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AN"FÖRANDE AF FöREDRAGAl'IDEN FÖR 3:E VETENSKAPS

KLASSEN I l(O:'IGL. ÖRLOGSJVLI.NNA-S;\LLSKAPET DEN 29 

APRIL 1852. 

Anstalter i England (ör räddning a( slwppsbrutne besättningar. 

- -- - Såsom Lelinnt f1r, finnas i England organiserade tre 

olil;a riiJdningsmedel, nemtig en lifräddnint:s- eller lifbåtar, mör

sare och raketer, antint;en h var för sig eller i förening an

brac ta å de ställen af l;usten, utan för hvilka skeppsbrott 

oftast intriilfat. 

Ofta timad omöjlit:het, att under svårare fall, med van

liga båtar, rädda besiittniogarne från strandade fartyg, höj

den af fara för de personer, hvillia egde mod och menni

sliO I!iirlek nog att deltaga i dylil1a rflddningsförsöl1, föranledde 

tau l1en att byzea båtat· af den beslwffenhet, att de sl;ulle 

le mna en jemförelscvis större siilierhet åt egna, och möjlie

het att rf1dda andras besiittningar. llårigenom uppkommo 

de så l;<lilade lifbåtarne, farlwst<:r Lnmcla redan vid sin för

sta upplwmst på från vanliea båtar afvil;ande grunder, och 

redan i första tio-talet af delta århundrade hade man 

England på ett eller annat ställe förslwffat sig dylika. 

Småningom tillväxte antalet, grunderna för bregnads

sättet föräod1·ades till ännu mera olikhet med uet för vanli

ga hutar, och år 1851 uppga fs antalet lifbåtar i stora Bri

tannien vara 91, hvaraf Sliottland på sina lillster räknade s, 
England och Wales 75, och Irland s, deri docil upptaget äf-
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ven sådana, lnill;a, cenom ålder, vanskölsel eller misslyckad 

konstruldian ansåsos mindre noväodbara. Oaktadt de bri

ster, som såiPdes vidlådde flera och fastan man af erfaren

heten tyelit sig finna, alt de reda o beflntliea stationerna, så 

väl med afseende på b5t<Jrne, som på mörsare och raketer, 

voro för få, har man dock lj'ckats komma till gynnsamma 

resullater, och en m<ingd sl;eppsbrutna har dessa räddnings

medet att tacka för bevarandet 3[ sina lif. 

Anslw!faudel Hf lifbiitarne har skett hufvutlsaldigen på 

belwstnad ar ''iilgörande inrättningar samt enskiltas bidrag, 

en del eenom bPsl;nltning på in- och utgående fartyg, nåGra 

få genom styrelsen, och en genom l{onung Wilhelm den 

fjerde. De stä under lednin g nr 'lolwl-kommitteer samt fö

ras af en derför med stående anöning betalt person, hvil

l;en är bommittern för båtens förvarande och tjenstbnrhet 

ansvarig och som, tillil,a med bes[ittningen, vid hvar'je till

fälle densamma an viilides, vare sig för öfuing eller vid be

liof, erhållt'r särsliilt betalning. 

Sedan lirbåtar redan !lera år varit bPgagnade, påfanns 

genom Kapten ~Janby att som ytterligare räddningsmedel 

<lllviinda mörsare, medr ist hvill;a linor, fästade vid projrlili

ler, utknstndt.•s till strandnde fartyg och med lillhjetp af hvilka 

linor i Ilesta fall borde blifva möjlir:t att bringa de sl;epps

brutna i land. Dessa mörsare, på styrelsens belwstnad an

slwft'ade fu· 1825, samt begaenade af olil;a pundigtal, nemii

gen 4-, 6-, 12- och 24-'ib, hafva användts från stranden, livar

emot, till begagnande å båtar, mindre hand-mörsare, för

sedda med kolf, blifvit lwostruerade för att tjena dessa till 

kommuniliations-mcdel med de sl•eppsbrutna, i de falt det ej 

lj'ckats att komma anda intill vral;en. Slörsta svårigheten vid 

användandet af dessa kastpjeser var att erhålla åsyftad kastvidd 

samt alt välja lämplig laddning, helst origtigt val af den sed

nare ofta fiiranledde linans sprängning. 

191 

För· utrönande af passande laddniog och elevation till 

olika bastvidder och under olika omst<"wdigheter· samt ar 

mest användbar materiel till lina anställdes i Woolwich år 

JS46 af Commnn.ler Jernin:;ham åtsliilliga försäll med en 

5 i tums metallmörsare under olilw direlilioner af vinden, 

nemligen emot, på sidan ar, och med den åsyftade rigtnin

gen, vid starlwre och llbrare bl'is samt med linor af Manilla 

och Rysk hampa. 

Vid dessa försöl; utröntes, att, med vinden emot, min

dre elevation behöfdes i stark än i laber bris, så att, rör 

erhållande af längsta möjlit;a lwstvidd' 28 till 33° i förra 

samt 37° i sednare falld befanns vara li1111pligast. Distan

sen blef, under hP.gagnande af samma laddning, mindre med 

vinden på sidan, än rakt emot. 

Vidare fann man, ntt krutladdningen iclw boi'de för 5 i 
tums mörsare öfverstiga 16 oz. samt att, då den hunnit 

öfver 12, cylindrisli projelilil, tyngre än den vanliga, borde 

brukas för att minsl;a möjligheten af linans sprängning. 

Till lina visade sig Manilla fördelaktigare än hvad till

förne blifvit använd t eller Rysl1 hampa, såsom på en gång 

mindre dyrt. , mera starkt, lätt, varal•ligt och böjligt samt 

upptagande mindre rum. 

Med 33° elevation, 1 O o z. lad d o i ng, skott om 30 'lb 

vigt samt lina af Manillahampa erhölls i medeltal för 20 bast 

vid laber bris en kastvidd ar 285 yards, 

frisk • 279 

star!• blast • 243. 

Mindre laddningar girva med samma elevation kortare 

kastvidder; dock bör laddningen ej minskas under 6 oz., 

som i måttlig bris ger en porlee af öfver· 200 yards. 

Skulle särdeles lång linstvidel behöfvas, kan mun begagna 

sig ar 2 linor, hvardera om 120 famnars längd och l{- tums 
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svårleli . Dessa hoprullas, hvar för sirr och med undanlag ar 
(j a s famoa.r, till ett lilot eller nystan samt föreoas derpå så 

väl sinsemellan som till projelitilen. Denna bör, i sådan 

händelse, antint:en vara cylindrisk, elle1· om rund, af bly, 

samt då försedd med en lwrt hals, dervid linan fästes med 

ett lånGt löpaode öga till en l-! tums t5gslropp, fastgjord vid 

denna hals . J måttlig bris ernås då med 16 oz. laddning 

samt 37° elevation en lwstvidd af 350 yards, och i stark 

lwltje, med samma laduoing och 28° elcl'ation, en af 280 

y:1rds. 

Till nn anförda lifbergningsmedel kom år 1S35 ytterligare 

ett, nemli ge n ral1eter. Sådana, förfardir,ade dels af Drnnet på 

Wight, dels af Cartes i llnll, föreliamma sft väl ensamma som 

i föreninG med båtar eller mörsare samt begagnas af flera 

olika 'il-tal, nemligen 2-, 3-, 6-, S-, 9- och 12-puodiga, 

dcraf doc.li de 9-pundiea mest förelwmma. Oaliladt uppfin

ningens nyhet finnas reuan på l;usterna af England och Wa

les 91 stationer för ral;cter, 38 för mörsare och 38 för bå

dadera, i SliOttland 7 för mörsare, 9 för ralieler samt i Ir

land 22 för endera slacrt. 

Fastän å en mängd ställrn än linor·, än ralwtf'r sprun

git, tillslirifvcs delta E-ndast mindre god besl;atfenhet af ma

terielen, och man har ansett sig hafva l;ommit till den be

stämda erfarenheten, alt båda nyss omnämnda medel varit 

särdPles användbara fö r att åstadlwmma gemensl1ap med 

strandade fartye ocl: derigenom lemna lillftille till besält

niogarn es räddning. 

Den slörsta l1astlängd, som nu erhålles genom Dennels 

9-% ellerCartes' 12-fb lifbergnings-raketer, Ur i vaellert väder 350 

)'ards, men i storm då de mest behöfva användas, uppgå1· den säl

lan till 300. På månca ställen är· en så llort distans ej tillräcklig, 

hvarföre önsliligt vore, alt l;astvidden kunde ökas antingen 

ecnom förbättring af ralleten, eller cenom anbringande ar 
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lättare lina . En genom Greener i Birminghum gjord uppfin

ning af en 1\astpjes 1 den han gifvit namnet 11 Haliet-lwnon", 

Jofvar, så framt uppfinnarens förhoppningar verliligaöras, alt 

medföra en betyulig utsträcknior, af räddnin gs-distanserna . 

Han anser sig meJ nämnde pjes lwnna kasta en lina till ett 

afstånd af 800 yards. Som denna uppfinning !:irer nylicen 

egt rum, är det mig obellant, huruvida verldicheten mot

svarat förväntan. 

Den uppmärl;sumhet och det deltagande, hvarföre fort

gången af dessa uppfinningar städse i Ent:land utgjort ett 

valförtjent förem5I, redan spända genom åtsliilliga i sednare 

tider inträlfaue olyckshändelser, stegrades till än högre grad 

af en år 1849 timad olycka med en lifb5t från Sonlh-Shields, 

hvilllen, reuan framlwmrnen till ett förolycliadt fartyg, och i 

bPgrepp att taga ombord dess bf:'siittning, sjelf l;antrade, 

dervid af 24 Lotsar·, som utr,jorde båtens bemanning, 20 

omllommo. 

För att, genom en förbättrad l;onstrul,tion, om möjligt, 

förekomma föroyandet ar dylilia brldagansv[trda hiinJdst'l' 

med lilbiHar samt, genom framlitillande af tiitlan, sölia vinna 

en större sannolildtd alt ernå den !Jästa möjli ga, nträstes är 

1850 af Ilertigen af Northumberland ett pris af 100 L. för· 

uppgörande af lämpligaste lifbåt. En lwmtUitte, samman

satt af 3 statens [{onstrulitörr.r och 2 Sjö-0/l' icerare, hvars 

domslut i sista hand sliulle und erstä llas ~l:r Wall;er, Surveyor 

of the Navy, ficl1 sig uppdraeet att företaga pröfning ar in

kommande ritningar och· modell er. Hos denna liOmmilte 

anmälte sie en man gel prissö lwnd e, deribland äfve n fr ån 

Amerika och Holland samt, do cl1 utan att täfla 0 111 pennine

priset, Lord John Ha y, Superintendent vid R. Varfvet i De

von port, och icke mindre än 280 st., del> mod ell e1·, de ls 

ritningar, b varibland ocl1så till å åtsliilliga plulser redan be

rrasnaue lifbfital' J inlrmuades ar deu mes t omvex land e form 
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byBnudsmateriel, framdrifniugskrafl, barlastämne, dimensioner 

och inredning. 

Med afseende på skiljall tighet i form kan man anse dem, 

efter dennas olilia hufvuddrag, sammanfatlas uti fem grup

per, nemligen: 

l:o. De i form af pontoner, som exempel h varå må 

anföras en af Bussel och Oswald ingifvPn modell, beslående 

af tvenne, 3 fot sliiljda, paraleila, läclila båtar, sinsemellan 

fö!'enade medelst en plattform, försedd IDPd stöttor och 

mantåg, i lilihet med h vilken modell en å ön Man befintlig 

lifbåt är hmd. 

2:o. De tilllilihet med hjulhusb5tar konstruerade, hvilkas 

hufvuddrag äro: mycliet fyllig botten med utfallande sidor; 

fylliga och sinsemellan likformade ändar, stor bredd i för

hållande till län~:den, bibehållande af densumma långt för 

och aliler, rak sida långslieppsvägen , starkt fallande stäfvar 

och mycliet bugtig liöl. En modell af ddta slaa, utgörande 

den vanliga sliapnaden af lifbi\tarne vid Ty n e och W ear, in

lemnades af Farrow, hvillien, vid tvenne föresåend e tiillingar, 

för sin liOnstrul\lion af dylilw båtar lj'Clials vinna priset. 

3:o. Sfidana, hvillia till typ lmnna anses rillma de vid 

norra lwsten hegaenade fisl1arebåtar eller så kallade "Cobhles", 

med runda sidor, flat, starlit fallande spegel, flat bolten ak

ter, sl.arp, djup bog, bugtig förstar samt mycliet fallande 

ali terstä f. 

4:o. De af vanlig skeppsbåt-modell, endast modifierad 

efter beskalfenheten af den kust' rör h vilken de som lifbåtar 

voro ämnadr. 

5:o. De med platt botlen utan liöl , rak sida lång

skeppsvägen, obetydlizt fall på stäfvarne samt lika form al;

ter och för. Ritnine till en lilbål af detta slag, hvaraf Orra 

äro bet:agnade på kusten af Holland, vid mynningen af Maas, 
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inlemnades af \'an Honten, Presiden l vid södra Hollands 

Shipwreck-Jostitution. 

6:o. Dubbelbåtar, den ena inuti den andra. 

På sidan af nu anförda grupper stod en del andra mo

deller och ritningar, h vilka, u ta u alt direlit lillnoa hänföras 

till någon af dessa , uti sig förenade utmarkande drag frflll 

en eller liera. 

Med afseende på val af byggondsumne framstod en bjert 

olikhet, och af olilia prissölwnde föreslogs säsom lämplieast: 

trå af olika slag såsom ek, l<irkträ, fur, alm, mahogny, ask, 

dels h vart för sig, dels i Yiss fören in~ j jern, vanlie t och 

galvaniserad!, liOppar, gutta-percha, vull,anisf'radt kaoutchouh 

och liUmptulikon. 

Såsom framrll'ifningsmedel förelwmmo, nto~ de vanliga 

eiiP!' segel och åror, äfven vatt en hjul samt sliruf, drifna med 

handkraft, ånga eller atmosferisk l u fl. 

Äfven om mest passande ämne lill barlast befunnas de 

prissökande hysa vid t sidida åsigter. Jt,rn, anbragt i liölen , 

löst ini båtvn eller i form af svärd på sidan af densamma, 

bly, vatten i kärl, uti Pll i liöl en ej ord urliollininr,, i öpp<'ll 

eller läckt hrunn, samt lwrl; utgjorde de olilia för slasen från 

dem, hvillia ansägo ba!'last beliöflia, Enlit;t andras tan!;e var 

sådan öfverflödig, och en del af dessa hade, för dess undvi

kande, konstruerat sina båtar med öppen botten. 

Lika mycket, som i öfrigt anförda fall skilde sie :Hveu 

dimensionsförslag en från uvarandra, så att L ex. långden 

varierade emellan 13 och <iS fot. 

För att med oväld och systematisl! ordnint: linnna verlt

ställa pröfninr,en af alla dessa, till sin natur så heterogena , 

men dock till sarrnna mål afsedda, försök uppgjorde de 

kommitterade de punkler, som ansågos böra utgöra hufl'ud

e::;enskaperna af en god lifbät, samt betecknade dessa med 
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ziffertal, aneifvande cftet' sin storlek de relativa förtjcnstrrna 
hos h vard era, och så valda, att summan af alla de tu! , med 
bvillia dessa eeenslwpcr vo r o an:.:irna, utcjorde !alet t 00. 
Sättet, h varefler uppslwttniucen sliedde, synes af nedan
stående: 

Eeensliap som eoJ roddbåt alla väder betednad es med 20. 

" 
" 

Hinr,a 

l\Iedel 

Extra 

" 
" 

" 
" 

segelbåt 
sjöbåt 

utrymme för vatten, 
att befria båten från 
flytbarhet 

r:.ilmadt till toftl'rnas öfverli:t 
intaget vatten 

Förmåga alt resa sie eft er liantrinr, • 
Lämplighet att , vid be!JOf, s~itta på land 
Hum för och förmåea att föra passor:erare 
Lämplig tyncd för förO )' ttnin e låncs liusten 
Slq·dd mot sliada af botten 
Barlast af jern 1, vatten 2, korli 3 
Läl!het att liomrl!a intill stClfvarne in ombo rds 
Manshufvud fiir varp • 
Frihult, li Oinor, m. m. 

18. 

1 o. 
9. 
8. 

7. 
6. 
4. 
3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

1. 

Summa 100. 

Efter noecrann undersölmine af livarje modell eller rit
nine upptoes de tal , den för sina esenslwpPr ansågs förljena 
och summan deraf bestämde den ordning, h1•ar i de derp5, 
såsom mer Pller mindre beråttiende till det utfästa pr is et , 
uppställd es. flögsta vittsordet till fö ll James Beecliinr:, båt
byega re i Great Yarmouth med !alet 84, till hvillien pers on, 
såsom den blnnd de täOande mest förtjente, priset till er
l;änd es. 

Då lwmmittcen lil1väl emot densamma i vissa delar an
såe sie eea sliäl till anmärlilline samt clerjemte betratilade 
utfåstand et af pris hufvudsaldieast afs e spridandet af tillför
litliga1 norrgranna underrättelser, tjen lica tillleduing \id bnw-
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nad, uppdrogs åt en af dl'ss medlemmar, J. Pea!1e, Assistant 
Master- Shipwrieht i \Voolwich uti, med begnenande af den 
erfarenh et lwmmittee ns undersölininear lemnat, uppr;öra rit
nint: till en 30 fots lifb5t , hos h viilien alla de b:isla egen
sliaperna af en sådan borde vara förenade, och lwmmiteen 
har haft den tillfredsstälklsen ' alt byeenad ar densamma på 
Amiralitetets befallning blifvit utförd i Wuolwich*"). --- --

Ehuru i dl'! fiirPeå ende blifvit anfördt sä väl de nöd
v:indignste egt?nslwpcrna af en iindamålsenlic lifbåt, som äf
VPn d t> n onlnine, h vari de, enli gt, vid ol'vannämnde tilll'älle 
utsedde, prisdomares äsi)ll, äro att vardera, torde dock ett 
nH'ra ~ocr:rannt sliiirslifldande böra slie af hvad erfaren heten 
såsom lfllnpligas t ant:ifvil lllPd afseende på form 7 dimcnsiO
JJC'r7 materiel inreduing, m. m. 

l:o Form. Den bäst passande närmar sie hurvudsakli
gen den, som vanligen eifves åt iJValbåtar, rast med större 
bredd . För· att ernå densamma zöras båda ändarne lilia, 
pfl det röre lse öfver st:if må lillnna slie med lilia lätthet 
hvilkend era \'~een som helst ; linierna lina, för· vfllrodtl, men 
med tillrticlili tJ f~lli g het förut, att åstadl;omma förmåea, att 
berga sic i sjö:.:ånn; spriln[:d starid, oml;rine l tum på ro
ten , docli t> j spelsi~;t ulan afr und adt åt :.indarne; sidor·na 
ral;a låncskeppsv:igrn; tullbordsgången, till sliydd för tull
pinnarue, utan utfall midsl;(' pps; bogen ulfallande, för 
att liasta nndan sjön och liölen bnetir; till underlättande ar 
hastig vändnine. 

2:o. Dimensioner. Med arseende på långden kunna, sä
som l:implieast ä olil1a lwster, lifhåtar i delta hilnseend e de 
las i 3 ldasser, nemlieen: l:a från 20 till 25 fot lån r:a, be
mann ade mrd 7 a 9 man ; 2:a från 25 till 30 fot med Il 

*) Bifogade planch fra msLäller ohann:imndc tifbftt., konstruerad af Ja
mes Pcakc. 
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samt a:e från 30 till 36 fots Iii o g d och 13 a I 5 mans be

saltning , derinom valet förnämligast bör bestämmas efter 

å orten varande större eller mindre tillgång på sjövandt 

folk. Den första !dassen, som kan ros med 6 åror, förena r 

framför de öfriea, fördefarne att vara mindre dyr med lätt

het alt kunna förfillias långs kusten, sättas i sjön och hastigt 

bemannas, samt äger, oaliladt sin mindre storlel•, nog harig

het och utqmme att lwnna, utom undantagsvis, bringa i 

land hela besättnill{leO af ett föroly ckad t fartyg. 

Emellan lån(ld och bredd är förd elaliliBaste förhållandet 

- 3133 1 samt emellan bredd och djuplek, den sednare 

ratmad inon:bords till tullbordet' = 3. 

3:o. Materiel. Hitintills harva alla Engelska lifbåt;Jr för

fårdieals nr trä, men om fördelen af metall hafva på sedna

re tider starl;a påståenden egt rum. Galvaniseradl jern 

siwlie vara minst dyrt samt gansfia användbart, så fram t, 

genom ~;>(t så,Jant bt'handlingss'äit, oxidering kan för elwm mas, 

ett förhållande, h varom man likviii ingalunda kan vara för

silkrad. Om de af metall antaeas, torde snarare koppar· bö

ra föredra3as, såsom på ('Il eäng mt>ra vuruktigt och mera 

handlerlit.:t. sådana lä1·a numera tilld elas alla fart n:, som 

anvillldas i Förenta staternas lwslbrvalwine. Visserligen är 

första lwslnad en ~tor, mrn materielen förblir också fortfa

rande af värde. Dock torde ännu, e!t~:r hillills gjord erfa

renhet, br11ar af trä ega företräde, och är till dessa torrt 

Skotlskt Lårl,tra älvensom Amerikansk Ceder genom sin var

alltighet och lätthet den biisla materielen. 

.H p,ulla-percha, kaoutchouh, kamptutikon, salmar man 

för unnarande tillräcklig rrfarruhet ull om dPssa årnnPns 

större d ler mindre användharhet lwnna filila n åeot aft;örande 

omdöme. En gutta-percha-h5t användes väl \'id lshafs- expe

ditionl'n 1851, men tiden, under h\'illlien den försöktes, var 

val kort alt medcifva UåijO( tillförlitligt bedömmande ar d(' ~ S 
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födjenster. Såsom talande för cutta-percl1a anföres dess 

stora lätthet, ett påståentle, som dock ingalunda öfverens

stammrr med verldiga förhållande, enär dess specifilla vigt 

är endast obetydliet mindre ån vattnets. 

4:o. Extra Flytbarhet C'ller den förmåga att hålla sig 

flytande, som en båtlwn erhålla je m te den, som beror af dess 

for·m. Då ingen form kan upptäckas, som, under· de vådliga 

företag' till llVillla dessa båtar begaenas' kan satta dem i 

' säkerhet för intagande af sjöar, har man funnit sig nödsa 

kad att sölia tillviigabringa medel alt hindra eller åtminsto

ne minsfia faran af sådana händelser. Till den ändau påfann 

man, att, med ämnen af betydligt mindre egt:>ntlig vist än 

\'altnets, fylla \'issa delar af båtens inre och sålunda minsim 

dl'! rum , hval'i valten ~und e intaens, på summa gång man 

dermed ökade båtens llytbarhet. 

Massiv lwrli, och täta, med luft f~ lida lådor, antingen 

lösa eller· fasthyg3da, hafva, h\'ar· för sig eller i förening, h5r

till begagnats. [)en ifrågavarande egenskap<'ll erhålles sällrast 

genom rn fyllning af liorl< i botlen ar båten under ett på om

kring 12 tum från kölsvinet lagdt lätt dåc~ samt i förening 

med lösa luftlådor·, anbragta ahter och för, samt slrnclwnde sig 

från däc~et till relinr,en. Då kork mycket omvexlar i vigt, 

måste sådan väljas, derar en kubiiifot vägf'r 12 a 15 '$. 

Vid luftlådornas byggnad lemnas en gång om 18 tums bredd 

änd<1 till 2 fot nära släfvarne, för att derstades gifva tillräck

ligt utrymme åt en man. Detta iakttaeande är sa mycket 

nödvändigare, som det oftast inirälfar, att litbåten icke l;an 

komma långs ett strandadt fartyg utan måste öfver för- eller 

akter-stäfven emottaga dess besättning-. 

Under vanliBa förhållanden är· till en 30 rots b:Jt J 00 

kubikfot, som ungefär molsvarar 3 tons, tillräcldigt att åstad

komma behörig extra bärighrt, så framt båten år försedd 

med ventiler. 
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Enligt hvad tidigare år nämndt, bör rummet invändigt 

minskas och delta så lånet, som star i fÖrening med bibehål

lande af nödiet utqmme för en bergad besiillning. Denna 

minsl;ning !;an ske g('nom lnfllådor på sidorna från tofterna till 

botten eller ocl; med sådana under desamma . Den återstående, 

ofjllda delen hör, i en båt af nyss anförd längd samt rälwad 

upp till tofterna, icke gerna öfvcrstiga 3 tons. 

För att kunna med fördel au vändas, måste en lifbåt 

vara rörsedd med medel alt befria den från vatten, som lian 

inskeppas. Dertill becagnas aOoppsrör, hvillia eä eenom en 

plattform, laed till höjdrn af vattenlinien' och hvill;as ce

nomskarings-area bör vara minst en qvadrattum för IJVar 

kubif;fot af rummet. Ulom dessa böra äfven spygatt llnnas, både 

de förra och de sednare försedda med sjelfverkande vcnliler. 

5:o. Förmilga all resa sig efter Iran/ring. Genom 

hvad redan blifvit angifvet, såsom för andra ändamål behöf

ligt, eller starlit sprilog, flithar fast barh1st samt luftlador i 

ändame af båten erhålles denna eeenskap. Till följd af 

nämnde lådors lätthet samt dPn hcnfl(;CUhet boltentyneder

na, genom kantriogen bracia betydlist ärver vattnet, ega att 

åter komma nedåt, samverl;a dessa medel att återställa bå

ten till sitt ursprunglica nppriitla laee.. Såsom olägenhet 

al höga lulllådor kan visserligen anmf1rl;as dE't vindfåne de 

taga, och den svåriehet de rnrdföra alt närma sig ändarne; 

den seduore l~<ln dock minslws och den förra måste tålas 

för den relativa nytta större höjd åstadkomme1·. Om orvan

på lurtlådorna ett tunnt lager af kor!; anbringas, sk)'ddas de 

dcricenom och erhjuda på sam ma eåne säkrare ro !fäste. 

G:o. Barlast. Den af vatten eger framför andra 

ämnen fördelen alt icke behöfva med båten förflyttas längs 

strandl'n utan kunna iotaeas, sedan densamma blifvit satt i 

sjön. För de olilia förhållanden en lilhfll år underliaslad, ~r 

dor:k kod; mera användbar, hPist den, jPmle sin eGensl;ap att 

utGöra barlast, äfven bar ucn all åstadbomma extra Ojlbarhd. 
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7:o. Framdrifnirl(Jsmedel, m. m. Mest pålillir,a såll att 

framdrifva ifrågavarande slacs balar synes ovill;orlieen vara 

det medelst se:;el och åror, dervid oftast de sednare torde 

ifragalwm ma. Dessa böra vara lwrta alt ro dubbel rodd, 

fäslade med tågstroppar vid tullpinnar af jern samt företrä

desvis tillarbetas af fur, såsom eeancle mera lätthet och mindre 

vel;het än asl1, som stundom dertill begaenas. Tullpinnarue 

fördelas så, alt roud kan slw åt hvill;etdera hållet som helst. 

Arslåndet emellan tofterna tages ej mindre fln 28 a 30 

tum, enar det i sjögång är outförbart att alltid ltålla jemn 

rodd och således, med tofterna för n~ra hvaraodra, lommen 

af en mans åra l:ilt kan lrffaa nflsla mans rygg, en olrtgen

hct, som, med bittills van lit; toftindelniog, allmänt öfl'crldagas. 

Styrnine sl;er med långa åror. 

Till sl;ydd mot sl;am!llning anbringas utombords l'id pass 

G tum under tullbordet en frihullslist af lwrl1, 4 tum bred; 

till belägr;ning af trossar, pollare för och al;ter på båda sidor, 

samt för dessas intaeande, rullar i öfra :indarne af släfvame. 

Dåtarne förvaras, emellan be:;agnandet, på land undet· 

skjul, der äfven större delen af inventarierna uppläggas. 
Dessa utgöras vanligen af: 

Anlwre med tåg, draeg med draggtåg, tross till spring, 

fänglina, ett och ett halft ställ åror med stroppar och jern

pinnar med sprin!Jr, 2 styråror, 3 bålshal;al', l kasldraeg 

med draeglina, en större yxa, fastsurrad under midskepps

torten , 2 mindre yxor, deraf en för och en al.ter, 2 !if

bojar med linor, liOinor, att hänga utombords l'id bvar toft, 

lätt försedda med knopar; nakterhus med be bör, liilare, 

lanterna; !Jandrakei PI' all dcrmrd l•asla en lina ombord på 

vral;et, handlod med lina , hammare, spik, hu3ejcrn, mflrl

spili, kö[;enfett, dref, blylappar, valtenkärl, båtvaen, en dub

bel talja, handspaliar, förrådsidsta (i båthuset); lif-bållen ar kork, 

ett för hvar man af besättnineen; master, segel och tackline. 
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Till Manbys mörsare erfordras: vagn för dess transport, 

en a tums och 2 st. 1 ~tums trossar om 120 -famnar hvar

dera, en dubbel talja med haliblocli , ett enkelt 5 tums 

stjel'lblocl;, 4 mörsare-linor, hoprullade i nystan samt för

varade: 3 st. uti målade segeldul;spåsar och en i låda med 

helt locl1, i h vars midt är anbragdt ett hål med propp, 4 

runda prujekliler, 2 cylindriska och 2 stora ovala, 3 ankar

skott, mörsareblock med kilar, ammunitionslåda, innehållan

de krutladdnincar af olil;a storlek, helst uti vattentiita kardu

ser, lunta, elddon, lanternor med vaxljus, ask med lmallhat

tar, en pistol, sliylfel, hammare, märlspili, l fots långa stroppa1· 

af l-! tums tross, kanm1 med fosforblandad olja all dermed 

beejuta den i låda förvarade linan och dymedelst nattetid 

göra densamma lysand e vid liaslningen. Allt bör föras på 

vagnen, der rum för perscdlarne bör \'ara beredt. 

Utom till redan aneifna ändamål lwn mörsaren äfvrn 

med fördel begaenas att åstadlwmma medrl till uthalning ar 

en lifbåt ifrån lä strand mot starli sjögång och hård blåst. 

I detta fall kastas med nämnde liastpjes ett ankare med li

na, hvarmedelst, sedan det tagit botten, hålen uthalas. Med 

10 oz. laddning kan en 5 ~ tums mörsare med en elevation 

aT 30° kasta ett sådant tillilw med en I J tums tross i icke 
l • -

för stark kultje 210 yards samt i hård blåst 150 yards. 

Vigten af ett dylil;t anlwre år 46 'iii, dess hållkraft på sand

botten lika med 12 mans 1\raft och med tillhjelp af 2 såda

na bör en lifbåt alltid lmnna uthalas. Dess vanliga dimen

sioner äro : längd af lägg 30 tum, af stock 26, af Ol'eO 30 

tum hvardera. 

Den af James Beeching konstruerade och prisbelönta 

lifbåten, är ämnad att byBgas på ldiuk af ek, samt alt för

spikas med jeru. 

Slörsta längden år 36 fot , längd ar köl 31 1, bredd 91 

6", djup 3' 6", språng aG", slåfvaroes fall 511
; den raka 
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delen af kölrn djup S". Båten har 7 tofter , 27 11 sidida , 

7" under tullbordet och 1811 öfver botten j <len ros med 

J.2 åror, försedda med stroppar och tullpinnar. Ett fast 

frihult af lwrk, 611 bred t, 811 högt, löper rund t på ett af

stånd af 7" under tullbordet. 

Extra flytbarhet erhålles genom luftlådor , fördelta dels 

i botten under en plan, dels långs sidorna upp till tortema 

lemnande midskepps fritt ett rnm ar 1 O' samt slutlieen vid 

ändarue af båten. Dessa lådor äro delade i afdelningar samt 

faslbygda. De af första slaget äro 20" höga, de af andra 24" 

breda och 1811 höga samt de af tredje till en länp,d af S' gå

encle upp till relingen . Deras gemensamma bärishet är 300 

kubiiifot rller 8 ~ tons . 

Barlasten uteöres dels af vatten, hvilket innehålles uti 

en i sidflen delad brunn, anbragd midsliepps, af 14' längd, 

51 bredd, 15" höjd samt 77 1mbiiifots rymd, dels ar en 

jernköl om l O cwt. Båtens inre rymlip,het under tofterna 

år 176 liubilifot. 

~lede! nit fria frän inskeppad! vatten äro: S alloppsrör 

af 6 samt 4 af 4 11 diameter, utsörande tillsammans en ge

nom-skärings-yta af 276 qvadrattnm. 

Förmåga att resa sig efter kantring åstadliommes me

delst harlasten och de höga luftlådorna för och alitc~ r. 

Djupgående med 30 personer ombord 2611 j vigt af hat 

50 cwt, af tackling &:c. 17 cwt. Den kan rymma 70 personer 

och är berälinad att i England kosta 250 L. 

Jam es Pl'alie 's lilbåt (se planchen) är ämnad att byggas 

af alm, diagonalt samt alt blifva liopparfast. 

Slörsta längd en 30 fot, länp,d af köl 24', bredd S' 9", 

djup 3' 6", stäfvarnes fall 6 4" på foten; ral;a delen af kö
len 4" djup. 
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Båten har 5 tofter, 7' breda, 2S" sl,ilda 1 7" undrr 
tullbordet j ros med l O åror medelst tullpinnar och strop
pat'. Ett fast frihult af lwrll 4" brrdt, 2 ~~~ högt, sträc
ker sig rundtom på ett afstånd af 4" frftn tu llbordeL 

Extra flytbarhet erhålles genom lwrl!, till hela Hingdcn 
af båten lagd undl't' en plan, 12" öfl'er l;ölsvinet samt ge
nom lätt lwrf; eller lösa lufllådor för och akter 1 till höjden 
af tullhord et. Den uppt;år till l 05 lillhii;fot eller 3 lons. Ett 
Hill, vattentätt däck lä[;c~s öfver korl1en och öfver detsamma 

ett lätt trall. 

narlasten utgöres ar l;orl;cn 

om 5 cwl. 

botten samt en jernliöl 

Inre rum för vatten, riililladt till tofterna, l 40 (,u

bikfot. 

Medel att befrias från inslH•ppadt vallen äro : 8 röt· af 
6'' diameter samt 6 spygall, girvande tillsammans en ut

släppnings-area af 300 qvadrattum. 

Förmåga alt resa sig efter lwnlring erhålles n f det star
ka språnget, de höga luftlådorna och barlasten . Eo eäne , 
18" bred, lemnas till 2' nf1ra stäfvarne rmellan lurt lådorna 
vid ändarne; lådornas öfvcrsida slq·ddas medelst korll-be

klädnad. 

nåten slyt·rs med åra j pollilre anbringas för och aliter 
samt ru llar . i släfvarnes ö fra än dur. En rinebull rusisät
tes midskrpps till kö lsvinet och belticl.es med en vatten
tät lucka. En Iiilina fästes för och aliler l' under tullbor
det samt dj'lil1a, tält förs('dda med l;nopar, uthäneas en vid 

hvar toft. 

Djupeäende med 30 man ombord 16". Vigt af båt och 
inrednine 3S cwt. Den lian föra 60 personer samt kostar 
materialier 40 L. samt i arbrtslön 45 eller summa 85 L. 
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I tredje häftet (sid. G5) af denna Tidskrifts under ut
gifning varande årg5ne har blifvit meddelad redogörelse för 
"f\ädduines-Anstalter för skeppsbrutne å Danmarks kuster,"' 
hvarvid användandet af Dennet's 9-pundige raketer besllrif
vits. Sedan dess har Konet. Örlogsmanna-Sällskapet erhållit 
upplysnine om kostnaden af ofvannämnde Räddnines-raketer, 
iifvcnsom för de af Carte förfärdigade, h vartill lii!Väl trans
portlwstnaden från tillverkningsorten i England bör tillkomma. 

I 2 st. Ra lieler • 
l st. Bal;et-stol 
2 st. Linor 

l st. l{ista • 

12 st. Ra lieler 
l st. Rak et-stol 
2 st. Linor . 
l st. [{isla 

Denn et' s 
L. 

" 
" 
" 

S:a L. 

Carte' s 
L. 

" 
" 
" 

S:a L. 

H 

5 

lO 
15. 

29 15.-

l:! ] s. 
~ lO. 

lO 
14. 

28 2.-

Modeller till alla delarne af Dennet's raket-aparat harva 
dessutom blifvit I<ooel. Örloesmanna-Sällskapet benäget med
delade 1 livarigenom nnrmare kännedom kan inhämtas om 
apparatens beslialfenhet. 

14 



II v a J'j c h a n el a. 

Elelilricileten använd vid llval(isJ.(Ilngsl. Ilandlanden 

Heinehen i nrcmen har företagit sig att p!i sina fartyg för

sölw en af Professor Somesburg gjoru uppfinning , att me

oelst elelitrisl;a slag förlama Hvalfisl;en, så alt han såkcrt och 

lätt sl;all kunna anfallas och dödas. Inrällningen bcslirirvcs 

sålunda : Uti en båt pinceras ett starlit galvanisl;t batteri , 

inneslutet i en låda om 3 ~ fots !tinad, 2 fots bredd och 

höjd, och viicande omlning 17 Lisp. Della batt('ri invcrl;ar 

på livalen Jll(;'delst en metall-tråd fästad vill harpunen, så

ILinda alt den lwn gifvu 8 ·starl;a slag i sekunden. 

Englands sjöfart. l\Jan si1ger att naturen gjort Englanu 

ti ll sjörnalit, all dess nottas öfverlilgsenhet hornmer af den 

talrilw handelsOoltan och den blomstrande handeln, men man 

besinnar ltanhända iclie allt hvad Slyrelseo gjort för denna 

handel och_sjöfart. Man trol' l;ansl;e alt slumpen blott för

sett delta ril1e med liOionier pf1 de vigtigasie delar af jor

den. !J vem har då besliwdigt uppehållit, slq•ddat, utvidgat 

och girvit anseende åt dessa kolonier'? llvillw summor ut

betalas icl;e årligen, för att underhålla förbindelsen med des-

' sa delar af riket, och att underlätta llaud(>ln med de mest 

a!Higsna ICtnder '? På hvarjehanda sålt har England lwmmit i 

besittning af Oslindisl;a haJrön Ilonglwng, som bildar nyc

keln till China, Sjdney med närgränsande delar af Nya llol

land, Van Diemens land och Nya Zeeland, de förnämsta ham

narne vill ~lalaccasundct, vidare Ceylon , Aden , fllauri!ius, 

Caplandet, S:t Il elena och Ascension, Guldl;usten, Jamaica och 

Ocra af de vip,ligaste öar i Vestindieo, Ncw-foundland, livari

fr5n ett vigtict fislie bcherrslias, Öarne .krsey & Guernsey 

ini itl Fransl;a !;u sten, Ilelgoland invid den Tyska, Gibraltar i 

Spanien , ~lalla mellan Italien och Tunis, Corfu irnid GreJ;-
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land, o. s. v. Och mellan dessa orter underhålles en liDig 

sjöfart med större fördelar för egna än för andra nationers 

fartyg. Kolhandeln gifver visserligen en jemn sysselsättning 

för en tredjedel af lande-ts handelsfartyg, och Engclslia ka

pitalerne underlätta alla företag i stort, men styrelsen an

stränger dessutom alla krafter för att bistå sjöfarten, och 

att iel;e låta någon fördel gå den ur händerna. Genom dess 

föranstaltande utgifvas kar! O l', med bcsl1rifnin[;ar och utsatta 

resturer, som böra följas, med afseende på passad er, ström

mar och årstider, med förtoningar af lmslcrna, med specia

ler öfver dc vigtigasie hamnar, med fyrat· och bål;ar, lod

ningar och mr.d ett ord alla för sjöfarande nytti ga under

rättelser. Genom styrelsens försorg finnes tillgång till l;ro

nometrar af biista slag för så god t pris, alt handels!lottan 

allmänt kun ega dem. styrelsen föranstaltar ypperliga lots

inrftllningar, t. ex. vid Ganges mynning, som gagn a och be

undras af alla nationer. Engelsl<a Styrelson nnliigger fyrbå

lwl·, dockor, inseglingsmärl;en, lossningsanstalter och orälwe

liga hjelpmcdol för sjöfarten, så väl å egna lwster, som vid 

alla liOionier. Denna omsorg rör liOionierna uts!riiclles nll

tid och öfveralll till de minsta omständigheter, som li unna 

bidraga till handelns förkefran. Sålunda ser man på Aseen

sians ldippor mils-lånca jernrör, för att leda fri slit vatt en 

från höjderna ned uti bassinerna vid stranden. Vid Ca ps ta

den ledes valten sålunda ända ut till brohnfvudct , der bå

tar !;unna tillligca att frlla sina l;lil'l. Samma för del iir be

redd pft S:t flolena och Maurilius, der dessutom tillf:ille gi fv es 

att efter sianal liOrrigera honometrar, der fart yg kunna ge

nom sianaler tilll;ännacifva sina behofvcr, och få dem utan 

vidare ordres fyllda från land. Vid Sincr,pore 3ro valten

sl;utor af jern tillcängliga, för all förse fart yc med frisr.t 

vatten. På lnarje ort har styrelsen velat slwlfa sig liOnsu

ler eller acenter af den mest ansedda !dass, lmnniga oeh 

intaena af ett sannt nalional-intressc, hilka dels lönas väl, 

dels understödjas på dl't lirartigaste ar örlogsnottan. Ilvilket 
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annat lands styrelse har ejort sa mycllet för han<leln och 

sjöfarten '? Följderna äro ocliså ögonskenliea. Några rt>glor , 

till uppbjelpande af andra länders sjöfart, torde vara : 

Att låta alla statens transporter slw under egen 

nagga. 

Att allt eftersom socker beredes inom landet, der

erter rätta import-tullen , så alt icl~t~ andra lunders raffina

derier och fraktrartyg skörda största vinsten af uenna nöd

vändighets-vara. 

- Att bilda kolonier, som stärka flottans och sjöfartens 

anvii.ndande. 

-- Att underlätta införseln af stenkol, hvilka kunde an

ses som en lirart att drifva landets fahril1cr. 

- Att genom premier befordra inför·sel af tik-virlw 

och andra för skeppsbyeeel'iet vietiga trädslag, som landet 

icke frambringar. 

- Att förbättra och underlatta försäljnineen ar sjölwrt 

och lironometrar. 

- Alt upphjelpa lotsväsendet, så att lnu1niga och sjö

vana lotsar kunna finna utrökning alt qvarl>lifva i ljenst el

ler harva medel att bildas. 

- Det siwlie m:lhända eått an , alt låta vissa lots

lärlingar medfölja på de årliea öfnines-esl1adrarne. 

- Att på alla uppU1okliga slilt förrenlila och underlätta 

handels-fartygens tullbehandline. 

- Att med försigtighet ineå uti traktater med andra 

lUnder, så ntt icke lie re fördelar dervid bortskiinl<as ii n som 

erhållas. 

- All vid utskeppning af landets produkter alltid ialit

taga, att egna fartyg göra det med större fördel än främ
mande. 

Alt gynna kustrarten eenom lindring i lots~feirt er 

m. m. 
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- Att fritQga alla q:na fartyc från lwranliins-umcalder, 

emed~n liar·ant<inrr iclie liro inrC1ttade till fördel för sjöfar

ten, utan för landet, som deraf bör dra~a tungan utan ytter

lieare hinder för hand eln cenom en orättvis pålav,a på den 

mera iin på hvarje annan närinr,sr,ren. 

- Att undvika alla speciela seelalionsordninr,ar för vis

sa hamnar. 

- Att inrätta konsula!SYDsen<lc·t till största fördl'l för 

handeln. 

- Att tillåta emigrationer endast med ecna fartyg och 

på ordnadt sätt. 

För öfriet (,unna sersliilda delar af industrien blifva in

rflllade så, all sjöfarten deraf har större nytta än nu, såsom 

importen till bomulls-spinnerier, tobnlis- och ylle-fabrilirr. 

l\! an lwn, såsom uänu1t f1r, i månaa fall sölla följa Englands 

exempel, om man vill bafva sjö!'arten fördela!,tig för la11det. 

FÖRÄNDRADE OCH NYTILLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

(Forts. från si<l. 118.) 

Danmar Ii. 

Peter Meyers Sand. l stället för de förstörda bfll1arue 

äro nu nya uppbyegda, lilw med de förut varande. 

Norra Ameri!w. 

Carys fort Riff. Fyr 1 stillastående. Höjd öfver vallnct 

l OG fot; syrlVitid IS mil. 

Kommande öster ifr5n l;an man närma sig Fy1·en på l 
mil, emedan den står på yttersta ändan af refvct. 

Cap Pine (New-foundland). Blinkarne synas 2 r;5uccr i 

minnten i Slflllct för 3 fl Ull[!el', SOm det l'lllit förr. 
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Södra Ameri!w. 

Petit Cura(:OO. Fy1·, röd. Böjd öfver vattnet 70 fot ; 
synvidd l O mil. Il 0 58' N. 68° H' V. 

Asien. 

Sunda (Straat). Fyr, stillastående, i mil frän Anjer. 
llöjd öfver Vattnet 60 fOlj synvidd 10 a 12 mil. (jO 4' 

50 11 s. l 05° 561 35" o. 
H'eslindien. 

Barbados. Fyr, omgående, på öns södra udde 1 som 1 

efter 125 förmörkelse visar en blini;, hvill>en småningom 
tilltnger och varar 24 8

1 
hvarefter den under lilia lång tid 

aftaoer till full förmörkelse. fyrtornet är randadt rödt och 
h vit~. Höjd öfver vattnet 145 fot; synvidd 18 mil. Från 
Fyren pejlas: Seavell point ungefär N.O. t. O. j O. j Need

bam point V.N.V.l V. 

öster ifrån kommande Sl;epp måste allta sig för att 
liomma nordlicare flO 12° 551 N. och böra brinca fyt·en, 
!å snart den blir synliz, i V., !JVarefter styres V. t.S. och ej 
närmare Fyren fln på 2 mils afstånd. 

Nordost ifrån kommande Sl;epp få ej Fyren i sigte förr 
än den pej!Gs vestligare än S.V. t. V. 1 emedan den slq•mmes 
af Seavell point. Håller man sedan Fyren väl öppen från 
nämnde udde, så passerar man fritt för Cobblers lllippor , 
hvillw sträclia sig nåera mil fd1n öns östra sida , och bör 
man för att hafva god t manövrerings-rum 1 hålla sig vLU af
J5us~ad ifrån dem 

1 
emedan strömmen sätter hård t vestvardt. 

" " Nur man får Fyren i N.O. k:)n man sätta hnrs pa Needham 
point, men måste vid segelminslming i Carlisle Bay h[tlla ! 
mil från denna udde. 

SAMMANDRAG AF ÅTSJ\ILLIGA I\oNct. BnEF, FöRORDNIN
GAR' GENERAL-OHDER l\I. M.) UTGÅNGJ'ii<J }' HÅN SJÖlÖR

SVARS-DEPARTEMENTE~ 
(Kong!. D re f.) 

Juni den S. !C M. har tilla:;t de bland Am:ls-KI'i:_:smans
liassaus underhållstacare af eemensl1apen, med under
h311 i liigsta !dassen, hvilka uppnått en ålder al 70 5r och 
dernlöfver, en gratililiation innevarande år, svarande emot 
~l,illnadcn emellan den pension i 5:e klassen, hvaraf de 
voi'O i åtnjutande och hvad 4:e klassens underhåll utgör. 

Den 15. [(. ~J. har bifallit, att en Flottans ynt:re OITicer må 
lwmmentkras alt, i lilihet med h vad vid Armcen eger rum, 
såsom Elev, under 6 månaders lid, deltaga i den l'id Carl 
Gustafs stads Cevcn·s-falilori organiserade 1\rono-Besietnings
förr:itlnint:, med slqldighet alt, efter derstädes slutad lwrs, 
underg5 före slirifven examen. 

Den 29. K. ~I. har tillåtit, att Preussiska Ång-l{orvetten Bar
barossa må , till urHlrrgiiende af nödig reparation intagas 
uti reparati,Jns-docl;an i Carlshrona. 

(General--O rdcr.) 

Juli d. J O. I< . ~ l. har· befallt, att Kaptenen vid Flottan C. n. 
Lilliehööli samt Prem.-Löjtn. A. n. von Feilitzen sliola afresa 
till Carlsl<rona fijr att ölvervarn den slijutnina med Bomber, 
som derstädes lwrnmer att an ställas, till utrönDndc af an
tiiudnings-fönnåeau hos de Percussions-bornber, som till
verlias vid Flottans stationer i Carlslirona och Stocliholm. 

S. d. IL ~J. har befallt, att I{;Jptenen vid flottan och fiidd. 
P. E. Ahleren shall vara Tyzmiislare vid Carlsl;rona station. 

S. d. IL i\1. har tillåtit, att hern.-Löjtn. vid Flott an C. J. 
Hjerta får bMa den medalj af silfvcr, som Il. ~l. Drottoin
ecn af England behacat tilldela honom. 

Den 14. [{, ~1. har tilll\tit, alt Onder-1\onduldörcn vid lnge
niör-lwrpsen Wittberg får ecoomgä eraderna 1id Marin
Reeementel. 

S. d. [{. ~J. har befallt, alt Löjtnan[Pn vid i\larin-11rgemen
!et llnlt sJ,all, s5so m Kontroll- och Besictninv,s-0/lH:cr, vid 
Allers Slycliebrul; öfvervara gjutningen ucll öfriga tillverl\
ningrn al Kanonrr för 1\ongl. Flottans bchor. 

S. d. 1\. ~1. har befallt, att l<apt.-Löjtn. vid Flottan Ilahn 
sliall vid den tid och å dl·n ort StjTelsen för Väg- och 
'

1attenbygr:nadrr utsiitter, biträda [{apt. vid Vf1g- och Vat
tenbmenads-l,orpsen nemmer, med att undersöl;a och 
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uppfatta plan jrmte liostnads-ber~lininc öfver rn passathle 
hamnanhiCClline vid Venem ft hemmanet Hults strand, för 
äntlpunhter af en iir5casall jernl'iit;. 

Den 20. IL 1\L har hefullt, att Kuptencn vid Flottan och 
Bidd. A. Printzensliöld sl;ull iuhemta närmare detaljerad upp. 
lj·suint: om de förb<illrinear, hvillw i sednare tider egt rum 
i afseende på repslageri- och seeeld u lis-fabrikation m. m. , 
hvadan ban eget' rätt att besöl;a Götheborg och 1\larin
etahliss<='m<'ntet llorten i Norrip,e. 

Den 20. K. 1\1. har beviljat Selillnd-Löjlnanten vid Fiollan 
Eneqvist 2 5rs förlän~:;ninc å innebarvande tjeu~tleuichcl, 

till idkauue ar in- och utrikes hanuelssjöfart. 

General- Order. 
(Carlskt'OIW Station.) 

1\aptencn vid 1\onslrulilions-liorpsrn A. Couleur cmolta
p,cr l{onslrulilions-Departcments-Chefs-befattnineen vid sta
tionen (Den 15 Juli.) 

Prem.-Löjtnanten Adlersparre återtager Under-Eiiipage
mftstare-bcfattnineen från och med deu• l nitsllwmmande 
Aup,usti. (Den 28 Juli.) 

Fregatten Chapman och f(anon-Skonerten llöllenflylit, 
hvi lkn varit hr-p,ap,nnde till lirut-förvariop, under liruthusets 
reparation, sliOia inltigca och afmönstrn. - Selillnd-Löjtnan
ten vid [(onstrul.tions-lior·psen Up,p,la slwll från den J Aug. 
fiire st5 2:a, oclr Sel;.-Liijtn. Tryp,p,er extra Timmermans-liOm
panierne. - Frän samma dau tjenstgör Seli.-Löjtn. A. F. 
Uahmn som Adjutant hos Yarfs-Chefen .. (Den 31 Juli.) 

(Stoclrlw!ms Station.) 
Vi•l 2:a Kanon-Jol!s-IJataljon emottar,Pr Selc-Löjtn. Frih. 

\V <J clrlmcistr.r hef:ill'! öfvl'r l ;0 Pluton i sUillrt för permilte
rad e frem -Lii.ttn. Sundevall. (Den 3 Juli.) 

A l. :ntd stir,nings-Siuprn Diq;cr, som ldarr,ör~s till expe
dition, l;omm e nrl ~ ras Chef: Pr <:> m.-Löjtn. llaverman, liommend. 
Officer l, Und(' r-Officer l, GE'menslwp 63. Summa 66. (Den 
31 Juli.) 

= 
FöriiwlriUffW' inom Ronyl. JJiaj:ts Flotta. 

Transpo1·t: 

Den 2~ Juli . Till Flotians Res('n-SI<Jt öfverOyll!ad : 
1\apt•·ncn och Bidd. O. III. Stitlhan e. 



,. 

J'prl!lid :&: 

llr!'dr( _________ _ f] __ ,!J intn 

!Jjtfp·---------- .] __ r,·--

,j l .5 lO /J 



,5jJI/IIft'l .N: 

l 

5 lO /J ')0 

l 
z5 
L 

3(} 

l 

l L11li 




