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.t.J\ r 181!1 ansl•affades i Eneland ångfartn:et Caledonia. De 
åsigtet· som då gjorde sir: p,ällande, angående 5np,ans använ
dande p5 sjön, äro iinnu i frislit minne. Man beundrade den 
snabbhet och punktlip,het , som pil denna vac syntes liUnna 
ernås; man förviinacles öfver att en upptäcllt, h vilken allt
ifrån 1807 varit prall!isU tillämpad i Amerika, icl;e blifvit 
använd undet· den då nyss slutade striden om herravflldet 
öfver verlden ; men vid den tiden betral;tade man delta nya 
framdrifnin~:;sm e del med ovillwrligt misstroende. i\1an ansåg 
ångfartn:ens framtid bunden vid nodfart' eller vid trfmcre 
farvatten ; största antalet af d:itideus sjömän ärverensstämde 
i att anse ångfartm olämpliee för öppua hafvet; l1julhusen, 
sade man, komma att bortspolas, och hjulen att lida sl;ada, 
hvarvid brist på stöltnint: mot sjön, under hurt viider lwnde 
antagas utsätta fartyt;el för fara. 

Trettio år senare se vi ångfJrtyg befara alla haf. Nä
stan utan någon förändrin{l i anviindändet af fr<~mdrifnings
kraften, endast genom föröliändet äf farlygens dimensioner 
och nåcra detalj-förbättringar, härOytaud e af ett fol'!satt be
gagnande, se vi frånsliiljda verldsdelar förenade genom en 
stådse tilltagande fart med ftngfartyg; vi se Etu·opa och In
dien i förbindelse med !JVarandra, med en ree~lbnndeohet 
och snabbhet, som vid 5rhundradets början shulle ansetts 

*) Artikeln hämtad ur "~y t Archiv for Söv<:esenct, Anden Rrokke 
N:o !tö, 
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såsom hjernspöl;en, ja, snart lorde ånefarlygs-linier förl.'na 

jordklotels afliignaste tral;ter 1 och sprida ci~ilisatiouens frön 

till punl;ter, hvarest man, ulan delta medd, ännu tlntler 

manså ldrar skulle I.Jelrakta ett hvall1skfångnre- eller enskiltll 

handelsfartygs ankomst, som en sällsynt tillt.lragelse. 

Örlogsfartmen hade emellertid iclle lwrnmit och l;unde 

ej heller komma i beröring med detta alltme-ra ulstr·iickta 

bq~acnande af ångkraften i näcon cenomcripande modil1h

tion eller omstörtning af det I.Jestäende sjökrigs-syst~ml't 

var, enliet förhftllandenas beskaffeBhet, icke länkhar·. Visser-
" 11 n ll ' l )l l !igen uppstodo Anp,-"Korvetter , Ana- l·reca !er , men tes--

sa benämningar v oro endas! namn, snarare motsHlrande fli

mensionernes storlek, iin strids-l;raften. lljuiPns och masl,i

nernas placerine orsal;ade hintler, som visserligen i afseentle 

pft secJing å haf~et tydtes litrnna öfl·eninnas 1 lllPII hviJka 

för tillviit;ahringant!et nf en vcrklig, kralHull ång-örlor,sman, 

ici;P stodo nit allägsna. lljnlen voro till hintler· för hredsi

(lans bestyclwing, maskirH"rna, hnrn mycl;d man fln sölile 

slqdda tlern, bldvo likviii alltid till en viss gratl, utsatta fiir 

fiendens skott. Jlufvudvilkoren för krir,isli styrl;a salinades, 

och llnr,fartl'(!l''t m5ste, nnder drnna form, förhlirva i en un

derordnad roll sfrsom Iransportrart m, eller som hjelpmetlf'l 

för seelande flottan, utan att någonsin kunna upplrfrda sjelf

ständi{it som flottans hufl'ltdstyrka. 

De unsll'i11l[!llinrlar som gjortles för alt uppnå detta mål, 

voro icke dess mindre ofantlir,a. Utom betydlip,a summor af 

i\rlit;a budgelen, anslog Franl;rilit>, mot slutet af Lut! vig Phi 

lips rep,erinr:, 93 ruillionrr francs till föröl;ande af ångfar

tygs-flottan. Derlila vax te till mer flll 100 ängfart m, af 

omkring 30,000 hästars !;raft; Englands ansträBgninear voro 

ännu större; mPn sj!O'Ifva systPmets svårieheter l:ito ej nn

uanröclja sie; de qvarstotlo såsom ett sliinese l, hvaröfver ut

vecklineen iche förmådde bana sig Vli[j. 
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Då uppstod tanl; r. n på skrnfvr.ns ~nväntlantlr. f'örsöl•en 

utvisade att de pral;lisha svilriehet1;r , som vidlåda d<>tta sy

s!E"rn, lwnde öfvervinnas, oclr med ens insiil! man att vigtiga 

resnitaler kun<le på denna l'iig uppnås. Lilwsom hjulfarty

get, nåt;ra trettio år tidi~are, liliaså användes äfven denna 

uppt;)clit först på ett pr;r l.t iskt sf11t i Amerilw; redall 1814 

SP[!rade sliruf-ångkonetten Princeton undtr täfldll rnNI det 

då så väll;ända åut;l'arl j't;et Great-Western. Först derefter· 

tillärnpadPs i Europa t.len nya uppfinninr:Pn; de liapital er som 

erfordrades för att omhilda ruarinf•ns rnatPriel voro så ofant

lir,a , bet:-111ldi:;hetenw vid all inlftla sie i ett nytt systern så 

stora, alt man länee försöl,te och liinge besinnade sig, innan 

man med allvar hetradtie dl"n nya hanan. EmPill' rlid l;an 

man sirna, att nl'h H:rr ning afsl; epp, allt sedan 18~7 eller 1848 

betj'd ligt inslir-änkt Ps, synnerligen inom En gl• lslia marinen, 

för all afvali!a <le resnitater som af alla ansfteos vara Bära 

förhanden. Dessa ligga nu inför ve ridens ör, on ; sistlidet år~ 

erfarenhet har bringat fråcan ett stort stPg framftt, och den 

nödv11ndiea följden deraf m5sle hlifl·a en för ånekraften hit

tills obel1ant utveclilin[l, inom hvarje stats örlo[is-rnarin. 

De försök som v5sPntlicast led! frarn5t mot dl'!ta vigti

ga rnfll, äro de, hvill;a på senaste tid förelacits med skruf

lirreskepp i Toulon. Vi sserl igen är slirulven tidip,are anviind 

på Linieskepp i Eneland, me u sk t' p pen v oro icli e urspntn[lli

gen byp.eda för· detta fllldaruiil; resullatPrne litiiHIP, till följe 

häraf, icl;e hlifva fulll;omli1:t tilllr edss tällande, och ide heller 

ljena som utgångspunlit för hPdömandet af hvad man på 

tlenna väg lmnde uppnå. l Franl.ril;e <l eremot, rramstod ett 

nytt Slmtf-Liniesliepp, "l\'apo!Pon", hn;gdt med all den iB

sigt man, GPnom flera års erfa re nilet om sl;rufvPns använ

dande, varit i stånd att J'ö ~· ,·iirlva, och livars rör else-Iiraft, 

under närvarande mel;anisl;a förhållanden, lwn ppast rimliet

vis l;an anses liOm ma alt i sli(·pp iifvPrshidas. Under såda

ila förhållanden måste resultal('rne hlifva af vida större vigt , 
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och d5 utrallandet al' de fördagna försöken iifvertridfllt till 
-och med den djerfvaste förväntan , så torde dessa försök 
med rätta lmnna anses som utgångspunkten för kommande 
äng-örlogsflottors bildande och framtida utveckling. 

Tanken att byg~a ett Linieskepp sådant som 11 Napoleou" 
har utgått från en Sjö-OfFicer, hvilken , jemte erliilnd skick
Jip,het, förenade omfattande blick, nemligen frän Vice-Amira
len, Prinsen af Joinville. Tidigt insäe han h vilken förölwd 
betydelse Franska flottan slilllle erhålla genom ångans vid
sträklare användande till lnir,shruk, och ännu minnes man 
det int•·ycl1 som hans år 1844 utgifna llygskrift *) rörande 
detta ämne, åstadlwm. Naturlictvis måste sl;rufven i högsta 
crad anses låmplig för uppnåen(let af det m51 hvarpil han 
hiul\'isat, och redan den tiden riglades hans bemödanden på 
ansliaffantlet af ett slap,s liriesfartyp,, som, q:ande snabbhet i 
rörelser och liraflfull artilleri-styl'lia, liiHHle ut\löra erundval 
I'Or det system han flsyftade. F'riin alla sidor yttrade man, 
att han begärde omöjliciH'tl'r. Då föreuatle sig med honom 
en ung, snillrili ingeniör, llupuy de Lön1f'1 och resultat!'l af 
sjömannens och I,<JU>trul;törens l'örenade verlisamhet, hlef 
ritnincen till 11 Napoleon 11

• Byggandet mötte emellertid llJOt
stånd frän alla !dill. Prinsen beseerade t!ocl\ genom sitt in
llytande svåriehetPrna och den 7 Februari I S48 sträcktes, i 
Toulon, ld>len till det nya örlogsslieppet. -- Inom månadens 
slut var Prinsen landsllylilie, men det minne hau lt>mnat 
eftet' sig, sliall län~e och tirad t lefva inom Franska marinen. 

Det var naturligt, under de förändrade förhållanden som 
intradt, att fullbordand et af det nya slieppet sliulle framskl'i
tla lånGsamt. Vid medl et af år 1850 löpte det af st;1peln, 
men masldnerna , hvillia förlardieades i ludret, fördröjdes 
under hvarjehanda föreviindninear. Först i Juli förlidet år, 
voro arbetena vid masliinernas insältninp, slutade, och i An-

*) Nate sur l'eta t des force.< nnvales de Ja Fnmcl:. 
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gusti cick sl;eppet första gången till sjös, under !Jefill af Hr 
Lur,eol, copitaine de vaisseau, en af Frankrikes utmärkta Sjö
Olficerare. 

Här torde vara lämpliet att anföra näera detaljer angå
ende ett skepp, det deJ' kan anses som ensamt i sitt slag, 
och otvifvelaktip,t måste betraktas som den liraltfullaste ör
logsman någon marin för ögonblidiet eger. 

nNapoleons11 hufvud-dimensioner äro: längd i vatten
linien 240 fot*), bredd 56~ fot, djupp,ående 27 fot 8 v. tum, 
undra batteriportens höjd öfver vattnet midskepps med full 
utrustninp, och lwl ombord , 6 fot 9 v. t. [(ostnaden för 
byggninp, och utrustning lwn antagas till omkring 4 i ~ 5 
millionet· francs. 

Slieppets bestyckning uteöres af 92 lianoner: långa 30-
pundingar på understa, kortare 30-pdr,r på öfversta batteriet. 
På förstnämnde dåcli , förer det pft hvarje sida 18 kanoner, 
ett hittill'> oerhördt antal, hvar~f två 84-pdga bombkanoner. 
Bomblianoner af samma kalibe1· oeh till lilia antal finnas på 
öfversta batteriet, samt 14 st. 30-pdga bombl;anoner på 
skans och back. Besiittniogen nteör 847 man. Det har samma 
resning som vanlip,en 90-l•anonsl•epp, med något förlwrtade 
rår, och lian anses såsom ett af de vacl•raste kriesskepp som 
llyter på vattnet. 

Åncmasliinen har 9fi0 nominella hä>!kraftet' , men lwn 
föröl;as cenom höere ångtqcli till 13 eller HOO. Två ho
risontela cylindrar, h viiila verlia med indirekt liraft, tillvä
r,ahrin~a ett maximum af 4S slag af skrufvcn i minuten. 
Skrufven är f)'l'ablaJig, och lwn, till följe af <lenna sin form, 
icke ur vattnet upplyftas. Masliinen upptaBer en lang<! ar 
101 ~ fot; i denna l iin~d är innefatlad pannor och kol, samt 
rum för eldnin{!ens sliötanue paunornas 40 eldstadcr. Pan-

") Alla måtL äro Svenska. 
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norna, till antalet s, kunna anlin[;en beeag.nas s~mfäll, t.·ller 

hvar för sie, alltsom lllt'r eller mindre hastighet erforc.lras . 

I förbindelse harmed ar i slieppet aubringad en mindre ma

skin, om 30 nominella hiisllmtller, hvars and<tmål är nit !ör

se pannorna med vatten, tlå cle större maskirJPrna fö1· bing

re tid hvila; dessutom är· den inriiltad att förs:ilta sluufveu 

i rörelse, rHir en mindre framdnfvande kraft ansrs tillriiell

lie, och man antaeer· all slwppPl, ensamt med denna min

dre maskin, und"r eynrwnde ornsf;iudiehetrr, bör uppna en 

fart af omliring 4 mil. Vid nerfaleliga tillfällen torde man 

häriuenom kunna und[;,1 anvandandet af den stora masliiuen, 

äfvensorn dermed förknippad större åtgång af bränsle. 

lllom kollararne i masldnrummel, äro sådana åfven an 

bringade lfwp,s sidorne på lrossholten, utefler hf.'la masiiin

rummets Hingd. För all sfll'idt möjligt är bibehålla slieppet 

på sitt rätta liige, kan hällten af kollårarne i rummt't fyllas 

med valten alltsom liolen förbrukas. Det kolföråd som kan 

intagas uppgfu· till 750 lonnraux (oml;ring 3SO läster), och 

vid en fart af omkring 12 mil bör skeppet häri!)enorn vara 

försedt med bränsle för· 7 dygn. Fiirminslws farten till 9 ~ 

eller 9 mil, lian liolförriiclet vara tillräckli!jt för 15 dagar. 

Om man än må betrakta maskinen som den minst full

komnade del af sl1eppd, alldenstund dess princip, såsom 

verliande medelbart , d Pis orsalwr· förlust af liraft 1 ckls gör 

maskinen i hög erad voluminös och sammansalt, så måste 

man dock å andra sidan mec.Jt;ifva alt deu är förlr:iflliet ut

förd . För att bilda sig ett begr epp om de sv5rir:heter som 

varit förlillippade mecl dess tillverlull!de och insiiltande i 

slwppet, lian anföras att sårsid ida delar af gjntcods i den:.. 

samma ·halva en vigt af mellan 58,800 OP.il 6~,700 Sv. n. 
Att mJsllinen eme llert id arbeta r och sli ötes med slörsta liitt

het, fl r det viiseutligas te ; och alt dess ve rlwn ir r tillfreds 

ställi:lllde, det måste erkän nas af h var oc!J en som sett sk ep-
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pet, eosamt för änea 1 uppnå en hastiBhet af 12 till 13 

mil. 

Linieslieppet Napoleon intager proviant för 3 månader. 

Likasom ombord på de flesta Fr<Jnska ångfartyg, år vatten

förrådet berälinadt på destillering af sjövalten; till följe här

af är sjelfl'a vattenförrådet insliränlit till 21 dagar. Allden

stund vieten af det \'atten som deslilleras medelst en eif

ven vir:t ar lwl, förhåller sig som 5 till l , synes der·af hu

r·u stor vigt-beSJlaring man sålunda lian uppnå, och det tvif

vel som gör· sig g:ltlande inom andra mariner· , livill;a icl1e 

företaGit vidsträcktare försöli med detta sätt att förse sig 

med vatten, utgår i det närmaste från , huru vida sättet kan 

anses tillräcldip,t bet ry gr:and e fö r mansliapets hälsotillstånd. 

l detta afsende );an man hänvisa till de omfattande försök 

som gjorts 1 och den ertarenhet som vunnits iclle blott i 

Frankrilw, utan äfven vid den Enr:elslia öl'logs- och pallet

farten, i hvill1en sistnämnde användandet af destillt>I'adt vat

ten under flere års tid varit i bruk. De medel som begag 

nas för destilleringen, äro i sin sammansättning så enlda , 

att de ej gerna kunna komrna i oordning, sedan de engång 

blifvit i skeppet uppsatte. Apparaten ombord på Napoleon 

bilda5 ar en fyrsidig låda , som slår i omedelbar förbindel 

se med sjön. l lådan äro anbringade rör , h vi IIi a moltap,a 

ångan från maskinens pannor, och den o a liOndenser·as under 

genomsl!'iimninr,en , förm edelst det omgifvande kallare vatt

uet. Naturligtvis ar apparaten, lilwsorn masl;inen i sin hel 

het , placerad under t rossbottens däck, skyddad för· slwtt, 

oeh alldPnstund ett så lioslsamt sliepps ntrustninc, hvarvid 

iakttagi ts allt hvad vetenskap och erfarenhet gifvit vid han 

den såsom iindam51senligt, till en del är· Leriiimad på delta 

salt att fylla valteuför rådet, bör man häri lnruna finna bev is 

för del förtr oende som mau i Frankrike fryser för denna 

met !Jud . 
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Vid slwppels bygeande hade del villwr blifvil lionslruli
tören förelagdt, all slieppet sliulle uppnå en l'art af 10 ~ 
mil. Under de första försöllen, hvillia ep,de rum i Auzusti 
föorlid et år, framdrefs skeppet, för ånp,a ensamt, med en ha
stip,het af 12.2. Maximum af den använda ångkraften upp
cick till något öfver Il 00 lu1stlira fter. Naturligtvis åstad
kom mo d esse försöli, hvillia jag var nog lycldig att få ör
vervara, högsta e rad af intresse in.om hela F'ransl.a ntarinen. 
Vice-Amiral Laine, medlem af föl'ra Commission d'enquete 
sur la JJiarine, anbefalld af National-Församlingen, hade be
cifvit sia till Tonlon för att öfvervara försöl;en, or.h öfver
allt hälsades dessas utfallande med jubel. Resultatet betrak
tades som en triumf fö1· Franslia marinen, som ett nytt me
del i Franliril;es händer till häfdande af dess makt och an
seende på hafvet. 

Slil'ppet försölites för seelen ensamt, för seeel och ån
p,a i förening, och uneler alla förhållanden visade det sig r 

såvidt sådant genom försöl; lian utrönas, ega tillfredsställande 
egenskaper, så väl med hänseende till sty fh et,, som snabbhet 
för seglen ensamt. Sedermera har detsamma under stiltje, 
med 2 Liniesl;epp på släp , gjort en fart af S. 5 ; på resan 
mellan Toolon och Ajaccio tillrygga lade det en sträcka ar 
119 mil på 9 timmar· 48 minuter, hvil11et gör en medel• 
hastip,het af 12.14; och !~ger man i beriiiini ng den förlust, 
som frildionen i en ny masiii n al ll id medför, samt några 
tydliga ofullkomligheter som lwmma all afhjelpas, så lian man 
antaga, att sl!eppet, ll!Hle!' (!ynnande omständigheter l U ta O 

svårighet hör kunna uppdrifvas, för ånean ensamt, till ett 
maximmn af omliriog 13 mils fart. 

Här framstår satedes ett sl1epp med full seclines-för
måga, med en artilleri-styrka af 92 lwnoner, med en besätt
ninl; af 850 man, utrustadt alt hålla sjön i 3 mfmader, och 
som kan sftltas i rörelse, oberoende ar vindens rigtning, med 
en hastighet af öfvet' 3 mil (geogr.) i limmen. Ond er det 

1€5 

jernbanor gjort möjlict, att , mrd biltills okänd lätthet, 
transportera trupper öfver land, visar det sig således, att 
nästan jemförlir: snabbhet och säl<erhet lwnna tillvägabrin
p,as för krigsrörelser till sjös, och otvifvelaktigt synes det, 
alt dessa förenade elementer böra komma att utöfva utom
ordenlliet inflytande på blifvande lirigs-operationer. Med en 
truppstyrka af 5000 man ombord, bör ett sliepp sådant som 
Napoleon vara istånd att, på 12 till 14 timmar, tillryggalägsa 
afståndet från Cherbourg till Themsen, eller att på 7 dagar 
transporlera samrna styrl;a från F'ranlirilies norra hamnar till 
Finsira Vilwn. ~lånca sådana skepp erfordras iclw för att 
öfverföra arme-lwrpser' och siwlie man än antaga, att huf
\' ndstyrllan, vid trupptransporter, blefve inrymd i åne-trans
porlfartys, så slwla likväl dessa mäktiga och snabba ö'rlogs
män bilda ett besl<ydd för dessa, så mycl;et verl1sammare, 
som de våmande sl1eppen icke orsal\a uppehåll i transporl
Ilottans rörelser, men det hela kan röra sig framåt, så godt 
som oantastadt af hvarje seglande flotta som ställes emot 
denna mal;t, till och med af slirnf-örlogsfartyg af propor
tionsvis rinea snabbhet*'). 

Vid sidan af denna klass fullliraftiga Linieskepp, som Na
poleon representerar , omskapas i Franlu·ike, till följe af 
en nyligen utfärdad order, flere äldre Liniesl1epp till skruf
skepp om 650 nominella hiistliraft•~r. Denna klass af skepp, 
hvaraf Liniesl;eppet Charlemagne utsör första leden, bör !wo-

") 1 denna Tidskrifts Ue:de årgång, sid. 28·1 , äfvensom HS:dc årgång 
sid. ~ 85 äro införde uppsatser, beskrifvandc Linieskeppet Na poleon, 
hvilka till åtskilliga delar kumpleltcra ofvanstJende, bvarvid likväl 
flere uppgifter befinnas ej fullt öfverensstämmande med närvarande 
författares. Uppgiften att "Napoleon" förer en bestyckning af 9'2 
kanoner, öfverensstämmer ieke beller med bvad Tidningen "La Ma
rine" för den ~ 9 Juni omförmäler i förteckningen öfver Franska 
eskadern i Medelhalvet, der Napo leon nämnes såsom !JO kanon-
skepp om ·l 000 bäsLkrafter. Red. 
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na bedörnmas efter hvad delta siH•pp åstadkommit, och då 

visar det sig, att , ehuru dessa mrundraul' LiuiEo>s11epps l'art 

visserligen lian anses tillfredsstiillande, utrymmet för kol och 

proviant till den grad inslminkes, att från allmän ståndpunlit 

beiralitad t, det synes tvifvelulitiet, om man 
1 

genom den an

vända kostnaden ar l ~ million francs, uppnått ett mot den

na utgift svarande, tillfredsställande resultat. Linieslieppet 

Charlemagne har vid försöken, för ångan ensamt, gjort en 

fart af 9 mil. Det rymmer proviant fö1· 2 månader, kol för 

4 dagar, och således lord o sl!''PP af denna klass i allm:tnhet 

vara lämpliga att endast användas i närheten af eget lands 

kuster, och föea passande för mera aOftp,sna farvatten*'). 

Under de jemförrlse-försök, som nyligen ep,t rum mel

lan detta skepp och NapoiEo>on, har verl;an af den större ma

skinl;raften hos det sislniimnde på ett öfverrasliande sätt vi 

sat sig, siirdeles under boesering 1 samt vid forcering emot 

vind och sjö. Under gången föi' full ånga 1 ritlt emot vin

den 1 under märssegels-lmltje med temligen svår sjö, upp 

nådde Napoleon I O mils fart, då tle1·emot Charlemap,nes stör

sta fart var 4.6. Medelhastigheten för det förra skeppet ut~ 

gjorde under detta försök 9 mil, och för det senare 4.o. 

En tredje Iiiass af sl;ruf-örlogsskepp, utgöres al' trediic

lwren Montebello, som nyligPn uttagits UI' dodw, sedan den 

blirvit inrättad för skrur. Detta skepp iir försedt med ma

sliiner af 160 nominella !Jästl;rafler , för hvill;a man antager 

ull skeppl'l, under gynsamrnaste omstiiudigheter , sl1all drifvas 

till en hastit:het af 6 mils fart**'"). Tager man i betrahlar. 

de att platsen som mashinen upptauer , icke är SJ'Illlerliuen 

") Tidningen "La Marine" upptager Charlem~gne silsom 80-bnonskepp 
om 500 häsLkrafter. Red anmä1·/m. 

**) ·Under första dagarue af Januar i detta ~r hafva försök ansWIIts 
med deLta Linieskepp. Under stiltje gjorde det, för Huga ensam t, 
en fa rt af 6. s; med laber kultje tvä rs n. s, h varemo t farten, med 
samrna ku!Lje emot, förminskades Lill 3. •· 
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stöne an det rum som besparas genom deslillering af det 

vatten besättningen förbrukar, och ut t som följd häraf, stuf

niugen, utrymmet för proviant, samt platsen för manskapet, 

icke undergått väsentli3a förändringar , så kan med säkerhet 

uutagas att hvarje sjöman bör vara belåten med den ord

ning och hålln in!h som detta sätt för ångans tillämpande gör 

möjligt att viumalithålla , äfvensom med den öfverensstärn• 

melse som kan bibehållas med hänseende till h vad man i en 

välordnad ~rlozsman hittills varit van alt s<itta värde på. 

Om man än ar Herfalldiea skäl måste önska, det en allt

föl· hastig öfvergång till ett nytt system 1 grundande sig på 

anvftndaudet al' stor masldnlirafl, må kunna undvilws 1 skola 

likviii de .fördelar som vid fulllu·aft.iga skepp visat sig kunna 

uppnås, leda till en utveckline, hvill;en torde blifva långt

mera hastig och öfverrasl~ande, an h vad som egt rum 

den tid då ångan först tillämpades på hjulfartyg. Detta vi

sar sig redan, då man lägger märl1e till hvad som vid sär

sidida tider, under de närmast förflutna åren , blifvit betrak

tad t såsom varande det mål, hvill1et man genom användan

dr.t ar slirufven, trott sig kunna uppnå. Den första tanke 

som framstod 1 och hvilken ligger så nära att många ännu 

möjligen !;unna antagas hålla sig fast dervid, var, att en 

slridsdut;lig örlogsman borde vara försrdd med auxiliär-liraft, 

föl'lnetlelst hvilken sliPppet lwnde under batalj försällas i 
rörelse, men lilnnl insliriinkt till sådan storlel1, att förrådet 

af proviant och vatten, äfvensom sl;eppets egensilaper i all

mänht>t, icl;e derigenom undPrkastades någon väsenullig l'ör

ändrinp,. Jclle länzre tillbal.a än J 849 fordrade man hög

lj ud t detta system , och Linieskeppet Montehello J;an, såsom 

ofvan sap,dt ål' , anses som representant för denna Iiiass af 

mindre kraftfulla ånt:sl;epp. Snart noe visadl' emc-·llertid er

farenheten i af-;eende på d<~ omskapade Linieskeppen i En e

la nd, steam-guard-ships, att mera liunu e ern ås; c;rliäntlt blef, 

att snabbhet. mås te beiraid as som dt vä s e ntli ~ t momeul vid 
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uppslwttandet nf ett skepps militära styrl<a , och en fart af 
7 till s mil antogs såsom både önsklig och möjlig. 

Linieskeppet Charlemagne framvisade, snart nog häref
ter, en iclie obetyclliet större snabbhet, och försölien i Ton
lon utvisa nu möjligheten att uppnå en fart af 12 till 13 
mil. Om än denna hastighet sannolikt kan betraktas som 
ett maximum, visar det sig likviii att den Tran tillvägabrin
gas, åtminstone hvad betr:ilfar Ooltornas hufvudstyrka, Linie
skeppet, utan alltför stor insliränlwing i slieppets förmåga 
att hålla sjön, och betinlwr man de fördelar som genom 
detta snabbare system kunna uppnås - möjligheten att kun
na undvilw en fiendllig öfverrnakt - den chance mun eaer ,, 
utt, med rimlighet att lyclias, lillnna angripa till och med en 
starlwre fiende, den dristishet IJVarmed lirigsföretag kunna 
utföras, korteligen den öfverliigsenhet som åstadlwmmes ge
nom detta system: så torde det vara Idar!, att en omslört
nins ar tidigare antagna begrepp måste blifva följden af ett 
t illämpningssätt, h vi lket redan under få års förlopp varit i 
stånd att mottaga en så storartad utveck ling. 

Fralllirilie lian anses stående i spetsen för detta hastiga 
framåtskridande. Utom de Sliruf-Lioiesl;epp som denna makt 
redan eger i sjön, äro i niirvnrnnde ögonblicl1 10 Linieskepp 
under förändring till snabbsående slirufskepp, efter Charle
magnes system. Bysgandet af ytterligare 2 nya fulllirartiga 
sliepp, sådana som Napoleon, lwrnmer inon~ kort att taga 
sin början; fulll;raftiga Fresatter med stor haslichet påtän
kas, och inom få 5r torde således i Franlll'ilies hamnar fin
nas en ång!lot.ta, som genom fartygens militära styrl;a, samt 
iifverliigsenhet öfver hvad man hitintills förmått s;Hta i rö
relse på vattnet, liommer att sldlja sit: från allt h vad man 
under förra tider tillvägabringat af ångkraft. Ensland måste 
naturligtvis se sig nödsal1adt att betrada samma bana; dock 
kan det icke undfalla den som rätt laser salien i ln·traktan
de, all då Frankrike kan hafva allt att vinua genom det nya 
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systemets ulvccl.ling och cenomförantle, så torde deremot 
Englands hittillsvarande öfverliiasenhet märkbart artaga: den 
nya utgångspunkten för dessa begse mariuer !;an ställas lil.a, 
deu mycl;et talril;are seglande Ootta som England eger för
lorar i betydelse, och fräsa blir, huruvida England, genom 
sin större mel;anislia lwnstfärdighet skall kunna bibehålla 
samma afgjorda öl'verlässenhet som dess ypperlisa matroser 
och sjömän hittills tillförsakrat detta land. Tiden förmår 
endast besvara denna fråga: Visserligen är det en sanning 
att sjömansl1ap och matroser, äfven under denna lll'a form, 
då skeppen fortfarande bibehålla sin förmåga såsom sesel
fartn!, ega stort v:irde, men föreställer man sill att en strid 
på sjön, i de Oesta fall, komme att eea rum under b~gag
nande af ånca ensamt, livarvid snabbhet och sälierhet i seg
lens sidilande blefve af mindre betydenhet, så reducerades 
sjell'va striden nästan uteslutande till artilleristrid, och i så
daut fall måste, mellan lilia starl;a sl1epp, Chefens sideldighet 
att föra sitt sl1~>pp i eld en, äfvensom kanoneroes serverande, 
lwmma alt af~öra strid en. 

Under dPssa föd,ållanden slwll det visa sig, livad värde 
öfverlli~seoheten i melianisl; hastiehet bör bibringa ett en
sliildt s lie p p, alld Pnstund denna, under föröfrict lil.a omstän
digheter, nödv:indiet måste bestämma stridens uteång. [{an 
man derj emte förutse, att med lilla förmåga att hålla sjön, 
och med lilia besi)Ci>nins i förhållande till storleken, det 
större skeppet bör kunna erhålla slörsta hastigheten, så för
ökas i samrna srad den öfverlflgsenhet, som hitti ll s varit till
f'örsakrad de större sliE:>ppen, genom deras lirartieare och 
mera samlade <lrlilleri . Då sannoliilt både styl'lian och ha
stishetcn i framtiden lwmma att ställa sig på de större 
skeppens sida , slwla dessa derigenom erhålla en lielydelse 
inom de mälllizare staternas örloGs-mariner 1 som blir ännu 
större än den som ilittills tillacts dem, så länge unecfärlig 
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likhet i seulinr,sförmåea kunde antacas eea rum hos alla väl

byeeda örloesmao. 

[(asta vi nu en blick på vårt (Danmarl;s) sjövapen, ~å 

ftr ilet tydligt att man, med afseende pf1 våra inskränlqa pen

ningetillt:ångar l eerna önskade lillnna l . e en om imdamålsenlic 

förening af seeel- och ånr,fartyg' lj'das i alt bereda landd 

ett l•raltfullt och betryr,eande sjöförsvar. Ännu t)'dlip,are t::iir· 

denna önskan sir, ~::allande, (lä man taeer j betral;laode hri

sten på br;innrnaterialier inom sjelfva landet, äfvensom våra 

maskin-verl;st;idPrs otillräcldichet i fråca om anskaffande af 

flfven de mindre rnasidner, som en n[igorlnnda lirartit: ånc

llotta erfordrar. Jclle dess mind1·e r,estalta sit: förhållandena 

så att då detta ;innu för ett par år sedan kundE' anses möj

liGt, f1r sal;en numera :lllnorlunda hesl;alfad, eller de vietiga 

och till en del oväntade resullater som senaste tid rmd

fört. Derigenom att hastiP,hett>n som åstaclkommes IIIPdeh>t 

anv;indandet af änekraften, ickt> l;n1p,re frJmlräder s5som 

sliiljd från artiiiPri-styrl;an utan sammansmfiii d!:'rrtH'd, har 

sjökril!sväsPIHlets utverldinu fått en ny rictnine, oeh huru 
mycket man iin kan känna si}! f~stad vid dl!ll IJittillsvarande 

form, hvarundt'r SPGeifadn;et till en del l;unde antar,ns n:ir

ma sig fulllwmlieheten, så mftsle nu, under vetensl,apen s 

närvarande ståndpunl;t, erkän nas, utt hvarje örlogsman sak

nande rnel;anisk framdrifningsl;rart, eudast kan bdral;tas sfl

sorn en ofull!wmlig krigs-maskin. 

Erliånnes rililieheten af denna förntsflltning, och det 

alltsf1 visar sir,, att, äfven för oss, nödvändiehelen är innP, 
att öfverp,å till allmånnare anviindande af årq;l;raftPn, så fram

står nu elen frågan, h1·ars besvarande är af störsia hdydPI

se för lundels framnrla sjöförsvar, nemlip,en: h vilken princip, 

rnrd hånseende till hastigheten, änclamå lsenlir,ast bör läeeas 

till grund för utvecklineen af vår blil\an,Je ånsl1otta . 
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Af hvad förut blifvil andfönlt visar det sie att de an

språk man hall på hastiuheten, med h varje nytt framsteg 
1 

beståndiet hlifvit större. Vit:IPD som måste Iiiiäagas detta 

nya medel till förökande af styrkan hos en örloosman har 

blifvit alltmera erl,tinrl, och tviflet, som å and:a sida~ cör 

sic {lidlande, anr,ående hvill1et system som bör er·hålla företrädet 

l1an således nästan uteslutande antar,as härröra från olildJet ; 

åsint rörande den tid som för farty~: af oli~a klasser anses 

nödvändiet att de böra l;unna intaea proviant och öfrir,a 

förnödenheter, h varvid afseend et härpä äfvensom på masld

neos vip,t, som står i nor,aste samband med masidokraften 
l 

så r,odt som utgöra hvarandras vill;or. 

Inom de större marinerna, hvilkas föremål väsendtlir,en 

är besl;yddandet af kolonier och vidt omfattande handels

f(Jrhållanden, eller hvilka j alla hiindelser hafva vi{{tiua poli

tis~a intressPn att v;irna på atliip,sna punliter, der ;11• dpt liitt 

föridarlie t, alt åsit:t••nta kunna stå sl;arpt emot livarandra 
l 

alltefter som man tillä{;t:er det ena ellrr andra af ofvao an-
förde afseeliden öfverv:ip,ande inflytande. J sta!Pr deremot 

hvilkas sj<Hihsvar u:istan uteslutaude måste lwt"il·n·•s 11~1 ' 
• " ' l._ { er,na 

lwsters och f:11·vatt eus sl,yddande, blir vieten för llottans 

hufvudstyrka att lwnna föret;1p,a sjötåg till atl~p,sll<• värdsde

lar af mindre brtydenhet, och det hlir då för dessa stater 

möjligt att cft<'rströfva en crad af hastiuhet, som j allmän

het icke, eller fttminstone icke utan sto1· betänldiehet, anses 

rådliu för de större sjö-nationerue att antaca som cmnd för 
si u sjös t j'!' k a. 

BPlraldar man Danmarks egendom liga förhållanden nuder 

hvilket sjökrit: som helst, är det otvifvelalitip,t, att. afseendet 
' pa lirigsföretag i våra uf1rmaste farvatten måste med öfver-

vägantle vip, t göra sig !)iillanJe. Vår beliip,l'nhet bar det med 

SIP, 1 att våra örlogstr.iin alltid hllllna nnna )ätt !iiJgåug till 

provianterinp,s-stiillcn, ii!vr-nsom förnödenheter af hvarje art. 

Sliulle dt blol.ad-lu·i~ Llifva nödvändiet, måste det bli!\'a 
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\'itla .liittare att, under större IItvediine af ånelir:1ftens användan
de, förse l;rigsfartn~en med det nlidv;indi:;a, f111 hvacl hittills \'a• 
rit möjligt, och i samma lörhållanlle blir betflllldigheten vid 

att åsyfta hastiehetcns förökande mindre, äfven om det

ta skulle erfordra nåGon iuslH'flllknine af den tid, för hvill;en 

man hittills intagit p\'oviant, äfvensom af de tj'ngder , som 

under förra tiders förhållanden aosågos nödvändiga att taga 
ombord. 

Dessutom är tlet endast genom snabbgående fartye som 

man kan hoppas att göra förbindelsen mellan landets sär

skilda d f' la r sälier, eller att hlllna utföra företag i närheten 
af en talrikare fiendtlie styrlia, som kan antagas vara i be

sittning af våra farvatten. Ju stiirre denna hastighet blir, ju 
större bör rimligheten vara att uppnå det åsyftade målet, 

lil;asom hastigheten, eenom att uppträda i förening med ar
tilleri-styrl;an, under mångahanda omständigheter måste för

läna <len mindre staten en fördel, som till och med ickH 

lieodens större anli.il blir ist5nd att uppv:iea. TiiiPgna vi oss 
deremot icke denna fördel, sliOia v5.ra sl;epp, stalida emot 
en lirart iga re Oeudtlig slydia, blifva trun~;ne aU hålla sic i 

hamn, eller också sliola de utsättas för att krossas genom 
lienel ens öfverlägsenhet. 

Nödväudigh~ten framstfrr såledl~S !'ör· vår· marin att ef

terslråfva den största möjliga hastighet för våra blifvande 

örloesm[HJ, som l; an uppnils under våra pekuniära förhållao

den och öl'riga yttre omständigheter. Denna nödvändighet 

framträder med så mycliet större vigt, som det enligt ut
vccldingeus cfme kan föruts es, att mindre snabba fartyg 

1 

Mren om dessa i förhållande till lidpunkten kunna anses 

tillfredsställande, småningom, alltsom hastieheten förökas hos 
andra nationers öl'lot;smäu, komma att st<illas under alltmera 
O!]ynsnmma förhålla nden , och det kan således vara skfd att 

befara, det såtlana fartyg, lil;som nu ju lfartygen, inom kort 
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komma att anses som föråldratie och olämpliga till landets 
försvar. 

Ehuru fr ågan om penningar möjligen lwn antagas ligga 
utom närvarande betraktelses gr:insor, så är dess inflytande 

likväl af den vigt, att den ide bör· förbises vid skärskådan

det af en fråga så beskaffad som den närvarande. Först bör 
då framhåll as, att om det än kan förutsättas, ntt hänseeodet 
till den större utgift, som äng-örlogsmän med större bastig
het medföra, med mer eller mindre styrka lärer göra sig 

cällande, bör· dock slutligen erkännas, att man, genom att 
inrymma detta pPimniera afseende ett allt öfvervägande in

flytande, liOmme att ådraea staten en slutlig förlust, emedan 

liOstnaden för mindre fullliOmliga, fartyg alltid måste leda 

till otillfredsställande resultat. Blir deremot den öfvertygel

sen allmän , att mera snabbgående fartyg både gö1·a mera 
tjenst och lemna större trygghet, än rartye försedda med 
ringare masldnl;raft, så böra de möjliga svårigheter, som 

kostnadsfrågan medför 1 småningom vil;a för denna öfverty
gelse, och vitl h varje nytt framsteg måste sjöförsvaret då 
bilda sig efter denna fisigts fordringar. 

Det torde således litrnna förutsättas att frågan om pen

ninear icl1e bör hisea väsenulligt hinder i vårren för ett visst 
antal skepps byg[pnde eller för ;indring, äfven om man måste 
bestämma sig att genomföra ett mera kostsamt ånefartygs

system, men vida mera kinkigt blir det deremot, då fråga är 
om tillvägabrineandet af en planmessig utveckling och slut

ligt bestämmande nr det nya sjövapnets form, bildad enligt 
de medel staten, efter förhållandenas betraktande från alla 

sidor, kan antagas, i fram tiden eca förmåga att anslå till sitt 

sjöförsvar. I detta afseende måste nemligen likformighet 

och fasthet med hänsee nde till dessa medels omfång, fram

stå såsom oafvisliga viikor; men huru rinp,a klarhet och öf

verensstämmelse i åsieter, som ännu tyvärr göra sig eäl

lande angående denna vigtiga del af statshushållningen, der-
H 
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om J13o man öfvertyga sig genom att jemföra rörhandlingen 

om sjöstatens budget för 1851-52, med samrna budget 
under de följaode Hilisdags-sessioneroe~ ). 

Under det tillstånd ar ovisshet, som härigenom frambrin

ga5, är det tydligt, att hela marinens ställning raåste blifva 

osäker och sväfvande, och med blicken riglad pä öfvergån

gen till h vilken ny princip som helst, måste hehofvet af en 

fastare grundval framträda med alltmera röröl;ad vigt, så 

framt marinen skall kunna uppfylla sin vigtiga bestämmelse. 

Antingen denna bestämdhet kan ernås under form af en nå

gorlunda lika beskaffad budgetsumma till sjöstatens förnöden

heter, eller under antagnudet af f'lt visst antal l;rigsfartn:, 

blifver resultatet till en del detsamrna, alldenstund, i begge 

fallen, den pelwniera frågan blir hufvud-vilkoret, och Flot

tans beståndsdelar natur•lietvis bos oss, som i andra länder, 

*) I finans-utskottets betänknudel förelugdt Folk-thinget i December 
i81.i0, framställer uLskoltet följande hufvud-förslag. 

"Sedan alla förhanden varande omsLändighetCI' tagits i öfvcr
vägaode, har utskottet stannat i det beslut, att föreslå "Thinget" 
att bestämma en summa af en millionBiksbanksdaler, som den gr~ns, 

bvarinom framtida anslag till sjövapnet böra hållas , dock sålunda , 
:Jtt häri innefattas så väl dc adminislratiuns-gremr 1 hvilka under 
senaste år från annat håll blilvit öfvertlyttadc till Marin-Ministeriet; 
(Lots-, Fyr- och Båk-väsendet), som äfven de ordinarie utgiftm· 
till Muddrings-väsendet och Köpenhamns defension , sJmt slutligen 
samlfiga utgiftorne till Flottans underhåll". 

Finans-försl~gets, till följe häraf, nödvändiga ombildning antogs 
af Folk-thinget med 57 röster mot 9. 

Utgilten till de anförda administrations-grenar, hvilka endast 
s tå i medelbart sammanhang med Flottans bebo f, kan antagas upp
gå till ett belopp af omkring 130,000 Rbdr, och siiledes fordrade 
man att marinen skulle inskränka sina ordinarie utgifter till 870,000 
Rbdr. I motsats htirtill, var den summa, som påföljande året an
$]ogs till samma ordinarie utgifter; 200 till 250,000 Hbdr· .>törre 
än under de sista '20 ören före kriget. 
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alltid måste lJlifva undel'lmtade sådana modillkationer som 

vetenskapens framskridande medför. 

Utom kostnaden för fartygen, är det för öfrigt tydligt, 

att vidsträckta och kostsamma arbeten blifva nödvändiga, för 

att, under våra varfs närvarande tillstånd , göra öfvergången 

till ett förändrad! system möjlig. Alt medel till utförande 

af dessa företag efterhand lära blifva anslagna , såsom en 

följd af den tvingande nödvändighet som förändrade förhål

landen måste erk~nnas föra med sig, detta ligger emellertid i 

sakens beskaffenhet, och anslaeet som man har anledning 

emotse till byggande af en ny docl(a, istånd att rymma skepp 

af förandrada dimensioner, lemnar på förhand ett bevis här

om. Inflytelsen af denna samma nödvändighet, lärer nog 

också i andra rigtningar afläesna svårigheter och tvifvel, men 

skulle vaseulliga betänliligheler likväl göra sig eällande' då 

kunna dessa, snarare än med afseende på anslagsfrågan, an

tagas bero på huruvida möjligen en ny kraft kan uppslå, 

som med ringare kostnad blefve i stånd att ersätta ånean, 

hvarvid återigen en ny modifilwtion af sjökriesväsendet må

ste inträda. Emellertid l;an det förutses, att äfven i detta 

fall nödvändieheten af docka och af mekaniska förbättrinear 

med samma styrka sl;all göra sig gällande. Det är möjligt 

att elementerna till frambringande af den drifvande kraften 

då måhända lmnna Lillvä~abringas inom landet, och en för

ändring ar denna bes)lafl"eohet skulle såledPS rimligtvis gestaJ

ta sig så fördelaktigt, jemförd med nuvarande förhållanden, 

att hvarje försök som utvisade möjlighet att befrämja denna 

vigtiga frågas lösning, måste betraktas med särdeles intresse, 

synnerligen af mariner, h vilka såsom vår, alltid äro begrän

sade inom proportionsvis ringa medel för uppnående ar de

ras slutliga ändamål. 



SANN SJÖ~IANSIIÅLLNING. 

Det finnes i c lie .n neon ställnine i lifvet Il varest lugn o-ch 

sans mera pryda mannen än i sjömansyrket, och knu~ke är 

det just derföre som den besinnineslösa ifvern, den odäm

pade sinnesrörelsen - rädslans O'clr osålierhetens tro"na föl-
. u 
Jeslagare - aldrig synas så motbjudande som niir de up-

penbara sig uti en skeppsförares åthMvor. Sl;all sjömannen 

med framgång bellämpa sitt yrkes många vidrigheter, så må

ste han sälta sig i besittning af en vallen sjelfheherrskning , 

som utan att rubhas kan skåda försfö1·elsen in i ögonen , j 

huru bister sl1epnad den än framträder, samt derjemte van

ja sig vid en hållning, som bos underlydande ingifver det 

slil!ra förtroende och flen ordning, som vid gemensamma an

strängningar iiro nörlviindit;a. Få mennisllor äro dock så 

lycldigt lottade 1 att de af natlii'Pll äro begf1fvade med dessa 

ödla ep,ens/;aper, de U('ste måste förvi1rfva 1lern uti erfaren

hetens slwla. Men oaliladt erfarenhet 1 
och dertill sjöerfa

renhet, alltid liOmmer all hlifva den enda rätta vägen, på 

hvilkeo en sann sjömans!Jålloin~:r måste inilemtas, så medför 

det docl< ett v:ileörande inllytande, att se och höra huru 

praktiske män förhålla sig, då faran hotar och allt beror på 

en stadiff hand 1 ett qvicl!t Öffa och en harmoniskt samlad 

tanl•egån~:r. Vi tro oss derföre göra Tidskriftens läsare ett 

nöje med att åt.ergifva berättelsen huru en skeppsbruten be

sdttning, tillhörig Engelsl1a ångfartyget Geelong bergade sig 

ombord på Korvetten Najaden förliden höst i Spanska sjön. 

Natten före den 24 November förlidet år rasade i närno

de farvatten en svår sydvestlig storm. Den Svensiw f(or

vettcn Najaden befann sie på yttre gränsen af de "uppcåcn-
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de ~runden n, h varest, som bcl!ilnt är, alltid rese1· si~:r en 

våldsam sjö då der blåser starka vestliga och sydliea vindar. 

Korvetten låg om natten bi för sina stormsegel, ocb arbeta

de hårdt i den svåra sjöhäfningen. Genast vid dagningen 

upptäcktes tvärs i lä en seglare med nödsignaler, Haggen på 

"flalf stång" m. m. Ehuru det var föga hopp att kunna gif

va någon hjelp vid ett sådant öfverhands väder, livarunder 

de bftda fartygen alltjemnt tog o svåra öfverhalningar, och 

f{orvetten dessutom hade förlorat h åda sina låringsbåtar, så 

höll dock Korvett-Chefen ned emot det nödställda fartyget. 

Snart uppläcktes att det låg i ett sjunl;ande tillstånd, 

och arbetade tungt emot sjöarne, som oafbrutet bröto öfver 

det. Besättningen var ifrigt Sisselsatt med att hålla pum

parne i gång, och aliterut syntes deras f(apten med kilwre i 

handen. - Sedermera erfors att det var ett jernångfartyg, 

hette Geelong, Kaptt>n M' Lean, och att det några dagar förut 

hade lemnat Slwltland för Nya Holland. Dess rnachineri ha

de före afresan blih·it söndertaget och nedstufvadt i rum

met, slwrstenen nedlagd och fastsurrad på däck , och en 

''jury''-tackling uppsatt för att medelst segling uppnå be

stämmelse-orten. Något efter solnedgången den 23 No.vem

ber, då stormen var som våldsammast, 11om en störtsjö och 

ryckte loss skorstenen ocb liaslade den emot lä reling, hvar

est Styrmannen olyckligtvis stod och derigenom blef illa sl!a

dad. straxt derpå liOm en annan sjö och spolade skorste

nen öfverbord, och då fa rtyget i dctsumrm tog en Iii öfver

haluing, stötte den hf1l i fartygets sida. Vattnet inträngde i 

rummet och oaktadt pumparue bemannades och af den få

talige besättningen höll os gående bel a natten, så tog vattnet 

alltjemt öfverhanden, ~ch fartyget förh lef i ett sjunliande till

stånd. Ti ll råt:a på olyclwu lwm en sjö och slog sönder 

rodret, och ehuru en uppkransad lwbel utlirades för att sty

ra med, så kunde fartyget ej stäfva upp emot sjöame, hvil

ka llll hejdlöst hröto öfver deras sälira ror. l(aptenen lyc

kades dock hålla bosättningen vid t:odt mod , förvissande 
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dem om möjligheten, ott medelst oafbrutet pumpande skulle 
de kunna hålla fartyget flytande till framåt följande dagen 

1 

då de nog innan dess skulle blifva i sigte af någon seglare. 
Just vid dagniosen, då Kaptenen var sysselsatt att ibland 
sitt, ar väta och arbete, öfveranstränsda folk utdela en slump 
förut redan kokadt kaffe, som han nu vid en spritlampa lyckats 
uppvärma, visade sig för de skeppsbrutnes blicl1ar den Sven
sila Korvetten. De fingo snart äfven den glädjen se att de 
voro upptäckte ifrån Korvetlen , som med öl;ade sesel höll 
rätt ned emot dem. Efter att Kapten en stund haft kikaren 
för ögat, utropade han : "det ar en örlogsman" ! - h varpå 
han hoppade ned i kajutan och framtog sina rakdon, och då 
hela vattenförrådet var förstörd!, tog han sin andel af kalfet 
till rallvatten och rakade sig pil det sjunkande vraket, för 
att 1 som han sade 1 vändande sig till sin sjul1e Styrman : 
"komma ombord på en örlogsman like a gentleman!11 

Den Sveosl;a Korvetten höll ned i lä om ånsfartyset, 
och gick det så nära som säkerheten medgaL Under tiden 
hade de slwppsbrutne utsatt en på däcl; stående lifrädd
ningsbåt, h vari Slj'rmannen först nedlades, ocb derefter ned
gingo sex man, man efter man, ulan någou ifver eller träog
sel att lwmma först. Tvenne man rodde den lilla båten , 
hvilken lätt som en fogel flöt fram öfver de bereshöga vå
gorna. Men när den nu kom intill 1\orvettens shla_, så er
fordrades den största uppmårksamhet, för att under den 
svåra sjögången komma ombord och lilival akta båten frän 
att sönderkrossas ilf l(orvetten , som vid hvarje öfverhalniog 
doppade sina kanoner långt ned under vattnet. Med rtter
sta lifsfara höllo de dock båten på lagom afståod, och emot
togo kastt5g, h vilka de stuclw först på den vanmäktige Styr
manneo , som sålunda blef den förste som bergades. Der
efter upphalades den ene efter den andre, utom 'de bada 
roddarue och mannen aklerul, som med en åra styrde bå
ten, hvilka !ungt och uppmärksamt förblefvo vid deras plat-
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ser och manövrerade den lilla farkosten undan all fara för 
. ' 
Korvettens örverhalningar. Oe rodde snart tillbaka till vra-
ket och afhemtade de öfriga af besättningen - inalles fjor
ton man - livaribland sist af alla Kaptenen nedsteg i !if
räddningsbåten. Han tog senast styr-åran och med säkra 
och raska tag förde han båten ned emot Korvetten. I-Ivar
enda man kom lyckligt och helbreeda ombord, och slutligen 
iifven Kaptenen, hvilken, trogen sin pligt, äfveo var den sista 
som lernoade båten. Lugn oc!J enl1el, som vid en livardag
lig händelse, framträdde han hölligt och nyrakad, och med 
få ord tacl1ade för det bistånd han erhållit. Något efteråt , 
~· ttrade han med en märkbar känslooärvaro till en ar Office-
rarue : n jag trodde, vid Gud, mer ån en gång förliden natt, 
att vår sista stund var lwmmen, men ou kan jag tacka Gud 
som så underbart har frälsat oss n! - Ett år förut hade 
samme Kapten M'Lean, under en stormig natt i Engelska 
l1analen, blifvit öfverseglad, då hans fartyg genast sjönk, och 
han sjelf, jemte några man af besältningen 1 blefvo följaode 
dagen ar ett annat fartyg upptagne från niiera llytande spil
ror. - En !mapp haf(timma sedan den skeppsbrutne besätt
ningen lycklie t kommit ombord på Korvetten Najaden, sjönk 
ängfartyeet, och nedgick högtidlist i djupet, med akter
skeppet först och boesprötet upplyrtadt nästan lodratt i 
lurten ! 

ÅNGBÅ'rS-MANÖVER. 

(Ur Nautical Magazin,) 

Kut'i rätt mot vind, och kryssning. Under lång ljenst.,. 
göring ombord på ångbåtar, så väl med propeller som skruf, 
i alla sia ss väder, bar jag vunnit den er[arenhet , att om 
!~tlfSen bär rätt emot vind, den då Lör slärvas så Iange som 
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hjulfartyget stadiet lwn h511a siu uppe, men att i ö::;ouhlic
ket det visar benägenhet att falla af, stag- och galfelsegel 
böra sättas och fartyget läggas bidivind. Jag bar sett ång
båtar som arbetat sig upp rätt i lofvart 70 å l 00 minuter 
på dyenet, då de knappast skulle hafva styrt, ocl~ säkerligen 
icke gjort halfva distansen om man stäfvat rätt i viuds-ögat. 

När ett propell-fartn: ståfvar vind och sjö, och dervid 
icke kommer högre än till 2 eller 3 lwop, bör c.let l;iggas 
bidivind under segel ; ty oberoende af motståndet, cö•· pro
pellern i det närmaste samma antal slag som under 1nnsam
mare förbållanden, ehuru nn den ena cy lindrrns ånga eller 
den andra bortslösas i slip. UudE'r sf1dana omständigheter bör 
man således ej tvel;a att med segel lätta propell erns arbete. 
Hjulbåtar deremot, minsila slagen nneefar i samma proportion 
som farten allager, då ång-lwnsumlionrn rj kan blifva så 
betydlig. 

Vändning genom vind. När ett seelande fa r tyg skall 
vända genom vinden, söl; e•· man ntt innan rodret nedlägges 
få så tillrächlig fart, att det med sakPrhet går öfver. Manö
vern måste alltid åsyfta vändning på möjligaste korta tid, 
med undantag någon gång i stillt vatten, då man önskar 
skjuta upp i vändningen; härvid lwn man i allmänbet an
taga att lfmga fartn: taga län~:sta tiden för att gå öfver. 
Vändning under ånga och segel fordrar andra re:;lor: 15t 
lofva så yackert, medelst 2 eller 3 spal;ar lä •·or; när vin
den år oml;riog ett halft strecl< på gamla lofvarts hog, bras
sa om akter, lägg rodret midsliepps och låt fartyget köra 
rått upp i vind, till dess akter-rårna äro bitlivind och store 
hals under, medan ännu aliterseglen ligga i lä om förseg
len; lägg roret åter samma väg, för fallning öfver på nya 
bogen, och fullborda vändniogen på vanligt sätt. Om rodret 
legat nere noder hela vändningen, utan alt läggas midsl1epps, 
skulle seglen, synnerligen i hård lwltje ej hunnit blifva om
llalsade i rätta u tid . Sflledes kan man l'j, då fråca är om 
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!li'OJH:'IIPrfarlyg, s;·,ua att ett fartya manövrera r billtre än ett 
annat, derföre att drot kan l'iliHia på l;ortare tid; sna ra re 
tvertom, ty om IJiand flere fartyg mrd prope ll er, ett utmär
t;er sig eenom att viinda mychet fortare an något ar de an
dra, ftr det eansli:t sannolilit att origtig manöver derti ll val'it 
orsal<en. 

Äfven vid till segels r,5ende, lwn man beeagna sig ar 
den vllli~J,het, med hvill;en ett propellerfartyg lyder rodret. 
Om strax innai1 anl;aret sl<ipper botten , machinen sättes i 
full gan~ och rodn•t lä::r.es dil!l ombord, lwn man fa ll a åt 
hvill1en sida som behagas. Denna manöver användes o!ta 
med fördel. 

Dejsning och bacltning. När ett fartye seglar bidivind, 
tvineas dess förstär upp mot vinden, till följe ar vattnets större 
tryclinin~: på bor: ens lä, än på dess lofvarts sida; häruti lir,
ger erundorsai\Pil till hvad man i allmänhet kallar ''lofvarts 
ror". På samma sätt är förhåll~ndet vid dejsning; vatten
t.rycl\et mot lä lårinB, tvinr,ar ahterstäfven upp mot vinden, 
huru än rodret må liega för att motverl;a denna rörelse. 

Ti llämpa detta på en ångbåt! Den kan \'isserli[;en i 
smult vallen och stiltje, undrr dejsninr, i någon mån styra 
med rollret, men det rineaste fartyget lir;incrr, liör det ovil
lwrlip,en med allterstäfven npp i vind. Så lrdes om man vid 
nf1r:ot tillfälle under bact;ninr~ med en ftn:-.:bät, skulle vi lja 
sväoca henne med al<terstiifven åt lä, i stillid för i vind, 
dit den sjelfmant siwlie gå, behöfves endast att mede lst 
passaeer3rnes och besättningens placerande i lovart, kränp,a 
fartyget åt denna sida. Jn större luäneniog som på detta 
sätt åstadlwmmes, ju hastir,are blir röre lsen, och det för 
manövern nödiga utrymmet mintlre. Härar synes att man 
kan bacl1a en ånr,båt ansenlig distanre rfltt a liter öfver, 
om man blott passar på och skirtar tynr,dernr, så snart hon 
visar benåsenhet alt cira, hvilken manöV\'l' jac alltid med 
säl(erhet utfört sii ofta den varit IJdJöllic. 
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N•ir ett seclande fartyg skall vånda, och IIommit upp i 
vind, händer understundom att det tv:irstannar odecideradt 
hvilken väc det skall gå ; om uti ett sådant ögonblick, me
det linnes att kränga fartyget at gamla lovart' faller det 
under dejsningen öfver åt råtta hållet. Detta kan visserli
gen anses, endast såsom en finess i manöver-väg, men tor
de likväl gncna mera än det gamla sättet alt lägga rodret 
för dejsning. 

llvat·jehanda. 
Varlamhet med bomber. En nyligen skedd olyckshän

delse ombord på Engelska Unieskeppet Rouge, visar hur yt
t~rst varligt man måste handlera bomber. Under en mål
skjutning skrurvade den man som var delt att afskrufva för
kappniogen på brandtröret , genom tanklöshet, afviga vägen 
livarigenom sjelfva brandtröret till en del utskrufvades. Följ
den blef, att då skottet atfyracles sprängde bomben kanonen. 

Nybyggnad af Skrufskepp i England. Engelska Amirali
tetet har anbefallt nybycgnad af trenne Skruf-Linieskepp och 
trenne 50-kanons-Skruf-Fregalter. 

Nytt diagonalbyggdt ångfartyg. M:r White If Comp. i 
Cows bar återigen i stor slwla utfört diagonalbyggnads-me
thoden , uteslutaode alla spant, genom fullbordandet af en 
ny ångbåt Solent. Oen är icke mindre än 318 fot öfver ståf, 
37 fot bred , och uppmätt till 2230 tons. Den S sistlidne 
Juni allöpte det under månca tusende åsldldares närvaro, ocb 
fartygets döpelse-ceremoni förrättades af den vidL beundra
de Donna Manuelila Rosas. 
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Gammalt skepp. Samma skepp som förde General Wolfe, 
under hans expedition, till Quebec är ännu i fullgodt stånd. 
Dess namn år William och Ann. Det byggdes 1759 till en 
11 boml1etch", och var nyligen i docka i London 1 då det be
fanns starkt , sundt och sannolikt att kunna vara i bruk
bart skick ännu många år. 

UNDERRÄTTELsER FÖR S1öFARANDE. 

För undvikande af ankring på de Telegrafiska trAdarne 
uti stora och Lilla Bett aogifves : 

I Stora Belt är Telecraf-linien , emellan Knuts-hufvud 
på Fyen och vestliga refvet af Sprogö , utmärkt genom 2:ne 
märken på Knuts-hufvud, h vilka bära V. ! S. och O.~ N. från 
h varandra; för östra farvattnet genom 2:oe märken på see
land som bära V. ~ N. och O. ! S. från bvarandra och söder 
om Sprogö genom vakare. 

I Lilla Bett är linien, emellan Fredricin och Strub, ut
märl• t genom 2:ne märken vid Slrub som bära N.t.V. i V. 
och S.t.O. ~O. från hvaraodra. 

Märkena utgöras af h vitronlade Båkar, af träd, och d3 de 
väl betäcka hvarandra utvisa de Telegraf-Iiniens läge. 

Telegraf-lioien frän Orfordness till scheveningen ligger 
uti o.s.o. från Orfordness höga Fyrtorn, och är man öfver 
den då tornet är ärverens med Gedgraves höga träd 1 i 

V.N.V. 



FÖRÄNDRADE OCH NYTILLKOl\INE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN 

(Forts fr. Sid. H7.) 

Danmark. 

Isefjord, Båktunna, svart, med I o fots stång och ett 
röd t Ido t, på 13 ~ fots djup, vid östra sidnn af grundet Taer
skelen. Pejlingar : yttersta pynten af Spotsberg O.N.O. i O.; 
! Uersta udden af Korshagen N. V. i N. 

Sl;epp, som anlöpa lseljord, måste bringa denna tunna i 
S. V. i V. och sedan de passerat nära den , ostligt och syd
ligt, styr'a V.S.V. ~V. öfver Taersl;elen, hvarest de på ett afstånd 
af ~ l;abellängd finna lO i fots djup, vid vanlig vatten höjd. 

Tyslfland. 

Warnemunde. signalerna för vattendjupet äro sålunda 
förändrade, alt en stor svart och hvit kula angifver 14 fots 
djup och hvar och en mindre svart kula, öfl'el' eller under 
den stora lm lan, angifver ~ fot mera eller mindre d j up. 

Ryssland. 

Riga, Klockboj, utanför de J'Uersta bankarne vid Dii
nas mynning, på 15 famnars vatten, nord ifrån den lånea 
stäneen med triangelen, och utvisar rf1lta inloppet öfver ba
ren . Bojen är försedd med ett pyramidformigt segel och 
målad hvit och röd. Böjd öfver vattnet 16 fot. 

England. 

11'/il{ord, röd boj, märf;t nT110rn Bockn, på 6 famnar vitl 
lågt vatten, springtid, 75 famnar V. om llarbour Bock. Pej
lingar: yttersta uddarue af Bat Island och Sheep Island öf
verens, S.t.V. ~ V. S:t Auns hör;a Fyrtorn V. l N. 
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Spanien. 
Finisterre, Fyr, omgående, med fiirmörlielser hvnr 30 s. 

flöjd örver vattnet 470 fot ; synvidd 24 mil. 42° 521 4511 N. 
9° 201 1411 V. 

Sisargos-öarne, Fyr, röd, stillastående, på nordligaste 
udden af Isla Major. Höjd öfver vattnet 360 fot; synvidd 
Il mil. 43° 21 1 50 11 N. 8° 551 911 V. 

Cap Creux, Fyr, stillastående, med blink h var 3 m. 
Höjd öfver vattnet 290 fot ; synvidd 15 mil. 42° 181 4511 N. 

3° 141 21 11 o. 

Sicilien. 
Sorello, Fyr, stillastående med blink hvar 3m. på landt

udden Sorello nära Cap Grauitola. Höjd öfver vattnet !10 
fot; synvidd 14 mil. 37° 331 5011 N. 12° 371 50 11 o. 

Palermo, Fyr, på möljen, förändrad till stillastående, med 
blink hvar 2 m. Höjd öfver vattnet 95 fot. 

Norra Amerika. 
Sand /{ey) Fyr, stillastående, med omvexlande J m. klart 

sken och l m. förmö1'11elser och blini; ; den senare l O s., 
förecånr;en och efterföljd af 25 s. förmörkelser. f-löjd öfvc1• 

vattnet, vid lågt vatten, 110 fot; synvidd 12 it 15 mil. 
24° 27 1 911 N. 81 ° 521 43 11 V. 

ftfexico. 
Galoeston. l) Fyr, stillastående på Point Isabel (lka

zos Santiago.) Tornet är h vitt, men taket och lanternan 
svarta; synvidd 15 mil. 26° 71 N. 97° 161 V. 2) Fyr, 
med svartmålad ställning, på södra ndden af Padre Island , 
för att heteclina inloppet till hamnen; synvidd från baren 10 
mil. 26° 61 N. 97° 12' V. 

Asien. 
blanilla. l) Fyr, omgående med förmörkelse h var 1 m., 

på ön Corrrgidor; synvidd 40 mil. 2) Fyr, på ön Pulo 
Cahallo ; syn vidd 9 mil. Emellan förutnämnde öar är ett 
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farligt eruod, och tjeoar Fyren på Pulo Caballo till att hin
dra fartyg alt komma emellan dessa öar. Df:nsamma bely
ser en bäge af 200 erader emellan O. oeh V. åt s. , så att 
man förlorar den ur sigte så snart man kommer innanför 
ön ; hvarefter man ledes till ankarsältningen ar Fyren på 
Corregidor. I S. 15° O. 3 !- mil från Polo Caballo ligger 
ön Fraile och kan man väl närma sig dessa båda öar på ! 
mil 1 men bör dock, för den starka strömmens skull 1 hålla 
sig midvaters. Pejlingarne äro rättvisande. (Forts.) 

SAMMANDRAG AF ÅTsKILLIGA KoNGL. BREF, FöRORDNIN

GAR' GENERAL-ORDER M. fil.' UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTEMENTET. 

(Kong!. Bref.) 

Maj den 4. K. M. har i Nåder bifallit alt en Officer ar Flot
tan må kommenderas att bevista ett af Förenta staternas 
i Norra Amerika Hegeriog föreslazet möte i Meteorologiskt 
afseend e. 

S. d. K. ~1. har i Nåder tillåtit att Skeppsgosse-Brigcen vid 
Götheborgs station, Glommen, må under sommaren begagnas 
till undervisning för Eleverne vid sjömanna-Sällskapets i 
Götheborg Takel-skola. 

Den 19. K. M. har i Nåder tillåtit, att Linieskeppet Carl Jo
han må under pågående reparation apteras till Skrufskepp. 

Den 19. K. M. har i Nåder beviljat, att ätskillige Timmer
män och Handtverkare må ersältas för förlorade verktyg 
''id den år 1850 å Kronoskepps-varfvet i Carlskrona tima
de eldsvåda, ml'd en sammanlagd summa af 502 Hdr Bko. 

Juni den l. K. M. har i Nåder tillåtit föreslagen förändring 
i inredningen å 2:ne till nybyggnad anbefallde Bataljons 

Chefs-fartye. 
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s. d. K. M. har i Nåder tillåtit försäljning eller slopning af 
åtskilliga Flottani Stockholms station tillhörande fartyg och 
slupar. 

s. d. K. M. har i Nåder bifallit att en Extra tjensteman får 
anställas för Revisions-göromålens bestridande vid Flot
tans Carlskrona station. 

Den II. l{. M. har i Nåder bifallit att läl;arebetyg skall utfär
das för Båtsmän, som under tjenst eutöfoing varit angripne 
af alvarsammare sjukdomar eller skador. 

s. d. K. M. har i Nåder Istställt Heglemente för en Gratials
inrättnin& till förmån för Flottans Matros-lwrps samt Haudt
verks- och Timmermans-statens enkor och barn. 

Den 20. K. M. har i Nåder bifallit förlängd lid för af girvandet 
af redogörelse för penninee-uppbörden under expeditionen 
med Fregatten Eugenie. 

(General-Order.) 
Juni den 2. !{. M. har i Nåder beviljat Selt.-Löjtn. Grefve 

A. EhrensvQrd 13 månaders tjenstledichet att sköta helsan; 
Den 14. Sekund-Löjtn., Friherre F. W. Bennet 2 månaders 

tjenstledichet att sköta helsan; 
Den 17. Sekund-Löjtn. P. E. Arrhenius 3 års ljenstledigbet 

att idl;a sjöfart å handelsfartyg; 
Den 27. Stelwnd-Löjtn. 1 Grefve S. Wachtmeister 2 års för

längning f1 innehalvande tjenstledighet. 
Den 29. l{. M. har i Nåder befallt, att ett Chefs-fartyg med 

1 Under-Officer och J 2 man s l; all, under be·fäl af en 
OfficPr, afs [nHias till Furusund för att besörja Karantäns
bevakningen derstädes. 

Juli den 8. l\. M. har i Nåder· tillåtit, att Premier-Löjtnan
terne O. Trflf:årdh och C. J. Skogman samt Sel;.-Löjtn:ne 
K. O. M. nahm och A. Molander få frän Fregatten Euge
nie afpoleteras. 

[)en 12. K. M. har i Näder tillåtit , att Sekund-Löjto. vid 
Flottan Grefve W. Moltke Hvitfeldt får under sin seme
ster vistas pa Fyen. 

Den 15. l\. M. har i Nåder befallt, att Äng-Korvetten Thor 
. sl1all utredas och provianteras för expedition. 
Drn 19. K. M. har i Nåder befallt att Norsl1a Ång-Fregat-

1<'11 S:t Olol' skall uti Telegl'af-signai-Bolteu erhålla ständi
ga Numl'et 43, Äng-Korvetten Norna 60 samt obevärade 
fartyget fljörnen 16. 
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Den 21. [(. M. har i Nåder beviljat Prem.-Liljtu. vid Flot
tan C .. J. A. Skogman 2 månaders tjenstledighet för att 
afsluta reductioner· och ber:lliningar af de under expedi
tionen med Fregatten Eugenie gjorda magnetiska och me
teorologiska observationer. 

Den 22. Prem.-I.öjln. A. J. Hasengren placeras från och 
med den l Oktober på Stockholms sta lion. 

Den 26. l{apt.-Löjtn. Victor Ameen beordras att vara Chef 
för l :a 13ohus 13åtsmans-l(ompani. 

s. d. Prem.-Löjtnanterne C. A. Sundin och C. A. L. Fries 
beordras att efter Fregatten Eugenies afmönstring t. v. 
tjenstgöra vid Carlslirona station. 

GcneJ'al- Order. 
• (Cartskrona Sta/ion.) 
A Kanon-Siwnerteroe von Essen och Victor v. Stetlingk , 

hvillw utrustas för l;aranläns-heva lwing å Sld\nslia kusten, 
kommenderas å den förra, med station i Tlelsingborg: Chef: 
l<apt.-Löjln. Ehreupoh l; medkommenderad O(f'icer: Sei1.-Löjtn. 
Braune; pf1 den sed nare, med station i Malm ii: Chef: Prem.
Löjtn. flerliepe; rnedlwm. Officer: SelL-Löjtn. Wollin. (D. 2 Juli.) 

Föriindringar inom ifonrJl· flfaJ:ts Flotta. 
Befordringar: 

Den l .lnli. Till Kapt.-Löjtn.: PrPm.-l.öjtn. fl. W. lling
heim, och till Prem.-Löjln.: SPk.-Löjln . .1. E. Gnd•, li us. 

Den 22 Juli. Till 1\ontre-AmirDI: Komm<>ndiir-f(aptPnC'n, 
Ridd. af IL Svfll'tls-Orden och [{. Hyslw S:t Slanislai-Onlen 
2:dra Iiiass med lu·ona, C. A. Viq;in. 

Transport: 
Till -Flottans l{esei'V-Stat öfverllytlade: d<'n 20 Juni, 

I<apt.-Löjln. och Ridd. C. G. 1-lolmqvist; dt>ll '; Juli, Kapt.
Löjtn. och Hidd. J. J. Carsberg; den 14 Juli, l{ommendören 
och Ridd. C. LagerbPrp,. 

Den 14 Juli. Till Under-Löjtnant vid Södermanlands 
Regemente : Sek.-Löjto. Grefve O. Frölich. 

Utnämningar : 
Den 8 Juli. Till Riddare af L(ongl. Svärds-Orden: 1\ap

ten-Liijtn. J. l(leman. 
Till Svärdsmän: Flap,r,styrruaonen Bergstrand och Fanjun

kan•n vid l\lurin- Ht·eementf't Jansson. 
--- -··--····------




