 5ts!,illiGa ofull

komlip,heter i anbringande! af propellen; men huru månp,a 

förbättringar man än i detta afseende må införa, är det lik

vål tydlip,t, att alltid någon förlust i fart måste uppl;omma. 

Till fillje af vPrkslällda försöli med Pelican, l;an föl'lustPIJ 

i fart på detta fartyg, p,enom propellen, autacas va1·a unge

fär hvad nedallstående Tabell utvisar: 

l ,o o 2,00 3,00 4,00 5,00 

l ,46 2,26 3,17 4,13 5,10 

Fartygets fart i me- { Propellen afkopplad 

tre på l sekund. Dito upplyftact 

0,46\0,26 \0,1710,13,0,10 
Skilinad eller förlust a( fart på 1 se-

kund . • . . • miltre 

Skillnad i Loggning . knop 0,9o ~ O,öo l fl,33 0,21> l 0,10 

Oaktaclt denna Tabf•ll sälierliu en endast hör beiralit as 

som ungefärlie, är dPn likväl tillråcl.li t: för att tillkänna-· 

p,ifva vilr mL·nine och erfarenhf't om prop t·IIPns afkoppling. 

- ~lan llnner att fJrty::ets fart my cli et förminskas, då det 

blott r,ör l melre i selillllden eller locp,ar 2 l;nop; men 

förlnslt•n blir mindre alltsom fartt>ll tilltar: Pr, och är endast 

0 ,1\J (,nop, nJr J'artycc}t [!Öl ' 5 lll C(l'CS i S\'kllllUCil. 
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De med Caton anstiillda försölwn gifva ocl;så un~.:eff1r 

samma resultat; både i eskader och vid easldldta seglings

försöli, har den alltid följt med vid en ordenlliu lil!ltje; men 

med laber bris tilltog förlusten, alltsom vinden aftog. 

Oalitadt de förbättringar, som i Frankr il; e und er sedna 

re år blifvit införda vid den fasta prop ellen, iii' det lilivi\1 

säkert alt haverier med densamrna ej äro så sällsynta, alt 

sådant bör lemuas utan afseende, siirdC'les på fartyg, hvillia 

äro bestämda att befara vidsträclila farvatten. - Å Engelsl;a 

1\orvelten Rej'nard, som under nere år uppebållit sig på 

kusten af China, hlef cenom sjunl;na fi slia rboj ar , två eäneer 

propellbladet br~iclit; emedan den ägde hrnnn, !lUnd e man 

efter 2 :{ timmars förlopp anbringa en reserv-propell, och 

ett par daear sednare var det bräclila bladet repar·eradt. 

Vid ar.l;ringar och lättningar - synn er ligen nattetid - är 

man ofta exponerad att fisl<a bojrepet Vid bogserinear har 

det händt, att det slaka tåget blifvit oldart genom pro

pellen . 

Om förenämnde haverier inträffat med den fasta pro

pellen, hade de måhända föranledt att man måst söl<a n5eon 

hamn, hvarest funnes för reparationen nödige inrättnincar, 

hvarigenom man i kriestid - långt från egna lmster - of-· 

ta kunde risl<era att blottställa både fartyg et och expeditio

nens ändamål. 

År· 1850, di\ Galon tilll!örue evolutions-eskadern, lossna

de en ldl för propellens fästande, hvarvid denne kom i olag, 

och efter förgufves cjorda försöl<, att med fartygets egna 

resurser afhjelpa detta, nödsakades man söka Toulon för att 

reparera. 

Såsom följd af anförda betraktelser anses olägenheterna 

hos fasta propeller på segelfartyg, kunna hufvudsaklig en upp 

ställas i följande punl<ter: 
10 
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l:o. tlnder In Ilningar, vfindningar med laber kullje , 
kan propellen vara menlig för rodrets verkan 

2:o. Propellen hindrar alltid något, och under laber 
bris temligen mycl,et fartygets fart*"). 

3:o. I eskader under laber bris, orsaliar propellen, för
medelst sitt inflytande på styrning och fart, att man oftare 
är nödsallad !Jafva ånga uppe, hvilket återigen medför 
att man i otid måste förbruka kol, som det stundom är 
svårt noa att lmnna anslwlfa , och på afläesna farvatten en
dast till utomordentligt höga priser. 

4:o. Det fH' omöjligt att kunna upplyfta och efterse 
slm1fven och axeln , hval'igenom ofta de största svårigheter 
för fartn:ets segling );unna uppstå . 

J{apten Ilalstead ar också af den åsigt, alt stor segel
area med propell '\vit h trunk and lifling gearn, ar det bä
sta system, och anser de härmed i början förlmippade vansk
ligheterna vara definitivt öfvervunna i England. 

sådana äro de motiver, hvil11a förmå Löjt. Bourgois, 
:lit pft det mäst bestämda sätt protestera mot användandet 
af fast propell på segelfartyg med auxiliär-ångmachin. 

På egentliea Ångfartyg anser han der·emot fasta pro
pellen med afl;opplings-inrättning ändamålsenlig, emedan des
s:t fartygs framdrifuinr:smedel är ångan och mac.ldnen, men 
seglen deremot bisak. 

Kapten Labrousse yllrar sig fulllwmligt i samma syft
ning, som ofvan är anförlit; med afseende på den lösa pro
pell en för segelfartyg, erinrar han ytterligare: 

") l evolutions-eskadern 1850 gick Ca lon ~ 1~84 timmar med ånga 
uppe , och gjorde under denna tid en medelhas tighet af il, 3 knop ; 
under samma lid gick den endast för segel 45GG limmar med en 
mC'dolhastighet ar 7,s knop. 
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t :o. Man befarar alt brunnen gener·ar· al\ter-kanonerua. 
Brunnen på Blenheim bar l metre l O längd och 2 mctres 
bredd; man kan här öfvertyga sig att ett utrymme af l 
ruetre 9 på bvarje sida af axeln ej );an genera akter-por
tarna, hvillm äro anbringade så som vanlie t på de Fransl1a 
Unieskeppen. Endast den 3:dje lwnon kan man ej beeaena 
i midten', hvilliet lillväl ej förorsallas af brunnen, utan der
före alt man, på sl1epp med propell, är nödsaliad låta yttre 
stäfven gå upp till 2:a balteriet, livarest rorpinnen ät·. 

På Ajax har man slljutit med allter-lianoneroa från bec
ge batterierna, med duhbelt och tredubbelt sl1arpt, utan alt 
derigenom på minsta sätt genera aktcrsl1eppet. 

2:o. Vigtigasie inl;astet är, att brunnen försvagar al;
terstftfven, hvill;en redan genom propellen är mindre solid 
på detta ställe ; mångårig erfarenhet har emellertid numera 
visat, att man i England gjort och kan göra al;tPrsl;eppet 
starkt nog för alla de vanliga och tillfälliga ansträngningar, 
för hvilka ett sl1epp l1an vara utsatt. 

Plumper har stött i Ile re tirntnar 1 mistat löskölen, och 
likväl medelst ånga uppnått hamn. 

3:o. Man har anmiirl;t mot den lösa proppellcn , att 
man i vattnet är nödsal;ad att företaga en mel;anisl; fr5n
tagning och sammansättuinp,, som iir utsatt för llere oi:·I[!PB
lleter. - Emellertid har, i Eneland på en mängd och i 
Franlnike på ett par fartyg, erfarenheten äfven i detta af
seendP. visat, att aldrig några viisendtliga hinder inträffat. 

PropeJlen kan under fart och tenllir: sjögång, på kort 
tid uppliftas och påsätlas.- Encounter har med 7 a Smils fart 
och deremot svarande sjö- utan uppehåll - påsatt propel
len. La Senlinelie gjord e d'!tsamma i svårt vädc1· på S'. -

4:o. l\Ian har anfört all fa sta propeJl en med lånet 
stöne lätthel mcdeifvcr att öfvt·reä från secel till ånca. -
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Då man efter omständigheterna anser önsklig t att vara 

Idar till hastigt ombyte, l<an den lösa propellen artwpplas och 

begagnas alldeles på samma siitt som den fasta. För öfrigt 

ät' det mer än sannolikt, att propetlen lian påsättas under 

vida lwrtare tid, än som erfordras att ffi upp ånga. 

5:o. Fasta propellen medför alltid den olägenhet, att 

dess benagnande under liingre expedilion sliter laner .Iee. 
utan någon nytta. 

Dimensionerna på propell till en tredäckare uppgifvas 

sålunda : 

Diameter 

Stiening 

Antal blad 

13redd på bladens ytterliatlt 

Ilrunnens längd 

Dito bredd 

5 metres. 

30. 

2. 

o- 45. 

o- 90. 

o- 50. 

Tillägg, med a(seende. p d de (orenade Rilrenas JJfariner. 

Under sednare år, ha både inom de större och mindre 

maritima staterna, olilia meningar ullalats, rörande sjöför

svarets ändamålsenligaste materiel, och många olil1a slags 

fartyg hafva blifvit bygda och försökta. Till följe af fram

,l~illda åsigtet· och vunnen erfarenhet, tror jag att nedan

slående ideer lwnna anföras såsom varande de hvill;a nu 

för tiden gjort sig gällande. 

1 :o. större Krigssl1epp - Linieskeppen - med deras 

stora lwncentrerade artillerimassa, kunna fortfarande antagas 

!Jilda ett lands maritima bnfvudstj'flla, och denna Iiiass af 

l;rigsfarlyg torde tillsvidare böra anses utöfva berraväldet på 

hafvet. 

2:o. I hvarje i\Iarin anses nödvändigt att både segel

och ånafurtvq finnas . 

3:o. i\lan lit· ännu ej alldeles sälier i afseende på de 

llYa segelfartygens undam51sl"n li gast!! konstrulilion , h vad fart 

d~ böra göra elldasl för machiucn, och huruledes propellen 

bäst sl1all anbringas. 

Arvenledes tvekat· man äonn hvacl mått och strg skola 

tagas med hänseende till de segelfartyg som förc•finnas. 

4:o. Anviindandet af ängmaehin ined tillbehör på segel

fartygen, föranleder betydlig inslu·änkning af vattenförrådet, 

som återigen medför brgagnandet af deslillerings-l<abysser. 

Vidare har detta till följd ett betydligare för!Jrul1 af 

kol, hvarföre i förhållande dertill måste afses Oere och stör

re upplag af denna artikel. 

l\]ed afseende på dc förenade Rittenas Mariner, anser 

jag således att man i Sveri[le kommit till det ändamålsenli

gaste resultat, då man tillsvidare bibehåller Linieskeppeo. 

Norrstia Marinen har hittills måst röra sig under liinldga för

hrtllanden. Allting slittlle nysliapas; docil är den nu för tiden 

stadd i framskridande, och man lian hoppas att den går en 

bättre framtid till möte; sedan den öfvervunnit de ansträng

ningar, som p5liallas för anshaffande af hvad som först bör 

finnas, blefve det måhända ej omöjliet att äfven Norrige 

llunde Ieruna ett litet bidrag af stora krigsfartyg. 

Hvad betriilfar ett radil<alt använd:1nde af ångmacllin er 

på alla fartyg, så torde sådant otvifvelaktigt bafva sina be-

t änldiaheter · att större stater med ofantliga tillg~ngar, lam
" ' na inlåta sig i försök och anslwffanden i sådan l'igtninn, fin-

ner jag fullkomligen rimligt; men annorlunda äro förhållan

dena inom mindre stater med sparsamma anslag till sjöför

svaret. Dessa böra såsom princip antaga att, för en måttlig 

penningesumma, anskaffa det ändamålsenligaste sjöförsvar för 

landet. Införandet af ångmachinen torde, i det hela taget, 

göra krigsfartygen 50 procent dyrare, det vill säaa dera s 

antal måste, :.neJ bibehållande af samma anslau, inskraul,J > 
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med omkring en tredjedel, eller också bör staten öka ansla
get till rlottan. 

Det är gifvet att ångmachinen på ett segelfartyg gör 
detta vida mera rörligt, och härigenom åfven artilleriet me
ra verksamt; men å andra sidan, är ett skepp blott en 
punkt på hafvet; kanonernas antal har också sitt viirde; det 
är inp,alunda afgjordt, alt 3 lwnoner eller fartyg utau ånr,a, 
alltid eller i de flesta fall , slwla ligga under för 2 kanoner 
eller fartyg med ånga. -

Ångmachineo medför derjemte förökad kostnad i farty
gens underhåll ; den oödsaliar till användandet af destille
rings-liahysser, och erfordrar större lwlförråd på flere stftf
len af l1usten ; det hela bidrager således att göra sjö-ma
terielen kostsammare och mera komplicerad . 

Ehuru jag är bland dem, som fortfarande anse de gam
la segelfartigen såsom goda och dugliga krigsskepp, och an
tager alt de ännu hafva många år att lt>fva, måste jag lik
väl erkänna alt dC>n nya principen år särdeles förledaode, · 
och att det är svårt att motstå frestelsen . Jag inser nöd
vändiebeten för de smärre Marinerna att efterfölja de stör
re, eller om man så l' iii, alt medfölja samtidens uppfinningar; 
liliväl tror jag att man bö1· taga sig till vara, och ej låta 
af nyhetens loclielscr alltförmycket hflnföra sig, samt vara 
någorlunda måttlig i afseende på nya projel1te1', hvarpå vår 
tid är så rik, och måhända framtiden blir ännu rikare. En 
rätt medelväg är alllid svår att finna , och då den sliall 
tillämpas på sjö-materielen nu för tiden - blir den ännu 
kinllir:are. 

l\lan finner att de större 1\farinerna ännu icke blifvit 
enige i afseende på llere af de väsendtliga slagen af machi
ner; ut märlit skiclilir:e och erfarne män tvista härom; såsom 
varande mindre saklmnnig våear jag \'isst icke inlåta mig i 
n~cot demonstrerande rörande denna sak; men jag l1an ej 
uel,a att ja~;, lmul de nya slar;s se~elfarlygeu angf1r, önskade 

151 

att man i det närmaste bibehölle våra gamla pröfvade far
tygs konstsuklion, d. v. s. låt dem behålla ungefär den hit
tills brukliga bredden ; visserligen måste man förlora något i 
fart för machinen, men man vinner i utrymme oeh sannolikt 
äfven i sjödugliehet, ty jag lian ej nelia, att de moderna lån
ga och smala segelfartygeu, förekomma mia lånl!t ifrån sjö
mans-mässiga. 

segelfartygens fart ensamt för machinen, tyclics mip, bö
ra inskränka sig till cirka 5 knop. Provianten hör sftkerli
een ej vara rninch·e iin hvad hittills ansetts liimpliet; Yatteu 
föl' 1 månad är litl,t, men måltända tillräcldigt, och för 
längre tid, finnes intet annat val än att begagna destillerines
lwbysser. 

l\Ied hänseende till propellens anbringande, så kan i den
na snli talas både för och emot ; docli måste jag vidhålla 
den menineen, alt den Engelska principen för niirvarande sy-
nes vara ändamålsenligast. .. v.-

SAMMANDRAG AF ÅTsKILLIGA J\oNGL. BREF, FöRORDNIN

GAR' GENERAL-ORDER M. ~1.' UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTEMENTET '*). 
(Kong!. Bre!.) 

April d. 3. 1(. M. har tillagt Löjtnanten vid Mech. Korpsen 
E. W. Sasse rtt belopp af 150 91&, af anslaget till pensio
ner för svårt blesserade Officerare och Under-OITicerare. 

S. d. IL M. Nådiga föreslirift huru, med ändring af !(ongl. 
Brefvet den 4 ~!aj 1833, kostnaderne vid fartygs ut- och 
afrustning för sjöexpeditioner böra bestridas. 

S. d. K. M. har tillåtit, att ett årliet arfvode af 365 ffi&. 
må tillsvidare utgå och till Löjtnant Hansenberg utbetalas, 
i och för tillsynen vid Docliebyggnads-arbetet i Carlsllrona. 

'*) Med uteslutande af hvacl i föregående häfte finnes omförmUldt. 
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S. d. ({. M. har tillåtit, att Ångfartyget ila l <ler, tillhörande 

Carlslu·ona-, och Chefs- fartyget linida, tillllörigt stock

h olms station, det förra från den 15 Juni till den 15 

Augusti, och det sednare emellan den 21 Augusti och den 

21 September innev. år, få upplåtas till begagnande fö1· 

konti·oll- och undersöknings-expeditioner ä Svenska lwster

na. 1\ostnaderne härför, h vi IIi a i c lie böra öfverslir:a 5000 

9l&, skola utgå af de medel, som för Sjö-1\Jrte-Kontorets 

utgifter anslås. 

S. d. IL M. har tillåtit, att G Centner bergslirut, för åt

skilliga sprängnings- och planerings-arbeten inom Carls

krona stad, må till dervarande Dr;itse l-l{ommissiou liOst

nadsfritt utlernnas från K1·onans förråd<:'r. 

S. d. IL M. har tillåtit alt en förändrad inredning å Kor

vettP-n Jarramas' trossdiiclr, till en del må ega rum före 

den med Kadetteme från Krigs-A11ademien förestående ex

pedition, och resten fullbordas efter J(orvettens återlwmst 

till stationen, äfvensom att eo l1abyss med tillhöraode lwk

,kärl får särsliildt anslialfas, på det att [{adelt.eroas matlag

ning må kunna ske oberoende af den öfriga matlagoingen 

ombord. 

s. d. K. M. har tillagt Premier-Löjtnanten vid flottan c. 

A. nineheim ett årligt arfvode af 300 g/fg. för fortfarao

de tjensteöring i Sjö-Karte-Kont.oret. 

s. d. l{. i\1. har tillåtit, att Post-Ångfartyeet Nordstjer·oan 

får vid Götheborr:s station nnderp,å reparation, emot kost

nadernas ersättning af Postverket. 

Den 6. re M. har förordnat Bef[llhafvaren vid Flottans sta

tion i Götheborg, Kommendören vid flottan och Ridd. s. 
v. Gegerfelt att förrflita Gt-nrral-mönstring med Matros

Kompaniet vid Flottan i Götheborv,. 

S. d. IL M. bar förordnat Kammarförvandten D. C. Forssman 

och Bataljons-Låkaren s. Mörck, att, den förre såsom Gen.-
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Mönstrint;s-l(ommissarle och den ie<lnare såsom Gen.

Mönster-Läliare, Litråda vid General-möostring innev. år 

med flottans Båtsmanshåll inom 2:a distriktet. 

J)en 6. K. l\I. har, med anledning deraf, att el t b· tydligt 

antal extra arbetare komnwr ~tt vid Konstruldions-Depar

tementet innev. år antauas, tillf1tit att ett s<ir,;l,i ldt extra 

Timmerm.-kom pani lår bildas, livars Chef erhfi!IH, sii lanr,e 

detsamma hehöfl'l'l' hihehfillas, sig tillap,dt c•tt arfvode till 

lilia brlopp m'·d dt~ öfrit:P Kompani-Chefernc·s. 

Den 17. J(. ~1. har beviljat St·l;uud-Löjtnant(·u vid Flottan 

.J. R. Dahlström och Frih. C. G. von Otter, h vardera ett 

resestipendium för ett lirs tid med 75 L. Sterling h vardera . 

Den 24. J(. l\1. har, uppå gjord nnderd. anhållan, bifallit att 

Under-Löjtnanten vid Marin-Regementet A. c~dersköld må, 

utan åtnjutande af resPkostnads-ersättning, undfå arfvode 

under <len tid han eenomeått l'irokursen vid härvarande 

Gymnastiska Central-Institutet, i likhet med det trallta

mente hans VPderlikar vid Armeen och Flottan vid ge

nomp,ående af ~amma lärokurs åtnjutit. 

(General-O r der.) 

Maj den 4. K. M. har beviljat Löjtnanten vid Marin-Rege

mentet H. T. Hult 6 månaders tjenstledighet, för att vid 

Åkers styckebruk kontrollera och besi&tiga en derstäde11 

för Sardinske Regeringens rälming gjord kanonbestållning. 

s. d. K. M. har befallt, att Korumendören vid Flottan m. 

m. friherre .J. 1-lit·rta skall afresa till Stockholm fllr att å 

dervarande station tjenslgöra frän och med d. l nåstk. Juli. 

Den 5. sekund-Löjtnanten vid flottan Grefve A. T. Croo

hjelm skall biträda vid Sjömätnings-förrättningen å Hal

ländska lmsten , som i år kommer att utföras under PrP.

mier-Löjtnant Ktingsporrs befal. 

Den 7. K. M. har tillåtit att ynglingen A. Plageman far så

som extra Kadett placeras på Fregatten .Josephine under 

dess förestående e~peditioo. 
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Iten I L. K. M. har uefallt, att Åu~:-Kondleu Thor sliall 
proviantera och utredas för cu mi\nads Pxpecli tion. Till 
Chef kommeoderas : Kaptenen och Riddaren O. Amecu. 
Besättnines-styrkan utgöres af' 11 O man. 

Den 17. K. M. har beviljat Under-l.öjlnanl l·n lid Flottans 
Mekaniska korps H. Ahlbaum 6 månaders permission, för 
att, i egrnskap af befälhafvare, till S:t l'ctersburg öfverfö
ra och leverera vid Motala mcchanisl;a vrrkstad tillverka
de Ångfartyg. 

Den 21. K. M. har beviljat Sekund-Löjtnanterne vid Flottan 
C. O. L. Rudbeck och J. H. Ankarlirona 3 års tjenstledig
bet, fOr att ingå i någon af de med Sverige i vänsl;apligt 
förhållaode varande främmande makters örlogstjenst.. 

S. d. K. M. har befallt, att sedan Sekund-Löjtuanten vid 
Konstruktions-korpsen E. O. Toll, under den 6 sist!. April 
erhållit ett reseunderstöd för all besöka England och 
Nord-Amerika, i ändamål att taea llimnedom, så väl om 
nyaste förbättrinear i handelsfartj·gs byegnad, som ock om 
nyaste methoder för Öl'locsfartygs bygp,nad och utrustninc 
m. m., skall han till dessa länder anträda resan. 

Den 25. [{, M. har befallt, att, sedan KorvettPil Lage• bjel
ke inträffat vid liänsö och der undereått quaranlåns-Le
handliog, skall Korvetten afsegla till ca·rlsl.rona för att af
tacklas, uppliiggas och afmönstras. 

-5. d. Sedan K. M. förordnat, att Post-Ångfartyget Nord
sljernan skall , för underhållaode af en direkt postförbin
delse emellan Stockholm och stellin, med näst k. Juli må-
nad, börja reseturer emellan nämnde städer, så skall, se
dan besältningen ä Ångfartyget, utgörande 26 man -
Chef Kapt.-Löjtnant A. I-1. I-Jullen - embarquerat i Gö
theborg, detsamma afeå till Stockholm. 

Den 26. K. M, har befallt, att Kaptenen vid Flotta u och 
niddaren A. G. Nelzel skall åtrölja Il. l\1. l<onungen på 
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!Jess tllliinlllad!-! resa å privat ÅntJfartyg, l.analvä~:en till 
Jönl;öpine. 

ocn 28. K. ~L ::ar beviljat Seknnd-Löjtnanten vid !~lottan 
Grefve l\1. Lennhaupt tillstånd , att för helsans skotantie 
vistas utrii;Ps från den 1 Juni till den l September. 

s . .-1. 1{. \\1. h~1· he1ilj~t St:l•nnd-Löjtnanten l'id Flottan O. 
öhrström a års tjeostledighet, för att å Svenska oclr Nor
stia Hand>"lsfartye idlw in- och utril;es sjöfart. 

(J e n e 1' a l- O,. el c l'. 
(Carfs!.-rona Station.) 

Chefen för Landiförsvars-Departementet, Stats-Hådd O. 
s. von llohrnhausvn är förordnad att, undrr Stals-Håcl:t 
l!lnrrs EmiJt•tsresa till Carlskrona 1 från och nH·d den 6 t1ll 
och me•l den 23 Maj, jennal Chefs-Emhetel för Sjöförsvars
D••partementd förvalta. 

s .. kunci-Löjlnanten vid Konstrul.tions-lwrpsPn P. '"· 
HintJiwim skall ljrnstgöra i Slocldto lrn , som _Adjutant 1·id der
varande Konstruldions-l{ontor. (Den 12 MaJ). 

Ån•J-I{orvP!It•n Thor ~l,all provianleras och nlrPclas för ,, , 'd d f'll m5nud, saliii lip,r,a Idar all inmönstra och utlöpa VI eu 
tid som framd..Jes (p·sli\mnH's. l(or·vettens llf'saltninp, ulgö
n·s' af; Chr{: l{aptenrn och B1drl. O. Ameen; Sekund; l<apt.:
Löjlnanten O. Trolie; lrommenderode Officerare: Prem.-Löjl
.nant rn P. A. von I-Jeidenslam samt S•·k.-LöjtnantPrne LaePr
hPim och Os terman ; /.1'/nchinist-Officer: Sei;.-Löjt.nantr:n vid 
l{onstrul.tions-korps rn d'Ailly; Under-Otrie•·rare 6; Lä l! are 1 ; 
Förvaltare l; Machiniste1· 2; Gem•.'nsliap 94. Summa l 10. 

Kommendör-Kapten och 1\idd. J. Il. Röö, har bliflit pla
cerad på Stocldtolms station f. o. m. den J Juni. 

l(apt.-Löjtnanten A. Breeliström emottagrr f. _o. m. ~en 
19 Maj och förestär tillsvidare Tygmåslare-befattmngen har
slädes. (Den J 5 och 22 Maj). 

Sek.-Löjtnanten C. A. Fischerström tjenslt;ör som Varfs
<Yfficer från och med den 21 dennes. 

Under föreslål'nde expedilion äro furordnade: å Fre
gatten Josephine : som Uppbörds-Läkare M. Licentiaten J: 
Lundberg, som bitradande Läkare M. Kandillaten l{rarner; a 
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Horvetlen Jnrrnmns: Upphörds Ud,arr ~1. f\anJidaten J. G. 
Byuherc j å Horve/ten Svalar!: l lpphörus-Uikare l\f. 1\~ndida
ten G. A. Klostel berg. (Den 19 Maj). 

Prem.- Löjtnanten OdPislj<•rJJa tjenstgör som Varfs-Adju
tant l. o. m. den l inst. Juni. (Den 29 Maj). 

Fö1·ämll'ingar iuom .Kongl. lPfaj:ls Flolla. 
Befordringar : 

Den 4 Maj . Till Selwnd-Löjtnant: utf.'xaminrrade 1\a
clclt-korporalen, Grefve Ax. Theod. Polyc. Cronhjelm. 

Den l l Maj. Till [(amm<Jrförvandt: flrvisor J. O. Lennman. 
Den 19 Maj. Till Sel,und-Liijtnanter: utexaminerade 

Kadett-korporalerue, Grdve O. C. Cronstedt och O. Öhr
ström, samt till Under-Löjtnant vid Marin-Heeementet: ut
examinerade 1\adetten J. W. 1\indgn·n. 

Den 27 Maj. Till Rommendör-Kapten: [(aplenen och 
Ridd. J. Lillit>hööl;; till Kapten: [(apten-Löjtnanten C. A. 
lloockström; till [(apten-l~öjtnanter: Premier-Löjtnanterile C. 
T. Thormar Ii och G. A. AgnSen, och till Premier-Löjtnanter, 
Sekund-Löjtnanterne A. F. llingheim och Grefve Ch. C. Horn. 

Den 28 Maj . Till Kammarförvandt: 1\anslisten Amat. 
Uöckcrt. 

Förordnande : 
Den 4 ~laj. Till Ledamot i Förvaltningen af Sjö-Ären

dena: Kaptenen och Hidd. C. B. Lilliehööl;. 

Transport .' 
Den 4 Maj. Till Flottans Ileserv-stat öfverllylt.ad: 1\om

mendör-f(aptenen och Hidd. J. Il. Höö. 

A(sked : 
Den 25 Maj. Artilleri-Förvallaren J. Lindström med 

pension. 
Den 27 Maj . Kapten-Löjtnanten på Flottans HPserv-

Stat och !Udd. L. H. Slålhawmar med pension, samt [(aptt-n
Löjtnanten vid Flottans 1\onstrubtions-korps J. G. Wahlbäck 
med pension. 

Dödsfall : 

Sekund-Löjnanten B. W. Söderqvist den 8 April, i Rio 
Janeiro. Bolddillaren F. A. Bagge, den 5 April, ombord å 
Freeatten Eugenie, under seglint: till Panama. 




