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HURUVIDA ÄR DET TROLIG T, ELLER
KAN DET ANSES SÄSOM MÖJLIG T,
ATT I EN FRAMTI D, KRIGSF ARTYG,
DRIFNE AF ÅNGA, KUNNA TILLVÄGABRIN GA EN SÅ HUFVUD SAKLIG
FÖRÄND RING I STRIDS ÄTTET TILL .
SJÖS , ATT LINJESK EPP , SÅDANA

DE NU ORGANI SERAS, KUNNA
VARAS. (*)

F

UND~

ör att fullkomli gen nöjaktigt utreda och besvara
,lrnna vigtiga fråga~· vore det måhända nödigt att
taga i betraktan de hvarje särskildt )ands lokal, ressourser och folklynne ; men, som en så beskaffad un-dersöknin g skulle blifva allt för vidlyftig, skall man
vid besvarand et af frågan, endast fästa afseende å de
fördelar eller olägenhet er, som delas elle1· kunna delas, lika af alla sjömakter . Förmätet vore att påstå
det icl{e vida större underverk (om man så vågar uttrycka sig) kunna åstadkom mas, än stora krigsfarty g,
drifne af ånga; vår tid är så rik på under, att ingenting nu mera bör förvåna; men ännu hafva vi
dock icke sett <lesse ång-krigs fartyg, ellet· rättare,
deras verkan i sjöstrider ue är ännu icke bekant. Bland förflutna seklets märkvärdig·a uppfinnin gar, om
icke den aldramärk värdigast e, var tvifvelsut an den ~
att använda ånga såsom kraft; ingen uppfinnin g har
(') Uppliist i l{, ö. l\'L S. den 16 Novcmbcl' 1833.
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v at· it af så vidsträckt omfattning' så allmän.~ a~.~ä;~~
1 . och så mycket inverkat på alla samhalls or a ~
l::tlen; men det var vår samtid förbehå~l~t, att me~
delst ång·kraftens användande att framdntva fartyg'
·
· a nyttan af denna
ännu yttet·hgare
utvec kl a oc·ll b evts
stora uppfinning.

Samma orsaker, som vållade att detta skepp icke
J\unde göra någon betydlig fram~art, skola alltid fortfarande hindra skepp af enahamla byggnadsart att
vinna någon stor hastighet; neml. deras djupgående
ocl1 starkare sammanbindni ng, för att kunna bära bestyckningen.
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Det var i synnerhet i Amerika, som man vinnlad.e
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Det bo rde då förmodas att Amerikanarne , under
krigd med England, äfven skulle söka åstad~
se dnas te
l
·a
ong·
l"·ig·sfartyg ' emedan de VI'd (en
tl en
l >.om1na a -...
o
r edan hunnit långt i förbättring·arn e af angfarty~ens
byggnad; men likväl hörde man icke .omtalas na~ot
at än ett höo·st ofullkomligt och nmslyckadt for~
an Il
o
d
v ..
sök mecl ett ske pp, kalladt Fullon
en rm·ste,
som förde 32 kanoner, skulle vara bombfritt, och
h ade många särdeles inrättningar .- Detta ångsl{~.PP
uppfyllde e m~d,lert~.d så ~Ila ända!nålet, att dess ho g·
sta fram fart l CJ:W ofverg1ck 3 mmuter.

1

Det är och måste vat·a ett oeftergifligt viikor
att ångfartyget skall ligga grund t, vara lätt. byggdt
och tackladt, om det skall vinna hastighet. A andra
sidan: om ett talrikt och svårt artilleri skall kunna
foras, måste skeppet vara ej endast rymligt nog dertill , utan ock starkt nog för att kunna bära derma
tyngd, - h vartill kommer, att styrka äfven fordras
fö r att utan alltför mycken fara kunna emotstå flen··
dens kulor. Men huru tillvägabringa fartyg med så
stridande egenskaper? Jo de böra förses med bombkanoner, men få, så att de likaväl kunna bibehålJa
sin lätthet och sitt grundgående, så räsonnera ängkrigsfartygs-sy stemets förfäktare, och gå ända derhän, att icke betvifta, clet ångfartyg, så armerade,
skulle kunna våga mäta sig i strid emot linieskepp. .

Det är redan nämnd t, att man icke s!mil ingå i
unde1·sökning af möjlig·heten för hvatje särskildt stat
att kunna åstadkomma ångflottor, man skall icke heller taga i beräkning huru mycket en ång·flotta skulle
kosta någon viss stat, jemförelsevis emot b vad en
seglande flotta kostar;, ty emedan vinden fås för intet , skulle fördelen, ehuru kostsamma seglande flottor än äro att underhålla, blifva alltför skenbarligen
på den sednare sidan; utan man skall blott jemföra
linieskepps och ång·fartygs verkan i strid, för att
komma till det resultat hvarom frågan handlar. Det
torde dock icke vara ur vägen att anmärka det ett
'
augfartyg
med ungefär samma längd som en ' 36 a 40
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}(anons fregatt och som möjligen kunde föra 2;ne
svåra bombka noner, utom några mindre kanonna der,
kostar nära nog två tredjede lar emot fregatten .
Förutsåt tom nu att ångfarty gen hafva blifvit bringade till ännu större fullkom lighet, d. v. s. att. de•:as
liastighe t i framfart är ät!nu stön:e, .. att machme net
· l<e är underka stadt att sa ofta ga sonder eller kom.
~a i olag, och att deras förmåga att bära a1·tilleriet
äfvenledes är större.
Men hnrn hamitera dessa fartyg i svår sjö~
Hmu- ersätta den skada en enda kula kan ~sta~kom
ma i machineriet~ Huru, då ej detta machme n kan
arbetas, undvilm att blifva öfverseg lad?
Om de skepp, emot h vilka ång·farty gen skola strida, \
voro så beskaffa de som unde1· Henrik den VIIItle•
af England tidehvar f, ~å d~t y~persta, som då f~nns 1
kalladt Henry al·ace lt Dteu' Icke allenast var langt,
smalt och högt, utan hade också 4 master med en olämnlig takting fullhäng d med flag·gor och standert~r, ("~
;å kunde de möjligtv is hafva hopp om framgan g l
stridern e, ja till och med blifva af vigt för kam·

bragt till lika fullkom ligbet i fönuriga n att skada fi. enden, som i den att bevara och vidmakt hålla sig sjelf.
Forntide n anade icl<e elen höjd i skeppsb yggnadskon sten vi sedan hunnit, - må hända återstår
dock ännu flera förbättri ngar att · verkstäli a. l ·Och det är emot dessa skepp, som ångbåta rne
skulle våga mäta sig på hafvet, llå det element som
så länge uteslutan de varit unde1· de förstnäm ndes herravälde! ! ! Må ångbåta rne taga sig till vara, faran
är icke l·inga.-- p(;-; a'tt' ångbåten s slwtt skola träffa,
1JliSfe ~Jeri ock vara inom skeppets skotthål l och sålunda i tillfälle att sjelf blifva träffad; om man antager att ångbåte n med 2:ne bombka noner i stäfven
träffar 5 gånger utaf lO skott, och att (*) skeppet
blott trliffar en gilng utaf 10 slwtt, så visar sig sålunda, att då ångbåten slijutit 50 skott, hafva 25 deraf träffat skeppet , samt att då sl{CJ)pet sltjutit 50
skott, hafva 5 träffat ångbåte n; men då ångbåten skjutit 50 skott eller 25 på kanonen , har skeppet, om ett
74 kanonsk epp, alltförvä l medhun nit att skjuta 444
· skott, som likvisst endast är 12 skott på kanonen eller
mimh-e än hälften emot ångbåte n, och i följe dcraf
träffat 44 gånger, d. v. s. flera gång·er än ångbåten .

llagnens utgång.
'Men hvilken förändri ng hafva icke 3:ne sekler åstadkom mit i sjöväsen det och allt hvad dermed ä~er
gemensk ap! ! ! Det ~r icke mera detta ofon~1hga
skråf, som icke utan hfsfara kan handtera s, utan 1
stället en kri gs-maeh in, den yppersta som menskhg.a ~
snillet och kunskap en åstadkom mit, och som blifytt

?et

(*) Vid denn~ till kunde ~å s~åra skepp, som Henry Gt·ace å DieU•
icke annol'lunda segla an for god vm!l.

Ehuru man här som en möjligh et suppone rat
att med bombkan oner kunde skjutas dubbelt fortare
än .med vanliga, är förhålla ndet ingalund a sådant ;
man serverar en vanlig kanon icke endast på lika
(') F{Y,·fattar~.n !~ar med afsigt anf[irt ett så(lnnt missfiirhål lande c-m,llllan traffnmgsf örmågan, föt• att g-i.fva ånghiitcn alla möjliga
fortlc~~r i me~~ af h varje sj ii man inses lätteligen, att uti den min sta sJog<lng ar beriikningcn för hög för ångbåten och för liig fo t'
skeppet.
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kort, utan äfven p& kortare tid. Men om ocks& 25
skott verkligen träffat skeppet, följer dock icke der,
af att det är förloradt, ty exempel finnas, att vida
flera skott erhållits i skeppskroppen, utan att skeppet
derföre kommit i fara; väl måste det medgifvas, att
bombkanonerne, då de äro inom skotthåll och träffa,
göra en alltförstor förödande verkan, men i samma
mån som distansen blifvit förkortad, hafva också flera
möjligheter inträffat för skeppet att träffa oftare än
hvarje lO:de skott.
Men huru många skott kunna väl erfordras
fö1· att sänka en ång·båt? Visserligen ej 44. Troligen ä1· en 30-pundig kula i vattengången nog
för detta ändamål; men om äfven dertill skulle fordras flera, blifver säkerligen en enda nog för att sätta machinet:iet i den o,ordning att ej vidare kunna be.
gagnas, fön än fu:llkomligen repareradt. Häraf synes
ofelbart att ett skepp måste äga en ofantlig öfverlägsenhet öfver en ångbåt, och att det ej kan få
namn af likhet i styrl{a, med mindre det är 4 a 5
ångbåtar emot hvarje skepp. Hvilken massa af ångbåtar för att strida emot en flotta af endast 16 linieskepp, och hvilken förträffelig skott-tafia för flottans
fregatter att tvärskepps beskjuta, sedan de formerat
sin linea! !!
Förestållom oss tvenne fiendtliga flottor, den ena
af 16 Ii nieskepp' den andra af ;o a 90 ångbåtar'
färdige att genom en afg()rande batalj bestämma om
just icke länders öden, åtminstone kampagnens utgång.
Det vore att ' visa parti~khet för llet bO'amla be~
pt·öfvade vapnet, om man vid detta exempels anfö~
rande, supponerade uen seglande flottan vara den an-

fallande; fördelarne för denna äro cU alltför på~.~~li~
för att behöfva nämnas, ty blefve det moJhgt
g_~ de 16 svåra batterierne, eller blott för hälften
or
.
. ,l ro b 1..
o
f dem att unde1· 10 mmuters t1u a es"Juta anga
'
.. l
.
flotta n tvärskepps, så vore denna utan g ens age se 1
rund förstörd. Man skall derföre antaga den för
~keppsflottan mest ofördelaktig·a hä~delse, nemlig~n
då den från lofvart blir anfallen af angflottan, hv1l
k et för denn a sednare bland annat, derföre är förmånligast, att dess blifvande retr1itt derigenom underlättas.

f

Om nu skeppsflottan i en jemn bris ligger i
linie de batalj för sine 3 märssegel ocl~ sålunda
gör emellan 2 och 3 minuters fart, och augflottan
håller ned från lofvart, så visar sig att långt innan
den sednare kommit inom skotthåll för sine bombka noner hvarmed den antages vara armerad , hafva redan
skepp~ns långa 30- pundige kanoner troligen gjort
någon vm·kan; men åsidosättande h vad fördel deraf
redan i början af träffningen lmnnat tillskyndas skeppsflottan tillkommer nu det förhallande, att som skep pen äfven med de små segel som föras, hvarje ögonblick avancera, blifve1· rigtningtn för ångfartygen
allt mera försvårad, och om slwppsftottan vänder, måste ängflottan göra en front-förändring. Detta är
dock under den otroliga f()rutsättnir:g att skepps-flottan icke ()kar segel; ty i sådant fall blir dess öfverlägsenhet ännu hastigare och ögonskenligare .
Det är bekant huru förknippadt med svårighe ter det är för en rodd-flotta att hålla en jemn linia,
och ännu svårare blir det för en ång-fiotta, emedan
dragning till höger eller vemter med så stora fartyg •
icke ll.:an verkställas annodumla 'än genom vändn ing,
och i samma ögonblick är ju sidan exponerad för fi-
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endene skott. Front forändringen, ehuru i det före~
varande fallet en g anska enkel manöver, kunde dock
under elden t roligen ick e göras utan oreda; - man
upprep ar h vad nyss är sagd t: Om det är svårt för roddfartyg att med p recision göra linie-manövrer, huru oändligen mycket svår are för fartyg·, som i sine vingade hjul väl äga e n stark framdrifvande kraft, men som
icke k unna så modifiera denna kraft, som rod(lfartyg
kunna med sine åror under lydnaden af mennisko ~
handen.

Om d et vore möjligt att föreställa sig en
flotta af några h undrade kanonjollar, af dessa
f ruktansvärda fartyg, då de använll as på sin pas.
sande lokal, som i öppna sjön anfölle en skeppsflotta, skulle möjligtvis dermed mera kunna uträttas
än med ång-far tyg , t y målet för skeppet är mindre ,
k anonerne hafv a sam ma portee, och fa1·tygen kunna
lättare hand teras.
Kanon-jollens skott är dessutom af den mest
f örstörande effekt, och då man kiinnE;r med h vilken
p recision kulan af;;ändes mo t målet, äro desse farlige
fiend er i ck e att förakta; men dera s verkningskrets ä l·
alltfö r inskränkt för att någ·onsin en skepps-flotta, då
äfven den användes på sin p assand e lokal, af dem
kan hafva någut att fruk ta. Men vi skola åte1·kom ~
ma till d et egentliga ämnet.
Går sjön bög och vind en är stark, sii komma
i en farlig b el ägenhet , ty skeppen med
öfv erlägsenhet i manövren, ku nna då alltid söka tillfälle till öfversegling . I denna l1änrlelse eller n är
det blåser hård t , bör också skepp et kunna viilja sin
position lättare än dess motstånda re, ty om än ångbåtame byggas så lå nga som våra nu befi ntliga linie5kepp , följer icke deraf att d e, då de äro beroende
~ng-fartyg en

af machineriet, i sj(igången lumna handteras. Deras
segel åter, om de komma i fråga, äro alltför obetydliga för att kunna bidraga t~ågon frälsning undan
det förföljande skeppets ma ~över, eller till dess upp·
h innande, i händelse af jagL

Nu invändes naturligen hvad som så ofta blifvit
sagdt i afseende på linie-skepps och 1·odd-fartygs relativa verkan, att det det icke ä1· uti hög sjö och
blåsande väder som batalj skall engageras; men h vem
hafver väl makt öfver elementeme ~ Månne icke den
makten ligger högre än i äng-flottans befälhafvares
händer! ! !

\

Stiltje ntan svår dyning är tvifvelsutan förmånligast för ån g-flottan likasmn för r oddflottan, emedan
tlet kan förmoda s att skePIJS-ftottan icke då kan van rangerad så fullkomligt som sig borde, och att
den icke heller kan betydligt förändra sin position.
Men då ång·-båten lmn arbeta maschineriet, kan också sl{eppet, antingen svänga med bonkåror eller me<l
slupar för att presentera bredsidan emot fienden, och
denna bredsida är alltid fruktansvärd att nalkas. Skulle åter en ång-båt för ett ögonblick lyckas få en sällan position emot ett linie-skepp, att den kan besl•juta långskepps, kan ett sådant förhållande icke r iicka längTe, än till dess skeppet lmnnit sväng·a b r ed sidan emot fienden, då ång-båten har att genomlöpa
fjerdedelen af den cirkels p eripheri som har till r a ..
die distansen emellan de stridande, innan den åter
kan få en så fördelaktig position, och under tiden
är den ej endast exponerad för skeppets eld, u tan
om skeppet fortfar att svänga kan aldrig ända målet
l..
l'augskepps åter vinnas.
'
att ShJUta
Såsom nu för t iden krigsskepp konstrueras med runda akterspeglar,
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och i följd deraf en större defence på Ibingarne ,
är faran för ång- eller rodd-fartyg i alla fall betyllJigt förminskad.

det·-befälhafvarne på Engelska eskadern, i trotts af
fästningar och batterier, tog eller förstönle den Turkiska eskader som låg till ankars i Kanalen.

I svår dyning kan h varken ång- bliten eller skeppet regeras, och då uppkommer också ingen strid.

Engelsmännens attack på A.Igier, skall också för
evärdeliga tider bevisa hvilken oerhörd förstörande
effekt linie-skepp äga, Hven emot de starkaste fästningsverk, då de anföras af en man, som lika med
Lord Exmouth, förenar högsta hjeltemod och sjömanna-erfarenhet, med köld och beslutsamhet. Icke må dock den satsen yrkas, att det vore omöjligt att upphöra med bruket af linie-skepp; ty den
tid kan komma, då alla vetenskaper, konster och
handaslöjder, under en barbarisk ny medeltid genom
vilda horders öfversvämmande gå förlorade, och såIurula icke heller clesse Oceanens rörliga fästen kunna åstadkommas af de i mörker försänkte folken;
men då hafva också ång-fartygen gått under, och
nya systemer måste uppfinnas för att .utföra std~
derne, sedan konst.e r och vetenskaper åter bö1ja
florera.

Ibland de krigstillfälligheter, der äng-krigsfartyg
icke kunna ersätta Ii nie-skepp, bör i första rummt>t
anmärkas attack af fästningar och trånga inlopps
forcerande. Ehuruväl det å ena sidan må medgifvas
att ångfartyg möjlig·tvis emot fästningar .. kunna ..användas, om de af lin ieskepp äro understodde, larer
det väl å andra icke kunna förnekas , att de, lemnade åt sig sjelfve, aldrig skulle kunna åstacl~omma
ett sådant res\l]tat, som då Engelska och Hollandska
eskadrarne under Lord Exmouth, besköto Algiers fästningsverk år 1816, eller då Dardanellerne forcerades
år 1807. Om det skulle invändas, att den sednare
händelsen iclw var bevisande i afseende på linie-skepps
öfvedägsenhet emot landt-batterier, emedan Tm:karne
togos par surprise, så svaras: att om detta m kast
• möjligen skulle gälla något i och för Engelsmännens ingång, är det utan vigt då de återvände, ty
då gjorde Turkarne visserligen sitt bästa, och det un~
der en mans ledning som icke saknade hvarken erfarenhet eller skicklighet, och hvars namn är införlifvadt med sednare tiders krigshistoria. Det vat· Fransyske Generalen Sebastiani, som hade sig uppdraget
att leda Turkarnes operationer; men alla ansträngningar v oro förgäfves, icke ett enda Engelskt skepp
förlorades, ehuru flera af de ofantliga stenkulorne
verkligen träffade. Huru skulle förhållandet viii
blifvit med en ång-fiotta? Det var vid detta till fälle som den frägdade Sir Sidney Smith , en af un-

Men h vad skulle väl följden blifva, om iinieskepp nu afskaffades? Jo ovedersägeligen den, att
ång-fartygen sluteligen hlefvo organiserade att någorlunda emotsvara linie-skeppen , eller sådane skepp,
som med ungefär lika styrka sins emellan, ligga i
linea till gemensamt försvar, och ämnade att slåss
emot en lika beskaffad fiendtlig linea.
Uppkomme härigenom någon vinst? Svårligen
skall man derom kunna öfvertygas, ty h varken blefve kostnaderne mindre eller folkförlusten rirJO"are
0
ocl1 ' l en nation,
·
'
som kunde
åstadkomma de flesta och'
största ån g .fartygen, blefve då mästare på hafvet ,
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likaso m nu, den som kan åstad komn ia de flesta linieger
sl{epp. Om man dock icke alltfö r myck et bedra
haf.
vi
fa;
inträf
e
lland
förhå
t
sig, kan icke ett sådan
ligva sett h vad linie- slwpp förmå uträt ta, men det
då
,
artyg
ång-f
af
hvad
l
dunke
ger ännu i framt idens
;
as
komm
åstad
kan
böra,
icke
de använ das der de
ar.
ång-f
på
ande
förlit
i
som
och olyck ligt det land,
tygen s använ dbarh et i alla möjli ga fall, först afdan
kade linie- skepp s-fiot tan.
Man har föres pått att under blifva nde sjökr ig ,
denkomm a ång-f artyg en att spela en utmä rkt 1·ole;
t de
vid
så
,
rigtig
na åsigt är tvifvelsutan fullko mligt
blifva
da
sålun
:
nytta
af
använ das der de kunn a vara
dess
cle för en skepp s-flot ta af vigt för att under hålla
kungen
möjli
batalj
komm unika tione r, för att under
ena undan bogse ra skada de skepp , eller släpa upp
vid
att
för
,
stiltje
i
lit
förfal
mot fiende n sådan e som
hvad tillfäl le som helst kunn a släpa större eller mindas
dre farty g, och slutli gen för att kunna använ
som utkik s-fart yg.
Men annor lunda är förhå lland et med skärg årdsflotta n; sedan ång·-f artyg en llunn it den grad af fulls
koml ighet de 1·edan äga, äro de sl\ärg ånlsv apnet
inga
mera
egent liga stöd, och dem föruta n k an nu
de
bufvu dsakl iga opera tioner företa gas; här behöf va
och
g,
icke frukt a hvark en sjögå ng eller öfver seglin
skaom de under en träffning· skuiie få mach inerie t
a
kunn
uadt' finnes alltid små fartyg ti ll hands, som
icke
de
bogse ra dem m elden . l värs ta fall et blifva
smn
i fa rli g are ·beläg enhet, än en kanon slup eller jo Il,
förlor adt alla årorn e.
E n anmä rlwin g torde h lir icke vara ur vägen ~

den neml igen, att aldrig voro linie-skepp af sli mycarken nytta och så använ dbara som nu sedan ång-f
e
lwnd
m
Fordo
et.
mligh
fullko
en
tygen nått så myck
farroddeller
de
seglan
sig
vare
flera mind re farty g,
tyg, ligga säkre i en trång hamn eller sl{ärg ånl med
farlig a eller svåra inlop p, elit block erand e linic- skepp
eanting·en icke kund e, eller icke vågad e inträ nga,
ut;
omma
åte1·k
att
ligt
meda n det torde blifvi t omöj
icke så nu mera , dessa svårig heter äro häfne genom
inång-f artyg en. Ingen 1·odd-flotta, intet flytan de, ja
säefter
hädan
är
abelt
attack
är
som
genti ng på land
med~
t
sådan
t
djupe
då
,
skepp
linieaf
kert för anfall
}\an
gifve r; och se der kansk e den störst a nytta som
draga s af ång-b åtar i krigis kt hänse ende! ! (*)
Af hvad som nu är anförd.t, drage r man då den
slutsa ts, att tidepu nl{ten ännu är vida afläg se, eller
rättar e att den trolig en aldrig }nträff~r, då linie- skepp
as
kunna undva ras och genom ang-l cngs- fartyg ersätt
ta~
u
lige,
behöf
t
endas
icke
äro
·e
sedna1
de
men att
alldel es oumb ärlige vid infall ande sjökr ig.
Författa1·en slutar här hesva rande t af den fråga
enom
h~n. framstäl~t, t~llf~·.edsställ~ om . han derig
ande
utred
re
mhga
iullko
ts
amne
till
mng
anled
g1fv1t
ge ~
och slmttande sig lyckl ig, om han i någon mån
nde
nom sine l'åson nema nger, kunn at bidra ga till stärka
af den grund sats, som alltid har varit och alltid skall
an- ,
blifva hans egen: A t t träva llarn e , eller med

clm ord, en. Linie -Shepps-Flott a-; iir för hvm'}e aJ
hajve t orng;ordad Stat ~ dess verkl igast e, dess
fasta ste väm.
(Ut· K Örl. M. Sällsk. Arkif.)

rtyo·. by,.gde och man
0
Statens bekostn ad äro redan 2:ne ån,.-fa
s" torde åtminsto~e
a
6
dervid;
r
stadna
iclm
de~
a.tt
~.
a
boll!'
bu;·
är tillt·äct:Ji,.t
bi"'
under
tal
an
detta
att
..
tcke
ge,
,bc,hufh
bhfv~
det fö1·dcl~k:
"blir
nma
11
lwstsar
högst
så
aro
tygen
ang-far
a
J!IC
. t1gare att under kl'igct föt·hyra sådane af priv~te.
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JEMFÖRELSE

MELLAN

FÖRDELARNE

AF

STÖRRE OCH MINDRE BLOCK.
Genom de enklaste lärorne af mekaniken ät• bevist att för ett fast Block (Gölingsblocl{), kraften
må rote ~ara lika med hela och för ett rörligt Block,
lika med haifva lasten, för att hålla den i jemvigt,
att rörelse uppkommer då kraften .a.ldrig så .litet de~·
utöfver ökas och att rörelsen bliher hastigare, JU
.
större tillökding den agerande luaften får.
Om ingen friktion eller andra hinder för rörelsen existerade, skulle detta förhållande vara oförändradt detsaimna ehvad blockskifvorna voro större
o
.
'
a
tyngdcrne hall
på en våg,
eller mindre likasom
hvarandra i' jemvigt, antingen balansen är längre
eller kortare. I verkligheten är dock förhållandet
något annodunda.
De krafter, som hämma rörelsen uti ett block
äro:
l:o och förnämligast friktionen t~ellan skifvan
och nageln , hvilken blifver större i den mån tryckningen på nageln ökcs.
2:o Friktionen mellan skifvans och blockhusets (
sidor, som man af den ringa nötningen finner icke
vara af särdeles betydenhet , då blocket kan obehindradt vrida sig i den direktion löparen drager , i
hvilken händelse den är enahamla , antingen den l
löparen verkande kraften är större ell()r mindre.

3:o Tägverkets styfhet, som gör att till löpa~
rens böjande omkring skifvan fordras en kraft , större ju svårare löparen och ju mindre skifvan är; samt
tågverkets sträckbarhet, h varigenom dra~ningen i dess
ena ända icke fullt motsva1·ar kraften l den andra.
Friktionen mellan nageln och skifvan beror af
den materia bvaraf de äro tillverkade samt tillräcklig
smötja. Allt efter dessa förhållanden, utgör den en
stön-e eller mindre del af den kraft som trycker
skifvan emot nageln, men ökas alltid propmtionelt
till denna kraft. Den större eller mindre kraft uti
löparen, som fordras, för att öfvervinna friktionen,
beror på den relatifva stodeken af friktionens bäfarm
(nagelns radie) och kraftens häfarm (skifvans l'adie).
Det är således fördelaktigt att hafva smäckra naglar
och stora skifvor; men som skifvans och nagelns absoluta stodek här icke har något inflytande, endast
proportionen dem emellan, så vinner man lika mycket genom att, till ex. minska naglens diameter me<!
Så att
~ , som att med lika stor del öka skifvans.
om , till ex. en blockskifvas diameter vore 8 tum och
l tum , simile det medföra samma fördel
nagelns
att med oförändrad skifva, minska nagelns diameter
till 1 tum , som att med oförändrad nagel öka skifvans till 10 ~ tum.

=

Nagelns tjocklek kan dock icke godtyckligt förändras , emedan den måste vara tillräcklig för den
brytande kraften , äfven sedan den genom nötning
blifvit något förminskad, och af sädant skäl måste
de~ stå uti ett bestämdt förhållande till ,Jöparens
svarlek eller s·kifvans tjocklek. Det är således endast
' skifvans diameter som kan varieras eller efter g·odt.
finnande bestämmas.
Då det sålunda är otvifvelaktjgt att stora skif-
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vor och block, i och för sig ~jelfva såsom häftyg
betraktade' aro bättre än smärre' men då man der.
jemte finner att så ofta ett rörligt block sicall lyftas
uppåt, utgör dess egen tyngd en last, som det måste
vara fördelaktigt att kunna minska, samt dessutmn
att om, uti en bel talding, alla blockskifvors dia.
metrar ökades uti förhållande såsom 3 till 4, skulle
tyngden af alla block (*) derigenom blifva mer ä;l
fördubblad, så kunde en sådan föt·ändring möjligen
göm tuer skada än gagn.
För att utreda detta förhållande och erhålla
nll.gon grund för omdömet huruvida man bör uti
taldingen m. m. nyttja de största eller de minsta
block, som genom erfarenheten funnits vara på särsidluta ställ~n användbara, anställdes å KGngl. Skepps.
Varfvet härstädes, under innevarande månad, föl.
jande försök.
För ändamålet voro tillverkade block, hvilkas
skifvors diametrar voro l ~, 4 ~ och 13 4 verktum,
eller uti förhållande såsom l, 3, 9; -tvenne stycken af hvardera storleken eller inalles 6 st. block.
Skifvornas tjocklek och naglames diametrar v oro,
såsom beroende af löparen, lika för alla; . bussningar
af zink; väl smorda naglar; blocken med möjli g·a·
ste noggranhet tillverkade och stroppade med kaus
och hake.
Vid blockens noggranna undersökning och väg(
.
ning befanns följande:

TAB.

---

S1dfvans
Nagelns
Nagelns
BJocllets dia me- Sldfvans
ter nti
diamespelrum.
J.:ipnin- tjocklek.
UIIIU ~CI',

gen.

ter.

l Dccim. l Decj m. l Dccim.
l tum, l tum. l tum.

blocken. utan stroppning m. m.

l

Decim.
tum.

Vigten
Sldfvans
vigt.

af hel a

llloclwt
mctl
stropl''
h a ke&c.

l l5t . ll lod. ll YJ. ll
l

N:o l.

1,27.

0,52.

0,31.

0,02.

-

3!_
a

I.

N:o 2.

1,27.

0,52.

0,31 .

0,02.

-

3~

l.

N:o 3.

3,18.

0,52.

0,31.

0,02.

-

23J·

N:o 4.

3,?!:1.

0,52.

0,31 .

0,02.

-

22! .

N:o 5.

11,18.

0,52.

0,31.

0,02.

4.

N:o 6.

11,11.

0,52.

0,31.

0,02.

4.

!:n~.

115~.

lod .

l

fr

l

f-

2.121~
2.,23.
19.

3}

!),

l.

Löparen bestod· af 12 g·arns otjärad lina som
s~nordes med talg för att minska dess vidh1ingig·het
\'td blocl{skifvorna. Den löpare, som beg·ag na 1les till
el e fasta o hloåen, ~ar 6 fot,. och den till d e 1·örliga
f o.~ l~ug; l~v,al'Je fot af h nan befanns väga l Iorl,
V~d forsoke.n IaKttogs, att löparens läng·d och tyngd ,
Jla begge s1dor om det fas ta b locket alltid var lika
'
stor.
k . . För att utröna dc h iimmande krafternas ver~n .?tt fasta Bloch af olika st.o dek , upphän 0o·dcs de
. beo·n·e ändar
U t 1· l"opareus
·
(la
• figuren 1 u t VIsar.
t' satt
illvet1'-.~de med
t
.
ro
vo
vilka
h
· asktgjor~es .skänklingar,
..
l
v1gters
for
ar
a
upp lang·ande, och till vigten fuli.
.
k
3
med
a
hk
Otnhgt
.. . ~;-·lr·~<t JP· ,.,.o ~• lOhl l l Vardera. 'I.,ven ne
lik .
•
• ,_ k'· 1 •·
a V1gte1· U!Jphang·dcs u1• 1' I1 v "n1. uelia
var-.
s. <Ul!i.:Img en , H
1

l?

h

0

e> I-lär menas sjelfvl\

l.

· ~

Det ena blocket af medel-storleken, eller N:o 3 , befanns gifva alltför origtiga resultat , derigenom att nageln ej var fullkomligt vinkelrät emot skifvans och
-blockets plan, och äro derföre de llermed gjorda försök helt och hållet uteslutne.
Om de ofvan upptagne medel-resnitater korrigeras på det sätt, att vigten af en skänkling och halfva löparen adderas till den af vigter påhängde lasten och kraften, erhålles följande förhållanden dem emellan.
TAB. 3.
Skifvans diameter : 1,27
d. t., eller vid pass 4 gånger nagelns.

Last.

Skifvans diameter ::. 3,78 Skifvans diameter : 11,145
dec. t., eller vid pass 12 dec. tum , eller vid pass
glinger nagelns.
36 gånger nagelns.

SkilSkilSllilRraft.
l{ raft.
n ad.
nad.
nad.
'Lll. Jl'i.Jiod. l S.kålp. r.!:'t.J il"fiod.J Sldilp. Skålp. Ll'l.JI'l.Jlotl.J Sl<ålp. Skålp. Ll'l. Jl'l. J!od. JSkålp. Skålp
Kraft.

l 3 10}

23,33

l

5,87

l

5 21

25,66

2,33

l

4 7i 24,24 0,91

2 3 lO f

43,33

2 l<l19} 54,61 11,28

2

62H 46,77

3,44

2

4 22~

4

83,33

5

3 102,09 18,t6

4

9 13 89,41

6,08

l!

5 31} 85,98 2,65

8 3 lOJ 163,33

9 16 23} 196,73 33,40

s

14 151114,47 11,14

8

8 2! 168,09 4,76

16 3 10} 323,33

18 13 26~ 373,83 50,50
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För att vidare försöka ·uti hvilken proportio n
stöne block kunna vara fördelaM igare än smärre, då
de användas såsom 1'Örlige, eller med lasten d~ruti
hängande , gjordes den anordnin g, som af figur. 2
utvisas. Såsom Fast Bloå, upphängd t uti punkten
A . , begag·nac les, vid alla försöken, det stora blocket
N:o 6, som vid de föregåend e försÖk<~n visat sig vara
dertill mest lämpligt. Uti halande parten vi<.l F upp.
hängtles en, och uti rörliga blocket vid G, tvenne lik.
vigtiga skänkling ar till vigte1·s upphänga nde. Afstån.
det mellan upphängn ings-1mn kterna A och B. afpas.
sades så, att lÖJ>arens parter BC och ED alltid voro
fullkomli gt parallela. De krafter uti punlden F, som
jemnt förmåll tle uppväga lasterna uti G, vid de oli.
l•a rörliga block som begagnad es, upptagas uti ne.
danståend e tabell.

4.

TAB.

r..ast

clerar vig·ten af en sldinkling , samt ifrån kraften afdrager så mycket som , enligt föregåend e försök be}öfves föt· att, med påhängan de tyngd, åstadkom ma
r?relse uti .. det fasta blocket N:o 6, så fås följan<le
vigter , utgoramle de krafter, som vid försöken drag·i! v.~rtikalt UJ1påt ( elle1· paraHelt med fasta parten)
uti lop_aren DE, ifrån det rörliga blocket , och således utyisa detta blocks effekt.
'l'AB.
Last
af vigter och
2:ne Slliink•
•
1liWar
': • uh
Rurhga
Blocket.
Skålpuml.

l

Hmft uti Liiparcn, sllm•cn öfver Fasta Blocl:ct N:o 6.

,Bloclwn N:s l och
l\1ctlium af dc
uti R örliga
4.
mell beggc bloc- Blocket N:o
Dloclwt. ken erhållne niira
lika rcsnltater.
r. !Il'. l !Il'. l lod. L!ll'. l !Il'. lind.
I .ispuml.

,2.

l

Blocl1et N:o ·

L!ll'. l

a.

M.

lind.

2

l

4

10

.l

2

30

l

10

26

4

2

1

4

2

4

9

2

11

2!1

B

4

12

1!.1

4

6

7

4

12

28

16

9

2

8

8

10

30

8

14

30

32

18

l

-

16

18

8

17

3

28

5.

Kraft, som verkat uti tleu ifrån Rörliga Blocket
kommande liipat·cn , paraHelt med fasta l'arten.
Skifvans diameter Slåfvans diameter Sldfva nsd 1' arne'c"
• •
., 78 Il. tum, eller 11,18 1l ec. t., eller
''7 dec. t. ,"c Il e•· "?
l ?"'
36 o-ånrrc1•
12 o·ilnrrer vid l''lSS
Vl!l pass 11 gang·cr vulpasR
"'
t>
'
t>
. b
T
l
N
Nagelns.
Nagelns.
agc ns.
' Sllålpuml.

Sllålpuml.

Sldlpuml.

46,41

26,51

25,14

33,01

86,47'

48,70

45,85

53,48

166,41

92,37

86,31

92,96

326,47

179,78

168,46

li2,46

646,47

354,93

332,17

337,79

Anm. Ehuru det störsia blocket' såsom häftyg~ ' vis4
.. f ul !komligar e än' de mindre, hat· här
.
ar
ser l 1gen

(

.. Nä.r man till 1?sten adderar vigten af <le tven·
h :· r.
n e sl<auldmg
..ar,. som .Jemte densamm a v 0 ro upp .wg
. d
et •·or11g·a blocket vid G, och till kuften ad·
t l e uti

förh ållandet visat sig n~istan tviirtom, h vilket uppkon~mer geno m detta h!ocl\s större tyngd, som
l~e1:~ge?om att det hiingde nedåt, utgjorde eJ~
tlllok_nmg uti lasten. Hetta blifver ock ofht
o
" hPII
verkho-a
med det undra
a am1et, sasom
"' f or
..
.
.
1
1
t
ett
af
blocket
o. s. v. For
<attgma
a1(e , en 1
..
ett mars-fall och dylikt , skulle tv:irtom ett
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sz

a11 seende till löparens styfhet och svår le!:, m. m.,
of sjömanna-erfarenheten funnits vara till siil·shilda belloj användbara.

stort block visa sig fördelaktigt för hissning ,
just genom sin tyngd, hvilken i samma mon
är hinderlig för •·åns nedlöpande.

Carlskl'ona den 29 Augusti 1835.

-~-

E.

Noggranbeten , b varmed dessa försök blifvit
vet·kställda, skulle medgifva att derefter g öra flera.
handa beräkningar af de krafter, som hämma 1·Örel.
sen uti. block, samt att finna förhållandet mellan kraft
och last för särskilda sammansättnin gat· af fasta och
rödiga blocl\. ; men det förutan torde närvar-a nde fråga lmnna b esvaras, endast genom de uti sin enl\elhet framställda 1·esultaten af försöket.

(Ur K. Ö. 1\'I. S:s Arkif.)

H vad först de fasta blocken beträffa1·, finner
man af tabelle n 3 (till ex. sista raden, eller fih·sö ket
med den största tyngden), at.t då skifvornas diam et rar förh ålla sig såsom l : 3: 9, blifver den kraft,
som fonhas att lyfta en och samma tyng-d (323,33
:tt) lika med 373,83; 3 42,55 och 332,18; -eller
att om man, till lyftande af någon tyngd med ·enkel g·öling uti ,}et minsta blocket, behöfde 37 ma n,
så erfordrades med det, som var 3 g·ånger större, 34
man, och med en 9 gånger stön e bJockskifva 33
man.
Likaledes finnes af tabellen 5, att den erforderliga luaften, för att lyfta en och samma tyngd
med rörliga block, b vars skifvors diametrar äro i
förhållande såsom l : 3 : 9, Jmn jemföras med 35,
33 och 33 a 34 mans kraft.

Sedan det sålunda genom försöl;; är ådaga- (
lagdt, att man, genom att månguubbla blockens storlek och tyngd, icke kan vinna särdeles stor bespabevist
ring af kraft, så synes deraf följa såsom
t·egel: A.tt allestädes nyttJa su små bloch, som i

en

•
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I anseende till strömmar , drifis och hård syd-

BERÄTTELSE OMDET UTMÄRKTA FÖRHÅL.
LANDE AMIRALITETs -LÖJTNANTEN J.
G. ESCHOLIN ÅDAGAL ADE SÅSOM BE.
FÄLHAFVARE 1:1 Å KONGL. SVENSKA ÖR.
LOGS-KORVETTEN CAMILLA ÅR 1809,
DÅ DENNE V.i\.RDIGE OFFICER, UNDER
DE STÖRSTA SV Å.RIGIIETER, · SOM SAT.
TE HANS SiUCKLIGHET I FULL DAG,
TILLVANN SIG FIENDENS AKTNING OCH
LEMNADE ÅT SVENSKA ÖRLOGSMÄN
ETT SKÖNT EFTERDÖME.
handels - intre~set
uniler kriget 1808 och 1809 kallade till sitt beskydd
i Östersjön och Cattegat- äfven då när årstiden
tyddes neka möjligheten af framgång i dessa farvatten- var äfven Korvetten Camilla, (ett till krigstjenst apteradt Koffa1·difartyg.)

Btand lle Svenska Ö rlogs-Fartyg,

Kommenderad af Löjtnanten J. G. E s c h o l i n,
afseglade denna Korvett, i förening med en Engelsk
Konvoj från Carlskrona redd den 22 December
1808 och ankrade under Falsterbo om aftonen dt:n
24. K onvojen, till hvi lken flera handelsfartyg under resan stött, blef för motvind qvarliggande mellan Falsterbo och Steffens till den 6:te Januari orn (
morgonen, då Engelska Fregatten Salcette, kommentleratl af Kapiten B a t h u r s t, Chef fö1· Konvoj eP,
gjonle l:lignal att gå till segels.

Jig vind kunde största delen af .~{onvojen .~j verkställa denna signal annorlunda, an med forlust af
sine ankare, ej heller förr än mot middagen, då allmänt hölls af för Flintrännan och Korvetten, som hittills bållit sig under segel omkring· Konvojen, fick
sin plats i teten, arbetande sig upp att med densamma
komma ost om Sydflint genom Öppningarne emellan
den i Rännan samlade drifis; men vinden, som gick
mera på ostlig och den starkt tilltagande strömmen
hindrade detta bemödande, så att ~törre delen af
Konvojen stannade i drifisen och mer än l1älften i
Iofvanit eller S.O. om Korvetten, som, drifvantle
med en mängd fartyg· för vind och ström , närmade
sig Saltholmen , och, oaktadt det ifrigaste arbete,
icke förmådde att komma ur isbrytningen, utan bel"Oende af ödet och isen, stannade, tillika med sex
bandelsfartyg, på grund, Idoekan l eftermiddagen,
en kabellängd vestvart om Sydflint, vid h vilket tillfälle Korvettens 1·oder bräcl\:tes och bogen skadades
märkligt.

Engelska Fregatten Salcette, det enda fartyg,
som genom sin storlek och fart fönuå.dde genonthryta isen, öppnade en ränna, gaf derigenom tillfäl le för de lofvartsta fartygen att pa ssera Sydflint och
kom sjelf till ankars emeJian Siol!en och Kall\gruudet.
De fartyg;, som hade medföljt, stannade
på grund emellaa södra och nona Flinten. und aut.~gande fyra, hviika seda n om natten, tillika med
Orlogs-Briggen "fViintulitet och Fruhtan kommo af
och drefvo med isen nordvart om Salthol;ncn.

Således tycktes red an Lö1jan g u va ett olycldigt
Utslag och sätta eu gräus för verl\ställighctcn af en
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s& sen Konvoj-exped ition i dessa ~rånga .. farvatten ,
der man var tvungen brottas m~d Is, stromn~~r oc~1
vindkast. Men Löjtnant Escholm, _med en SJ~-Otf1.
cers fulla verksamhet, sökte öfvenmna alla hm der,
och arbetade oupphörligt att få Korvetten, som nu
stod 2 fot ,torr, och ö frige handelsfartyg en af gruml,
hvilket dock ej lyckatles fön än den 9 om natten,
sedan strömmen ändrat sitt lopp nordvanlt hän och
vattnet höjt sig, då alla fartyg·en, utom ett, SOill
stannat deromkring, arbetades af i flott vatten. Nu
yppades nya svårigheter och •en v~~sam fie.nde, ~~
gagnande tillfället af KonvoJens afventyrhga belagenhet utsände åtskilliga trupper anueradt Danskt
Sjöfolk', af h vilka en tlel kom öfver Sal.~holn~en ,
Lhagande båtar med· sig, och marclierade langs o 1sen
upp emot de ostligaste skeppen, en annan del ater ,
med armerade Kaparebåtar, passerade Saltholms ref,
och 1·odde upp att attacken de ostligaste af HanI denna brydsamma beläg·enhet. lå ~
delsskeppen.
Löjtnant Esch olin, som med Korvetten nyss komn~1t af
grund ostva1·dt om alla 6 skeppen, genast kapa taget ,
för att med strömmen drifva ned emot yttersta pynten
af Salthohns ref och sutinera de vestlig·aste fartygen ,
som lättast af fienden kunde bortföras; men denna
goda afsigt bl~f himl~ad.. der~g·enom att ~og tidigt
måste ankras, för att eJ lagga 2:ne skepp for bogeu,
hvarig·enom det blef omöjligt förekomma de attackeramle att kapa tågen för de vestligaste fa1·tygen ,
oaktadt de så väl som priserne ledo mycket af
Korvettens eld. Deremot gjorde den sin verkan på
den kolonn, som på isen ämnade angripa de ostligaste Skeppen, h vilken . hä.~·ig.~nom bl e f i .. si~t U}J~·
såt hindrad, äfven som 1 forsoket att bemakt1ga s1g
ett långt afskiljdt skepp, h vilket Korvettens armerade
båt berömligt försvarade. Isgången, som nu börja~e
t illtaga, satte Korvetten mest hela natten i drift for

de literstående ankarne; och h vilket fö1·orsakacle en
sådan sldngring, att dagen derpå endast 2:ne fartyg
kunde af Korvettens kanoner skyddas mot de nu i
stöne mängd och styrka från Dragö utkomna a1·me~
rade båtar, som med lätthet attackerade Lle skingrade skeppen och äfven ville oroa de under Korvetten
varande, men h vilka en nästan beständigt umlerhållen kanoneld skyddade, till dess fly en på Korvettens
båda ankare sprungo, då den af strömmens och vindem; makt (lrefs med isen in åt Kögebugt, och de
Danska priserne nu från ·Dragö och D•·o~den afskurne, föl'följdes emellan isstyckena in åt Ostersjön.
I denna belägenhet den 11 Januari försöktes
under Steffens, beg·agna ett konstgjordtan kare (emedan inga andra vo1·o om bord), In en h vilket måste
upptagas, sedan det af isbrytningen höll på att förloras. Den 12, med ostlig· tilltagande storm, försattes Korvetten med ström och ismassan in åt bugten emellan Steffens och l\'löen~ den sednare var då i
S. S. O. ; O p. C. Ovädret fortfor med så sträng köld,
att Korvetten, som drifvit ännu närmare kusten, befanns den 13 och 14 icke allenast infmsen med fast
is åt land och till sjös så långt från toppen kunde
synas, utan var isen äfven så stark, att på den kunde föras kanoner.
Hade Korvettens Befälhufvare och Besättning
hittills sökt l{ämpa och öfvervinna så många svårig.
heter, p[tkallade nuvarande läge icke mindre dess
ståndaktighet, hvarföre alla precautioner till försvar, i händelse af attack från land, blefvo vidta~ne, samt vakar och linje1· upphuggne i isen om·
krmg skeppet.
Danskame, med säker beräkning på en lätt pris,
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dröjde icke att redan den 15 visa sig med en re.
kognosce rings-korp s på isen, men som afvistes af en
från Korvetten detachera d trupp af 20 man, och da.
gen derpå frånhöll Korvetten med sin kanoneld en
jägaretru11p af ungefärli gen 80 man, som avancerade
upp under dess aktenkep p.

folk att förstöra dett! fartyg, som ock verkställdes
s~~~an vakte~,. bes!åend,e . af 6_ m~n nanske Kapare~
SJ ofolk, bhfv1t gJorde till kngsfang ar.
·

Misslycka d i sin afsigt genom detta allvarsam .
ma mottagan de, försökte fienden derefter så väl ge.
nom sina 11adaman tärer, afsände från stationera de
Generalbe fiilet, som med stöne antal trupper, imponera på Löjtnant Escholins beslutsam het, och förmå
honom att genom underhan dling öfverlemna Korvetten med dess besättnin g; men de så väl den 18, 20
och 21 från fiendens sida fortsatta både muntliga
och skriftliga uppfonlri ngar, genom parlamen tärer
åtföljde af en hotande styrka Infanterit rupp änd~
till 250 man, försedde med äntrings- och anfallsl·edskap, verkade icke det minsta på Löjtnant Escholins manliga föresatts, den han i sine lenmade svar
tillldinnag af, med yttrande att ingenting skulle förl.Ilå honom afvika ifrån hvad pligt och hedersldinsla
till försvaret af s.itt anförtrod de befäl honom ålade,
samt att, om kollonen närmade sig, gåfve Korvetten eld. Fienden tycktes dock den 20 misstro allvarlighete n af denna i en så svål' belägenh et yttrade
ståndaktig ·het. Dess talrika trupp avancerade derfö re mot Korvettens förskepp; men Löjnant Escholiu
bevisalle sin ordhållig het och låt sine Logkanoner
spela på den, hvarigeno m den ock blef tvungen att
·
draga sig tillLaka in åt landet.

D~gen derp&, oaktadt den strängaste köld, öpp ·

nade s1g åtsldlliga råkar i isen, och förmärkte s att
det fasta stycket, som omgaf Korvetten var i 'lrift
o
.
dag·ar försatte den 2' å 3 mil till'
nagra
J1v1'lk et 1110111
~j~s o~ t o_~n Möen, och som mildväde r dessa dagar
<tfven mtraffade , g af detta nytt arbetslif åt den a f
m~<~or ?ch _ansträngning~t· utmattade bes1ittningen att
slnlJa s1g vul den fasta Isen, med det framskym tande
hopp att än en gång nå Svensl<a kusten; men detta
h opp. varade icke länge, kölden tilltog den 5 Februan med starl~ nord-ostli g vintl, förenad med hård
sydvanlt sättande ström, så att den ; var K01·vetten
redan syd-vest om Möen.

En fast is, som syntes från alla kanter och
fl_era mil till sjös, hade nu tilltagit till en ovanlig
1J ocldek, och den svåra isbrytning en sönderbrå kat
Korv e.~ ten s köl och botten, h varföre, att kunna flyta, ston·e delen af kanonern e måste öfver bord kaAf proviant- förrådet, oaktadt deraf ifrån mes ~ as.
lho Ja~uari blifvit för befäl och besättning· förknap padt till -]- och af somliga persedlar till .!. ranson
atersto~ d~n 9 Februari endast för 5 dag·ar, ~11en bröcl
~~ott for ~.:ne. Besättnin gens helsa var försvagad af
1 het~,
k old och svält, och skeppet helt nära fikust.
endthg
r'

l

Men icke nog med eget försvar, Löjtnant Escholin,
som den 24 förmärkte ett Danskt pris-skepp vab af
drifisen förut till den fasta, utsldckad e armerad t sjö-

Löjtnant Escholin, som vidtagit alla de utväga.~ hans... stora rådighet lmnnat omfatta' fann nu
...
. ..... d e. F 01
g·ranscn for allt vidare menskli eo·t b emouan
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llonom Zlte1·stod slutligen blott att göra det fartyg
onyttigt för fienden , som han med yttersta omtan~
ka så länge sökt för fäderneslandet bibehålla. Be~
segrad endast af elementernes oöfvervinnerliga makt,
lenmade Löjtnant Escholin med dess besättning far.
tyget den 10 Februari, men icke förr än det stod i
lågor; Korvetten sprang i luften då dess befäl och
besättning besteg fiendtliga kusten och öfverlemnade
sig· som krigsfångar till Hans Dariska Maj:ts derva.
rande tl·uppar.
(U1• 1\, Ö. M, S. Arkif.)

BIOGRAFI,
Gustaf Psilander var son af Inspektoren i
Kammar- Arkivet Pette1· Persson Psilander (a) och
dess hustm Elisabet Johans dotter, (b) samt föddes
i -Stockholm den 16 Augusti 1669. Faderlös redan
vid elfva års ålde1· och utan förmög·enhet, omfattade han med glädje en fäderneväns, Rådman Hagemeisters tillbud att med honom få 1·esa till Stralsund , och de tre år ban bär tillbragte, använde
~}an till förkofran i språk, vetenskaper och konster.
Aterkommen till fäderneslandet med Envoyen Ma~
threus von Hartmansdorff, öfvade han sig i skrifning och 1·äkning, samt antogs vid 18 års ålder till
Kompagniskrifvare vid Amiralitetet: den civila banan
va1· således för honom öppnad, , men bor:en stod åt
det praktiska sjömanslifvet, b vilket ban' med hela
sin själ omfattade. Efter undergången examen i
Sjö-Artilleriet, öfvergaf han derföre det först valda
yrket och ingick den 21 Juni 1688 som Konstallelmat vid Svenska Flottan, h vilken då genom Konung
Carl den Elftes visa bemödanden och den store
Hans 'Vachtmeiste1·s outtrötteliga nit, hade vunnit
ryl{te bland Europas navigerande nationer. Sin första sjöresa gjorde Psilander samma år på Örlogsskeppet Carlskrona, under Vice Amiralen Ankarstjernas
befäl och befordrad till Konstapel, (c) var han äfven året derefter kommenderad på Skeppet Skåne,
(a) Döll den 18 Augusti 1680.

(

(b) ~~tter af Hyrl!obertlen i Hollo!a Johannes 1\'lathire oclt 1less Hu10 6
8
' d .?dmdvar enka efter Handlanden i Stockholm Andel'S Jonsson; 0
en 7 November 1684.
(c) rFlottans
Afiöningsstat
.
... l!""~onstapel~·
fi · l
M ' . •mne1ta·"Il er, att Pstlamler
nJot
on _ra n r en 1 GJ ttll den l September sanw1.a tir af tillökningsstat.l -llledlcn, men sedan, som ttlljörcne, Xunstapcldutts (ön.
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ställdes p& Se!~nd och Köpe nham n stod i fara , men
'f;avenda~ska frede n (den ~8 A_ugusti) gjord e slut
pa fiendthg·heterna: flottan atergi ck till Carlskrolla
och Kapite~ Psilan der komm ender ades genas t att g·&
r
om bord pa 62-K anons keppe t W estma nland unde
det~ed
och
,
na
rstjer
befäl af Amir alen Baron Anka
ta fartyg , h varpå Konu ngen öfver förde s afp·ick han
till Carls hamn , der trupp er intogos och tr~nsport~~
rades till Perna u att undsä tta Nanv a.

tillhö rande den betyd liga Flott a, som till Herti gens
af Holst ein besl<ydd emot Konu ngen af Dann emark
var utrust ad. (d) Med en brinn ande hog för sitt yrke, var Psilan der icke nöjd med de kunsk aper han
inom fädem eslan det kund e sig förvä rfva: han' ville
att
äfven skörd a främm ande lände rs erfar enhet , f9t·
ni vidstr äckta re mon kunn a blifva nyttig för hemla
,
nd
d et. Frank rike hade den tiden krig med Holla
noch Psilan der omfa ttade tillfäl let att samla erfare
,
h et och ära: han begär de och fick permission
samt ingic k i Hollä ndsk krigs tjenst som Matro s och
10
deltog· i sjöslag·et vid Diepp e i Kana len den
de
för
ig
lyckl
än
ll
ärofu
mera
Juli 1690 , en strid
(e)
.
rna
flott?
lska
Enge
'Och
fören ade Hollä ndska

Då Psilan der 1695 återk om till f~iderneslan 
till
det, var han redan (1694 den l Juli) befor drad
Löjttill
n
ninge
utnäm
Unde r-Löj tnant och genom
og·
nant få år deref ter (1697 den 1 Okto ber) emott
s
Befäl
sitt
nåd,
ngs
han ett nytt bevis på sin Konu
,
ighet
sideld
hans
med
förtro ende och belåt enhet
e
gjord
åren
dessa
r
Unde
insig ter och erfare nhet.
han flere exped itione r och derib land 1698 under
Grefv e Hans \Vach tmeis ters befäl på Skep pet West
XII:s
Carl
ng
Konu
förde
manla nd, som till Kiel öfver
l
Syster Prinsessan Hedvig· Sofia och Henn es Gemå
år
två
s
drade
befor
ein,
Hertig· Fredr ik IV af Holst
d erefte r (1100 den 20 :Mars) till Kapit en och an
kanon
94
på
et
befiil
förtro ddes i denna egens kap
skepp et Enigh eten, sum hade 600 man sjöfol k och
115 man (f) landm ilis om bonl. Land stig:ning verk(tl) Sycnslm

s S)iitog.. af Tornqvist, 2 del. llag. 6. Sjö-Militire·
:Fio~tm~
LiqvulatlllnBhockcr.

r~o n tGrcts

(c) Dc fiircna1lc flotto rna flidoradc 17 fartyg.
l :a 1Jel. pag. 210.
(f) l!andli~ gar till Honunr; Carl XII:R Histor ia, Jamlmi
lia.
1 ornqv1st, 2:a del, B ilagan B, har l I)[J man

(

År 1701 var han Chef på Frega tten Fröke n
an
No ra, som kryss ade i Finsk a viken , 110.2 hade }1
ofemti
han
förde
1103
och
förrättning; i ~~terbotten
Holtill
ion
peclit
oy-ex
kanon skepp et Oland på Konv
et
land och Engla nd. Detta senare Rike med hvilk
och
1704
b~·öt
lugn,
Sv er g~ i den t~den le f de i freds
uppb n\lga de vara hande lsfart yg, hvilk et nöd 0... ade
Svens ka _Re~m·ingen att sam1?1a år till konvo y åter
utrus ta s1stnanmde skepp , pa h vilket befäl et å nyo
anf?r trodd es -~t ~sil~nder, ocl~. denna exped ition har
spncl t en ofo rgang hg glans ofver hans namn . De
a~
27 Juli råkad e l1an v~d Orfor thsnä s, på kuste n
Skep
8
af
ende
bestå
dcr,
Esl{a
lsk
Suffolk, en Enge
~
och l Freg att, med tillsammans 454 kanon er u
.
bef~
ons
"\Vest
am
\ViHi
der ~ommendören J:ord
h
då
fram
väg
sin
cler
Psiian
de
Fredl igt segla
an
'
··
d e t f ramst
o
f ran
a a f d e E' ngelska skepp en, Worc hester, ficl~ et.~ skarp t skott , som gick tätt under Öl!nds bogsp rut och strax ~erpå ännu en kula genom
Detta gaf Pslian der anled ning att i en
tagverk~_t.
slup a~san~a Löjtn ant Utfal l till Enge lska Eska dem,
"l t
gan "om orsak en till e tt satan
med forfra
emottagan~
Cl f
l
då den afsän de
de
fråga
r
heste
~ ~.en a 'Worc
( e.
f E
.
p adam entar en om han eJ· såg D ro tt moge
ns a 'ng-
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land flagga; och på Utfalls fråga tillbaka om En.
gelska Eskadem icke märkte att d.~t var Konungens
af Sverge flagga som blåste på O land, förklarade
Engelske Chefen att Svenska Örlogsskepp, för att vi.
sa sin undergifvenhet för Stor-Brittaniens flagga bor.
de palma in vimpeln och sätta på bramsegel. Här
t.~ U nekade Utfall alldeles, begaf sig tillbaka till
Oland och hann knappast blifva tagen om bord förr
än kanonaden börjades: tvenne lag· dubbelt skarpt
besvarade den första hälsningen, och följden blef
att Worchester sackade akter ut.
Nu ämnade Psi.
lander fortsät'ta sin kosa och befallde slupen sättas
in, men under det man höll på med detta arbete
anlände Skeppet Chester och gaf Öland på andr~
sidan ett glatt lag: afvist på samma sätt, brassade
~et på stång att invänta de öfrige.
Nu fortsåtte
O land sin kurs, men upphanns snart af tre andra
bätti·e seg·lan._de skepp, kanonaden börjades å nyo
och det ena skeppet efter det andra afvisades, ett
med en svår läcka, ett annat med fö rlorad storstång;
och slutligen måste äfven Chefskeppet komma de
sina till hjelp: Lichtfleld lade sig akterut att skjuta
långskepps, Ruhy kranbalksvis och Assistance mot
tvärsidan. Under 4 ~ timmar uthärdade Öland den
häftiga strid som blef en följd häraf och de fieste
:fiemltliga skeppen voro illa tilltygade: då ansåg den
tappre Psilander skymfen vara nog hämnad och orätt
att vidare utsätta ~~.en modiga bes1ittningen för de
fiendt!iga skotten. O land hade förlorat sina stänger,
fått sönderskjutna kanoner och en afbräckd däcl<s·
balk, samt låg nu som ett blockhus, omgifvet af eld
och rök: den Svenska Kapitenen strök dock icke sitl
flag·g som en besegrad , utan hissade den i schaU-(
tiH tecken att han åstundade undsättning. EldJil
upphörde, Psilander togs om bord på Eng·elska
Chefskeppet och Britteme, mindre stolte af den se·
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ger de s~. dyrt köpt , (g) förde det nästan sönderskjutna O land till Noor och vidare in på ' Themsen.
PsiJanders utmärkta tapperhet och mod förvärfvade
honom sina fienders aktning: hans skepp 1·eparerades
på Engelska Regeringens bekostnad, och honom
sjelf visades all den ära man kunde åstadkom"?a. Tillbudet att blifva Kontre-Amiral i Engelsk
tJenst afslog han af kärlek till fosterjorden och han
återsändes således med smickrande bevis p'å En ,·elska .~egerinf}~ens högaktning (h). Ödet hade Jikviil
bestamt att O land aldrig mer skulle hemkomma: på
Siwgems ref förolyckades det a 'e n 13 Januari l 705
kloclmn 2 om natten, icke genom Psilanders förvål~
lande, ~.t~n gfonom vårdslöshet af en förhyrd Styrman, LoJ tnanten Roserus von Ackern som ock derföre' straffades. (i)
'
Kapiten Psilander deltog äfven i de påföljande år~ns sjöexpeditioner: 1706 var han kommende.
ra.d pa Skeppet Holland, l 708 på Skeppet NordStJernan, (k) 1709 på Skeppet Wenden och 1110
(g) Nordberg, som i Le ben Carl des XII 1 T l ')
"'4
sln·ifver händelsen, säger att på Ölai;rl vor lCil ~ag:: a O' be~lesserade; men Tornqvist, 2:a del. pa'g. 28 nifmn ". dlo6dad:?clh 37
27 b!essera!lc
Om darr
··
'·
er
or e och
anförd efter .Nor ber"' o?t" aTr man .•cl•e heller e.nse: den är här
.. .
o oc l
Ol'IH)vJst, men uh von P sila 1
egen h.and1ga antccknin"'ar
nämnes den ?!} 0 ,h B''1 J t 1.
'!l ers
0
,
hamlhn.,.en on1 a Il',.
c ... • .~ <s <H ms, 1 af...
Juli. e
l 1oe oc1l 1at de Svenske SJOrnan, har den 28

(h) Tornqvist
11a 'J9 ..
så bet ,k a'~:
• sagcr: l.wnfick ~land annat en guldkedja r}
Enligt {.ör~ Ifmg(~ att det! rack te fr ån /aifr'ltdet till fötterna.
guldviirja. e '
refvcxlwg 2 delen pag. 24!.1) crhöiJ han en
(i)

B esåttnincren
·
bl c f .- Il
, tå~?virket ~. m. b~.~~ l ad och 1mn.oncrn~, j cm te, det mesta af
fran det sellan afhä~ades s~mt ~Ot·cles 1 la.nd .P.a Jutland, deriman, adlad Palme Ilades tJII Gotheborg af Lojtnant Lars Båtden 20 December {~ ~1 ~' V?n A~l,em dömdes af Öfverriitten
14 dagars fänuelse 0 'datt Imsta hfvet, som doc!< mildrades till
0
suspension.
VI
vatten och bröd , ijamt ett halft års

(k) Sjö-Mil, Ronlorets Liqvidationebok.
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s~som Chef åter p& Slieppct Nonlstjernan, som rned
den öfriga Svenska Flottan, under Amiral-Generalen
Rans \Vachtmeisters befäl, attackerade den panska
vid K iige (len 24 September. Red~n samm~. ar (d~n
~2 Februari) af AmiraJitets-CoUeg mm utnamnd ttU
Holm-Major i Carls~rona, ..
blef }Ians ver:.:sa~het
nu mera egna(l åt tJenstgormgen pa Kronan:; \'\ a_rf,
och de belöningar, han efter hand mottog , VItt.
narle att ban var vuxen de vigtiga uppdrag , hvar.
med han till efter annan hedrad~s. Hans tapperhet
i niktningen mot Engelska Eskadern 1104 hade skaf.
fat honom vidsträdid ryktba1·het och den heder -~an
t\Ukämpat Svenska, flaggan kunde mi~st va_1:a gl~ md
af Hjelte-Kommgen Cad XII, . som vtsste satta. varde
pi mandom och :apperh~t.. ~en 15 §eptembei "9PP·
h iH.':es Psilandcr l! Adehgt s.and, . n:e{~ ~amnet von
P sila n der: så. väl Slo;:i:tldebrefvet, g1fvi.~ 1fran Be? der,
scm sjeifva det §r'\öldemarke han erholl, tala tlll ef-

hans sldcklighet pröfvades äfven pli en annan bana.
Genom Konungens nådig·a :Fullmakt den 5 Oktober
}716 utnämndes han till I.andshöfding· på Gettland
(p) och att han väl förestått detta embete, dennn
vittnar hans upphöjelse tre år derefter (UlSl d. 2~
Maj) till Fri.herre, i h vilken egenska p han ock på
Svenska Ridda1·huset genast introducerades. (q) Den
civila banan, som han nu å nyo Ilade beirädt, hin.
drade honom likväl icke från utöfningen af det yrke
han med förkärl ek valt, han delade sina mödor e~
mellan de allmänna lwarfven: än skipade han rättvisan inom sitt Län, än kommenderade han Flottan
(1719) och än underst()d de han Ständerne med sina
mogna råd; (r) allt utfördes väl. 1128 (de n 6 Maj)
erhöll han transport tilL Calmar och Ölands Höfdingdöme (s) för att vara närmare Flottans hufvudstat ion,
der man behöfde hans stora erfarenhet, hans mogna
rådslag ; men snart inträffade den ti dpunkt då han
uteslutande ficl.: egna sig åt styrelsen af det vapen ,
hvars ära han så t appert försvarat.
Genom Grefve
Taubes död var Presidents-cmbetet i Kong!. Amiralitets-Collegium ledigt och Frihene von P~ilander
kallades den 16 December 1734 att detsamma enwttaga. Pa denna upphöjda plats gagnade ban Fäderneslandet med sina i nsigter ~)ch förelyste sina underhafvande med en redlig och dygdig vandel till sin
död, som inträffade i Ca riskrona de u 18 Mais

(9

tervedden om stora förtjenster (m).
I-lans senare be fonhin g ar till Schoutbynacht,
(den 29 Decembu 1712) till Vice Amiral med inspection öfve1· Va1·fvet (d. H .. December 111~)
h tiU Amiral (den 4 Augusti 1715 n) vm·o ratt·
oc
.
h .
..:il
i. sa belöninga1· f{) r skicklighet o c m t: u en senare
;uH makten mottog han ef ter att lyckligt hafva utfö~t ·
clet vigtiga uppdraget att med en konvoj föra prov!·
ant till den utevarande Flottan (o).

1738. (t)
Flottans Mcmorialbol<. Ah lqviat, Öland~ Hisl.
Stjernemans Matrikel, Öhm!ls :Historia , Bäc!1stadii Sjiiman.
(r) Såsom bufvud~an f Öl' sin ätt, bevistatie han l?l!i, 17?.0 ,
17 2 7 och 1731 arens Ril1s mötcn.
(p)

(q)

Men han var icke endast sj öman och hj eite:
(l) · Flottans I~i:emori~lboll. Ölands Historia, 2:a del. p ag•.2!J!J. (
(1'V1) Vapnet pry<les af en öppen tornerhjelm , h varur uppstiget.. ~~
· Svens l< Hronoilagg, emellan 8 En gelsim tlagg01·. Bac'kstaul

pag. 3fi.
(n)

(o)

li'lottans J1!!emol'ialbol1.
Tornqviot, 2 dal.

jHJ.g.

76.

'

(s)

fiÖI~mls ~I.!s~o~ia.

Umler kriget försvarade han Gottlauri frihs
en ens arJnmgar och vid sitt afs!ied ft·ån denna rn·nvins, emottog
1an en
.. af taclisamhet, 'a
1" 1wno1n
. 1Il
. enkel
.. .. rne 11 va··1 mena m1c gard
af a mogen forarades en stor sili'l'erb'io··n·e
Görweil 2: del
pag. 255.
'b' ·
'
·

(t) Stjerncman.

Ahlqvi6t.
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ENGELSKA LINJESKEPPET ALCESTES
SKEPPSBROTT UTI GASPARSS~ND
1817 (*)

Under resan ifrån Manilla ställde vi vår kosa så
'
att vi borde undvika de talrika och till en stor del
ännu okända klippor, som finnas i denna del af
Chinesiska hafvet, i synnerhet vester om Philippinerne och nonlvest om Borneo. Då vi den 14 Februari befunno oss utom dessa farvatten, togo vi den
vanliga kursen, för att passera genom Banca- elle.r
Gaspars-sund; och det beslöts att vi skulle välja det
stmare såsom mindre utsatt fiir stiltje än det förstnämnda. Om morgonen den 18 hade vi, enligt beräkning, landkänning af G arspars ö, och sedan vi
seglat fö rbi den samma, styrde vi till sundet, med
iakttagande af aH tlen f(irsigtighet man vanligen brukar, när man beseglar icke fullkomligt kända farvatten. Kapitenen så väl som de öfrig·e Officerarne
och Skepparne hade pa§serat natten på däck och
voro der ännu qvar om morg·onen. PeJ'linrren g·af
o
.. l
samma un d erratte se som l'jökorten och vi följde
noggrannt den luns dessa senare utstalmde för att
undvika farorna, då fartyget i ett ögonblick' Idoekan
7 om morgonen stötte med ett förskräckligt brak
på ett under vattnet dold t grund, der det stannade.
(') Ur Histoire des nauh·agcs , par Eyrit:s. Paris 1828. 3 Tom.
pag. 348. Skcppet Alceste, u?~er befäl af l{apiten Maxwell, /
h.at!e transpor~erat ~n&,~l.ska M~ms tern Lord Amhm·st till myn- f
mngen af Pa1-Ho 1. C.una, gJorde derefter en resa öster om
detta land och lwm. t~ll <:;anto~ , för att återtaga Ambassa dören
om .b ord.. Det ~fgtel, fran nammle stad den 20 Januari 1817,
landade v1d l't'lamlla den 3 Februari och ,.icl< till se"'els fii•· att
återgå till Englan!l den 9 i samma mån~d. Berättelsen är af
J, Macleoll , som var .tj cnstgih·amle om bord.

Allt för sent märkte vi att alla försök till
fadygets flottgörande slmlle hafva ~våra ~åfölj?er,
ty på ömsesidor om grundet var 10 a 17 fots dJup,
och rlen sl{ada, skeppet hade fått, skulle oundviklig en ve1·ka dess undergå n o- om det kom af grundet.
Vi ankrade derföre för b'att fastha01 la f artyget och
.
'
upphörde med arbete vid pumparue, som Vl numera
ansågo onyttigt.
B;1tarne sattes i SJon, och Löjtnant Hopner
erhöll befallning att med kuttern och slupen föra
Ambassadö ren, hans svit och alla dem, som icke behöfdes om bord , i land på en Ö, h vilken låg omkring 3 ~ mil från oss. Emedlertid arbetade Kapitenen och de öfrige Officerarne på räddning af alla
de förnödenheter man l<unde komma åt, h vilket icke
var lätt, sedan vattnet stigit ända till . undra däck,
mim då det föll mot aftonen, så kunde vi berga åtskilligt. Man byg·gde då en flåte, på b vilken man
placerade det tyngsta och någon tross som fördes i
land.
Vid små-fartygens återkomst erforo vi att landstig·ningen hade ·varit underkastad stora svårigl1eter:
stranden var betäckt med trän långt ut i sjön, och
man hade nödgats följa landet längs utåt nära 3 mil
för att finna en liten öppning , hvarifrån man genom
klättrande från en klippa till en annan, kunde komt~a i land. Ön var tätt skogbeväxt, men man upp··
tackte en nog 1·ymlig slätt, vid foten af en höjd,
der man lmnde bivuakera under lummiga träd.
.. Om hord på Alceste sysselsatte man sig med
att radda allt h vad som kunde blifva oss nyttigt,
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men då vattne t steg, upplyf tes skeppe t och återföi j
d~refter på klippa n med sådan häftig het att det vid
Den
midna tt blef oundv ikligt att kapa master ne.
19 gick jag i land med 2 man som då master na
ging-o öfver bord, blefvo illa särade . ' De fleste af
de i land komne hade inga andra kläder än skjor~
tan och underk lädern a.
Då Lord Amher st blef underr ättad att man
ännu icke hade kunna t transp ortera vatten i · lan1l
och att det var föga troligt att man skulle kunna
upptag a något vatten kärl af rumme t befalld e han
att till h var och en, utan åtskiln ad, ~kulle utdela s
ett glas af det som dagen förut var medta git ' hvarh an loat utdela ett glas rhum på man.
Sjelf
•
Jemte
tog h~n glät~igt en lika. portion och gaf derige nom
efterdo m e af mod, h vilket gjorde sin goda verkan
hos ~e m , som sågo ~n . person af hans rang beredd
att fordra ga alla besvar hghete r.

Fle~~ smärre .~fd~.lningar skicka des ut på ön
och unders okte de nargra nsande trakter ne, men f u nno de1· endast salt vatten , troligt vis derför e att de
h~llo sig ~ör nära strande n. Ett benran gel efter en
dod menms ka, som de funno, ingaf den rysliga tank an. att denna ka~.ske dött. af törst. De, som inträng de 1 skog·a rne, nodgad es Inhugg a märken i träden
för att finna. vägen tillbak a. Om .efterm iddag·e n öf~
v erlade Ka~.Itenen med ~ord Amher st om det parti ,
s...o~ vore bast att taga. 1 en så kritisk beläge nhet.
Smafa~:tyge.? kunde Icke någons tädes transp ortera
mera an halften af besättn ingen och som det var
~ill närmas te hamn
nödvän digt att någon borde af.,.å
0
för att begära hjelp, ansåg K apiten en att Ambas sa:
dören med sin svit genast borde begifv a sig till
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Batavi a, eller någon annan hamn på Java, h varifrå n
han kunde sända fartyg till afhem tande af de öfrige.
Passad vinden blåste från nordve st och man
hade således aU t skäl förmod a att fartyg en, gynna de
af vind och ström , på tre dagar simile hinna till
Java. Ambas sadöre n reste omkrin g kl. 5 om aftone n,
beleds agad af sin svite, Löjtna nt Hopne r, någre andre Office rare och ett detach ement soldate r till försvar i den händel se de stötte på någon af de Malajske sjöröfv are, hvilka i dessa trakter äro talrika .
De utgjor de tHisam mans 47 man på kutter n och slupen' hade provisi on för 4 a 5 dagar , hvilke n tid
ansågs tillräd dig för 1·esan. Efter deras afresa voro
200 person er q var på ön, deribla nd skepps gossar ne
och ett fruntim mer.
Det första arbete Kapite nen företog sig var
att låta gräfva en brunn på ett ställe, tler man haHan flyttad e se;.
de anledn ing att förmod a vatten.
dan vårt läger upp på höjden , der man andade s en
renare luft och dessuto m lättare kunde försva ra sig
Man använd e eld för att
i händel se af anfall.
upplys a kullen , hvarig enom vi gjorde oss af med
en otalig mfi ngd insekte r , som besvär ar detta land.
Vårt lilla förråd af lifsför nödenh eter sattes i säkerhet uti ett slag magas in, danad t af nature n under
några klippst ycken på l1öjde n. Tva gånge r om dagen for man till skepps vraket , för att söka rädda
hvad man kunde.
I två dagar hade alla plågats af en så svål·
törst' ty h var och en hade under den tiden endast
erhålli t knappa st ~ stop vatten. Ofta och med äng-
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lOil
slan unclenättade man sig om det hopp som bruuJ1'o _
gräfningen Iemnade, och slutligen em ot m id natt
hämtade man på försök till Kapitenen en butelj clyjgt vatten, och då man märkte att det var si)tt,
skyndade alla till brunnen, så att arbetarne derigenom hindrades i arbetet. Man nödgades då utstälht
poster, men lyckligtvis inträffade ett starkt regn och
alla skyndade att utbt·eda lakan, dukar och annat
linne, h varm· man sedan med största omsorg utvred
vattnet. Flere personer badade sig i sjön och tyckt e
sig deraf känna lisa.

Om morgonen den 20 lät Kapitenen samla
hela besättningen och förklarade att, enligt Sjölag,
vore h var och en skyldig att h~ir visa samma . lydnad ~om om bord, att han äm nade underhålla disci··
plineo till och med med mera sträug·l1et, om så fordt·ades, emedan deras gemensamma välfärd berodde
derpå och att det skulle vara honom ett stm·t nöje
att rekommendera den, som utmärlde sig för ett
god t uppförande, att provianten skulle utdelas me<l
sparsamhet, men med största rättvisa, iinda till dess
den väntade hjelpen anlände från Lonl Amherst.
Brunnen gaf ~ stop vatten åt h'l<H' och en,
dess smak liknade kokosmjölk.
Båtames resor tin
slwppet förskaffade oss nu mera få nyttiga saker, emedan det, som för oss hade varit af mesta vä rde,
redan befanns under vatten.

Ett detachement, som hade tillbringat natt,?. n
vraket, fann sig· i soluppgången den 21 omgifvit af ett stort antal Malajsl{e sjöröfvare, som syntes vara väl beväpnade och rustade.
Vårt fo lk,

}lå

om var obeväpnadt,

nöclg·ades kasta sig i båtarne
l?Iere af sjöröfvame förföljde
(lem men då de sågo två andra båta1· löpa ut från
ön a~t hjelpa de födöljda , återvänd.e de till skeppet, af hv ilket de satte sig i besittmng. Korrt ~er
efter varskodde man ifrån spetsen , der vakt holls,
att sjöröfvarne syntes landa vid ön omkring 2 mil
från oss. Genast gafs ordres att hvar och en skulle beväpna sig· det bästa han kunde, h vilket Vet·kställdes med yttel'Sta skyndsamhet.
Af unga träd,
som fälldes, gjorde man pikar, hvilka i ena ändan
förseddes med värjspetsar, knifvar och andra spetsiga instmmenter samt tillhvä~sad~ stora spikar;.. och
de som icke kunde skaffa sig sadana vapen, harda.
de' i elden tillspetsade käppar, och beväpnade sig
llermed. Vi l1ade ett dussin sablar, sjösoldaterne
hade 30 gevär och lika många bajonetter, men man
egde endast 75 skott.. Lyckligtvis hade -vi plundrat
de l{anone1·, som funnos på däck då fartyget strandade. Timme1·männen nedhöggo stora träd och formerade de1·af ett slags befästning, som satte oss något i säkerhet och kunde lägga hinder i vägen för
en på artilleri blottad fiende. Kapitenen befallde att
intet skott tick lossas utan att man -var säker att det
träffade.

~ch skynda till oss.

Ett detachement, som vi hade afsändt på recognoscering, lenmade oss sedan den underrättelse
att Malajerne icke hade landstigit, utan i stället
samlat sig på de nästgränsande klipporna, dit de
förde llVad de kunde plundra på Alcestc.

Om aftonen höll KapHenen en allmän mönstring med sitt folk, indelade det i kompanier, fördelade poste1· och gjorde i öfrigt allahanda nödiga
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dispositioner.
Båtarne blefvo bogsu-ade i lano flå
stranden och en Officer med en pluton fick uppdra g
att bevaka dem.
En larmsig;nal, som gafs om na tten, bevisade klokheten af Kapitenens dispositioner:
en utpost trodde sig höra något buller i småsiwgen
och i ögonbliket var hvar man på sin post utan
minsta oreda.

Den 22 nalkades nilgra Malajiska kanoter det
ställe der våra båtar voro fastgjorrle. En Officer
och 3 man begåfvo sig g·cnast i en båt emot Mala.
jerne med en löfqvist i handen, såsom ett allmänt
kändt fredstecken, gjorde dem vänskapliga teck en
och gåfvo tillkänna sin önskan att samtala, men allt
var förgäfves; Malajerne märkte väl vår belägenhet,
men återvände genast till sina klippor. Då beordrade Kapitenen Sekond-Löjtnant Hay att med våra 3
båtar, bevärade det bästa som ske kunde, afgå till
skeppet och med våld, om så behöfdes, återtaga det
från sjöröfrarne, h vilka endast syntes utgöra 80
man. Då Malajerne, som vor o på klipporna, märkte våra båtar , lastade de sina fartyg med det tagna
bytet och flydde.
Tvenne voro då i arbete med
plundring på Alceste, men llå de sågu våra båtar
ualkas och deras kamrater från ldipporna fly, begåfvo äfven de sig på fly k ten, efter att hafva satt eld
på fartyg·et.
l ett ögonblick stod det i lågor o~h
vår a båtar, som icke lm n de nalkas el et, å tenände
till ön.
Allt hopp att lwm!lla i underhandling med
Malajerne var nu förbi.
Atminstone de, som härja
Bomeos och Billituns kuster och den mindre bebod~
da delen af Sumatra äro kanske de grymmaste och
vildaste menniskor i verlden. Antändningen af vå1·t
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skepp g·af oss ett icke tvetydigt bevis på deras sin·
nelag mot oss; men i trots af deras onda afsigt ,
gjorde de oss en tjenst ~ ty vi h~de sjelfve velat
bränna hela ö fra delen af Alceste, pa det att de saker, som fanns på botten, skulle kunna flyta upp
och för oss blifva tillgänglige.
Ett hastigt buller satte oss denna natt under
vapen: en matros märkte nemligen uti skogen någon
som avancerade mot hans post, han 1·opade W er da!
fick ej svar och lossade derföre sitt skott.
Man j ..
genkände på vissa tecken att nattvandraren tillhörde
en här befindtlig us af stora babianer, som vi förut
hade sett och som tycktes bestrida oss egande rätten
till ön. De poster, som v oro placerade vid en eld,
som man om nätterna upptänd t kring brunnen, för
att derifrån afhålla mygg, hade förut flere gånger
blifvit uppskrämda af dessa apor.
Söndagen den 23 skickade man båtar till
skeppet, som ännu rök; de förde derifrån vin- och
mjölkärl samt en tunna dricka, som flöt kring vraket. Denna sista gåfva af Försynen förkunnades när
Gudstjensten slutades och man lät genast utdela en
pott på man, som mottogs med 3 hurrarop.
Hela
dagen fortsattes försvarsverkets iordningställande men
våra fiender hade dragit sig undan till en Iit~n ö
kall~d P,?ulo-Tchalacca ( olycksön), belägen omkrin~
2. m1l fran vår; och der syntes de vänta först:iirknmg' ty flere af deras slupar hade afgått till BiUiton.

k" l
~en .~4 förde våra båtar till oss från fartyget
a~ 1ne ~Jo l, som endast till en obetydlig del var
sk am (1t ' lador m e<l v.m , 40 pt'k ar och 18 gev·a1·.
..
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Konstapeln gjorde patroner af det lilla krnt vi ~ade
bergat, och af bly och tennkärl stöptes kulor uti
fonnar af jord. Dessa preparativer upphöjde vårt
mod ; och denna dag slutades gräfningen af en an.
nan brunn vid foten af kullen, derifrån klarare och
ymnigare vatten erhölls, h vill{ et gaf oss en stor
tröst.
Den 25 fanns om bord på fartyget ännu ett
parti vin och pikat· , man anlade vägar till brunnar.
ne och nedhögg träd, för att få utsigt åt sjön.
Följande dagen i dagbräckningen upptäcktes 2 1·öf.
varefartyg, som h vardera medförde en pirog i sliip.
tog och nalkades bugten, der våra båtar voro för.
töjda. Löjtnant Hay, som denna natt hade vakt 11å
båtarue, jagade sjöröfvarne, som flydde med fulla
segel och öfvergåfvo sina pirogm·. Löjtnant Hays '
beväpnade båt uppnådde Malajerne, som då togo en
hotande ställning och sköto på vårt folk, men Löjtnanten svarade med ett skott af det enda gevär han
medhade , och när begge partierne voro hvarandra
nära, kastade Malajerne på vårt folk pilar och kastspjut, hvaraf flera nedföllo i båtarue , men ingen
Löjtnanten lät kasta draggen, lagade
man sårades.
sig till äntring och dödade 4 Malajer; fem kastade
sig i sjön och tre blefvo fångne, deraf en var fa1··
ligt shad.

De hade tagit sådana mått och steg att deras
fa1·tyg icke skulle komma oss till gagn , ty i samma
ögonblick, som tlet föll i våra hiinder, sönk det. l11·
genting liknar detta folks grymhet; den som var
blesserad hade fått genom lifvet en kula, då deras '
fal"tyg sönk, fattade han med 1·asel"i en sabel, och
man hade mycken möda att frånrycka honom elen:
han dog efter någ1·a minute1·, Den andra båten los·
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sade på oss en salva och flydde derefter fö1·bi not'·
ra udden af ön. I de två pirog·erne funno vi ett
och annat ifrån vårt skepp. Våra två fångars mörka uppsyn gaf tydelig·en tillkänna att de ansågo sig
dömda till döden; den ene var medelåldrig och den
andre ännu ung, men när de sågo att man löste
deras bojor och förband den senares sår, att
man böd dem mat och behandlade dem med godhet, togo de en mera glad uppsyn och syntes
i synne1·het mycket tillfredsställde deröfver att
man på ett passande sätt begrof de.-as stupade kamrat.
Den unge Malajen hade fått ena knäet krosG
sa d t af en kula, och amputation bl ef nödvändig;
men det var svårt att öfvertyga honom att en sådan operation endast skedde till hans bästa och att
den icke var för att plåga honom, hvaraf åter kunde hända att om någon af våra föll i händerna på
detta folk, man kanske äfven skulle låta honom undergå en amputation. Man beslöt derföre att gifva
den sårade all möjlig omvårdnad, men låta naturen ensam verl{a; m au uppförde en liten hydda för
honom, gaf honom ett täcke jemte hvad han i öfri~t behöfde, och hans kamrat fick uppdrag att
s~ota hono~. ~ början ville de icke mottaga den
f?da ~an tillbod <lem , men när ·man g af dem
ns, for att sjelfve tillreda det så., som de bru~
kade, syntes de blifva til.lfreds. Deras kamrater hade. utaQ tvifvel dränkt sig derföre, att de fruktade
bhfva dödade med grymma plågor.
«?.m efte•·middagen såo-o vi l·'l stora båtar och
flere smane komm·a f ra" n Boau ca -lm sten, och an k ra

9
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balc01n Poulo -Tcha lacca. Flere af deras mansk ap ~·i n.
g;o i land och Luro stora pal\et~~· i slw~e~ samt åtet.
vände derpå. efter andra . Den vag hvanf ran ~e ko1n.
var JUSt den
1110 och uet ställe der de ankra de, SOlll
plats, gaf
mötes
da
hestäm
vid Lord Amhe rsts afresa ,
Bata.
från
e
v1intad
vi
· oss hopp att det va1· den hjelp
~~.is.
t
genas
blef
en
via. Den lilla Amba ssadör sflagg
lato
ne
ankom
de
och
sad på höjde n af vår kulle
genas t en annan svaja på deras mastto ppar. .. Då
sli.ickade Kapit enen emot dem ett detach ement langs
fio(len och de främm ande afsänd e ock genas t ett
med en fana. När de voro nära h varan dra, stanna.
de l\'lala jerne, ty vi igenk ände att de~ ~al' s!da~e,
och endas t fanföra1·en avanc erade och 1fran var sHla
skedd e likaså : de två deput erade nalkad es hvaran dra
med för~ig·tighet och efter många hälsni ngar och ceremoniel· 1·äckte de hvara ndra hande n och begge par.
tierne komm o fredli gt tillsam man på det 10tälle der
Kapit en Maxw ell med flere Office rare befan n s!g,
Våra Matro ser som säkert trodde att desse MalaJer
voro vänne r u;sänd e till vår hj elp, uppgå fvo glädje ·
:rop och glädje lyste i all(\s ansigt en, men den va~·a.
de ej länge , ty vi erforo snart at~ d esse ~~~~J er
tillhö r de en ströfv ande stam, som sokte en SJO-ol't,
b vilken ymnig t växte på dessa kuste r, och som t~t
gör en hande lsvara med China , der den likaso~ f o·
o·elbon anses fö r en läcket·het. Detta fingo vt veta
de ls genom tecken och dels af några Malaj ska o1·d,
som en och annan af vårt folk fön;to d.
Löjtn ant Hay, några andra Office rare och ett
detach ement af väpna dt mansk ap gåfvo sig· om bord
på R ajahs (Mala jske Chefe ns) fartyg , emeda n den:
ne hade visat. stor åstund an ..att se vå~· Bef~~?afva:~
0 et
:·
~~lJolk
och hade . s~Icl{a t honom skank er af iLsk,
lwko2. V1 ofverl ade under natten om uas ta satt
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tt komm a i underh and1in g med främli ngarn a: n~gra
:rodde att hoppe t om belöni ng skulle förmå dem att

föra oss till Java och att deras fartyg gemen samt
med våra skulle vara tillräc klige att transp ortera oss
alla, andra åter hade misstr oende till Malaj ernes troA
lösa karak ter och frukta de att de simlie söka mörda
oss, så snart vi voro i deras våld, för att bemäk tiga
sig det lilla vi egde, men som för dem var af stort
värde , samt föresl ogo att vi borde bemäk tiga oss Malajern e, afväp na dem och tvinga dem att f() ra oss
till Batav ia, och att tid nog då vo1·e att belöna dem
för hvad de födor at och uträtt at.
Om morgo nen elen 27 behöf de vi icke längre
öfverl ägga i d etta afseen de, då vi sågo skepp svrake t
omgif vet af alla de Malaj ska fartyg·pn, som d er p lundrade . Det är trolig t att de dagen förut icke kände vih verkli ga beläg enhet , utan att de inbilla de sig
att vi tillhö rde något nybyg ge på d etta ställe ' och
.
sådan var kanhii nda orsake n till deras höflig het, ty
ifrån den stund de blefvo varse nake t, hörde vi al~
drig mera af någm presen ter.
Man ans~g det vara oldol{t att afsänrla våra
~::ar.~ f~.r att ~nfalla dem, ty denna åtgiin l t,skulle
.. for ogonb hcket bortja ga dem från nake men
~ora cl~~l vaksamme mot en na ttlig öfverr umpli ng,
na den längre
I faii. noden slu~lle tvinga oss att begag
fram' och det Jem och koppa r, som de kunde upptaga' Val· oss dessutom till föga nytta.
'L'
o
föt·ut Jla<1e Vl· f"6 l' 1agt vara
Dagen
tartyg i en
..
..
tnera afiag·sen hafsl'~ 11 t , som. 11ast~n
under
dold
var
" g
.
grena rue af stora t ·· l
sämera
i
de
voro
der
r:.tl • och
kerh 1. . :· .
pkli
af
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s1{ydd
de
ty
,
anfall
af
lse
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por på h vilka man om natten ställde utposter, •un.
de1· 'befäl af en Officer , och man anlade en k1·oki g
väg de1·ifrån till läg1·et.
Den 28 voro Malajeme ännu syssel~atte vicl
sl{eppet då en af deras båtar om eftermiddagen
nalkacle; ön; men när en af våra ka noter gick ho.
, nom till möte , återvände h;m genast till de ö frige .
Ing·en hjelp kom från Batavia och .~iden, inom .~wi.l
ken vi förmodade den skulle an landa, var for bi;
vi började derföre 1·eparera våra, kanoter och bygga .~n
flå te för att iclw försumma nagot medel att kunna ofvergifva denna ort, innan lifsmedlen aldeles vot·o slut.
Den 1 Mars anlände norr if1·ån åter 14 Malajska farkoster, trolige~ dem vi redan uppt~ck~, och
förenade sig med de f ona; alla arbetade tfngt att
söndertaga vraket och under natten erhö!Joo de åt~r
en talrik förstärkning.
Söndagen den 2 1ato de pl1·ogerne fortsätta plundringen, skickade 20 af de
största fartygen åt vår lägCI·plats, sköto ett skott,
. slogo på trumma, uppg:å~vo ohJ;,gg·li~a l_äten, o~~~
ankrade i linia, en kabellang·d fran var VIk.
I ogonblicket voro vi under vapen'. för.~tärkte bevak·
ningen vid båtame o~h satte utkik, for att obser_v~
r a några af de fiendth~a farko~te.~·ne . , som tycktes vilJa
falla oss i ryggen, hvarJemte VI sande patr.uller att un·
d crsöl{a landet och tillse om något bakhåll skulle finnas.
Den äldre Malajen , som, under uppsigt af poster·
n e vid brunnen, var anställd att hugga bränneved,
lenmade, i d et ögonblick han hörde sina landsmäns
skrik, sin sårade kamrat, flydde till skogen med
yxan och lyckades att undkomma. Sedan vi slutat
;ila våra för svarsanstalter, utan att fienderne gjorde
något försök till landstigning, utgick fxån harnneJl

Officer i en kanot och gjorde dem flere tecken
en vän skapli gt bemötam1e: e f ter nagra
o
..
b r1~·l'"
till
ogon
""'
··f ·Iäg·o·ning· nalkades ett af deras fartyg, ue·
o vet
o
b ..
l
l
mannadt med en trupp, som var , evapnal mel
dolkar och vågiga klingor; men denna s~mman
komst tjenade tilL ingenting , utan lemna~le l.hott ett
nytt bevis p å Malajernes roflystnad, ty. nag-re af dem
fingo ett så häftigt begär till en af ske}Jpsgossarnes
skjorta och byxor, att det var h lott hans a_bsoluta
nekande att lemna dessa persedlar, som huuhade
dem ifrån att bemälitiga si g dem: våld brukade de
ej.

Vi sluefvo då ett bref till Chefen fö1· Engelska etablissementet på M in to • beHiget !tterst
7
nordvest från Banca, beskrefvo for honom var b e'I iigenhet och besvm·o honom att, om han kunde,
sideka oss två små fartyg· med bröd, saltvaror och
amunition : den fören[imnde Officeren gaf sig åter
åstad till Malajerne och samma fartyg som förut,
kom honom i möte.
Han lemnade dem brefvet,
nämnde fö r dem flera gånger ordet Min to, llvilket
de tycktes fi.irstå, visade dem den kust der detta etablissement var beHiget och lät dem med tecken
förstå att om de återförde svar, kunde de vänta en
stor belöning i pjaster, h vilka han visade dem; och
det var snarare för att· sätta detta folk på prof än
med hopp att de skulle göra oss någon tjenst, som
man gjorde detta försök.
En af deras fartyg satte
i samma stund lmrs på Poul o-Tchalacca, der deras
öfverhufvud troligen befann sig, men ingen tog vägen åt Banca.
Ma1ajernes ,styrka öl<ades emedlertid hastigt
och de hade slutligen minst 50 stöne och mindre
fartyg: de största med 16
20 man och de minsta

a
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Om eftermi ddagen nalkade s några af Bajalts
tntpp, som ,,j tyckte vänskap ligt och f() r att parle.
menter a. 1.'\'Ian g·iclc emot dem och de låto oss med
begripl ig·a tecken förstå att, utom dem, hade alla
Malaje me elaka afsigte r mot oss och hade kommit
öfveren s att angripa oss den följand e natten, de fö.
reslogo oss följakte ligen att till vår hjelp landsätt a
en del af vål-t folk på kutlen, men deras förra uppförande , äfvenso m deras förbind else med de ö frige
Malaje rne öfverty gade oss fullkom ligt om deras
trolösh et, h vadan vi afs!ogo anbude t och Iåto dem
förstå att vi voro i tilifälle försvar a oss sjclfve. I
ögonbli cket åtenän de de till den öfriga flottilje n,
som antog en hotand e ställnin g.
Om aftonen Idoekan 8, när vi alla voro un·
der vapen, för att som vanligt underg å mönstri ng
och , för att utsätta roster, höll Kapiten Maxvell
till oss ett kraftigt tal, för att uppmun tra oss till
vaksam het, för den händels e våra fiender skulle
Han uppman ade oss
försöka ett anfall om natten.
med hopp om se·
oss
de
smickra
och
till tapperh et
. Vi besvarade
gsenhet
öfverJä
s
ger, oaktadt fienuen
p, som hör·
hurraro
starka
tre
med
denna uppman ing
intrycl',
mycket
gjonie
dem
på
des af Malaje rne och
tecken
gjorde
eldar
med
genast
de
ty man märl{te att
Ef,
ön.
bakom
fvit
qvarbli
till de fartyg, som hade

t r en måttlig rolltid lade sig som vanligt hvar och

e~a

jemte sina vapen och Kapiten en qvarble f hos de
~akthafvande, för att tillse verkstä llighete n af dis,
position erne. En sig·nal gafs under natten, h var och
en var i ögonbli cket på sin post och man var blott
missnöj d med att Jet var blindt alarm.
Hen 3 i dagnin gen syntes i\falaje rne i aldeles lika ställnin g, som föregåe nd e dagen, men 10
fartyg starkare . Deras företag nalkade s sin utveckling och våt· belägen het blef med hva1je ögonbl ick
mera kritisk ; ty den fiendt!i ga styrkan tillvext e ständigt, och den dagliga förmins kningen af våra små
förråd tving·ad e oss att fatta ett våg·samt beslut: allas sinnen voro uppelda de , alla ville angripa fienden, öfYervi nna dem eller dö under striden för fri Mot middag stiden, då man öfverla de om
heten.
h vad som skulle vidtaga s, hade en Officer uppstigit på utldl{ i ett högt träd, som tjenade oss till
o~serva.tori~~~l och han mäd<te på ett betydV gt afstand t1ll SJOS ett fartyg·, som tycktes vara för stort
at~ tillhöra ~'la}ajer.ne ~- allas bli~~mr riktade s nu på
trade t, hvanfra .n vt vantade bekraft else på vårt hopp.
Man upptog kikare, men ett tjockt moln dolde under 20 minuter fartyge t för vår syn, och när det
åte1· syntes, förkunn ade oss utkiken best1imdt att det
var Eu~·opeiskt och att det med fulla segel styrde
ku~s pa on. Det ät· lättare att t~inka sig än att besknfva d~n glädje som h1iraf uppkom , man fästade
en fla~g t toppen af triidet, f(ir aU draga till si w
~ppmarksamheten i händels e det var ett främmand~
'
fartyg 50111 besegla·de dessa fal'Vatten .
skodd

S~a~t
e a

gjorde Malajer ne samma upptäck t, vare fartyg, som lågo J>å andra sidan P ou-
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lo-Tchalacca, det stigande vattnet gynnade oss och
vi ämnade att hastigt s~gla förbi klipporna, sätta
några af deras fartyg under vår eld och bemäktiga
oss dem, men de tycktes ana vår afsigt, ty i samtna
stund -som vårt folk syntes under träden, som on1.
gåfvo stranden, lossade det närmaste Malajska farty.
Man
get ett skott och alla flydde i ögonblicket.
sköt på dem, dock utan att träffa, men denna om.
ständighet va1· likväl lycklig för oss, ty, om de ha.
de bibehållit sin ställning, hade vi varit i deras
våld såsom förut, emedan vindar och strömsättning
hindrade fartyget att ankra närmare än 8 mil från
ön och omkring 12 mil från det ställe der vi be.
funno oss; och som vind och ström på någon tid
icke ändrade sig, hade Malajerne med sin öfverlägsna styrka lätt kunnat afHkiira oss all kommuni.
liation. Det är till och med undransv ärdt och kan
anses som en Försynens skickelse att fartyget, under
Sedan
denna passad, lmnde komma oss närmare.
blockaden var upphäfd, afsändes en af våra båtar,
för att rekognoscera och det befanns vara Indiska
Kompagniets skepp Ternate, som af Lord Amherst
var afsändt till vår undsättning och hade två af våVår båt återkom till oss,
ra lmnuater om bord.
men Ternate kunde icke gå längre efter att natten emellan den 3 och 4 hafva k1impat _ 9 timmar emot
stt·ömmen. Denna dag anvfinde vi att ordna allt, som
vi hade bergat från Alceste och då Temates kutter
anlände, åtföljd af 2 båtar, som förde 12 artilleripjeser, med kulm·, skrot och krut till vårt försvar,
i händelse sj(iröfvarne skulle återlwmma före vår afresa, liVars förhe1·edelse fordrade en hel dag 1 anseende till svådgheten af lwmmunikationen.
Den 6 gick större delen af vårt manskap
på båtarne och kom om bord på Ternate, der·
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fter afgick flåten med fyra Officerare, 46 Ma:roser och en ko. Efter en timmas arbete, h varuneler de mera än en gång· måste ankra, nådde de
Man samlade i en hög på kuliindtligen fartyget.
len allt hvad man icke lwnde medföra och som
syntes kunna vara Malajerne till någon nytta och
gjorde deraf en glädje-eld. Vitl 1~1idnatt återvände
båtarne till ön, för att hämta Kap1ten Maxvell och
Det är denne tapde som qvarblifvit med honom.
pre sjö -officers klokhet och omsorg, som vi hafva
att tacka att vi icke voro utsatte för de fasor, som
1iro fiiljder af oordning· och olydnad: hans kloka
uppförand e tillv~uin sig allas förtroende och underhöll hoppet, hans e::Lempel lifvade uti faran alla som
omgåfvo honom.
Det är anmärlmingsvärrlt att under de 19
clag·ar vi tillbragte på Ön, utsatte stundom för hHtiga 1·egnskurar, stundom för solen, som kastade sina briinnande strålar lodriitt på våra hufvuden, ingen af oss sjuknade, utan att till och meil.
~e, som vid landstigningen voro svage och skjukligc,
atervunno helsan, med undantag· af en sj(isoldat ,
En man med
som hade lefversjuka i högst.a grad.
gan sk~ dåli~·t uppförande öfvergaf oss på tredje da-·
gen efter vår ankomst till ön och vi hörde ej vida re af honom.

På klipporna ristade vi med svart oljcfiirg·
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ca, till hvilken senare den är närmast. Den är o.
bebodd och, så vid t vi kunde erfara, produceta r
den ingenting som kan vara rueuniskor till nytta.
Dess jordmon synes vara l~implig för odling, och
man trä ffar der Kaschiu- (a) och Mangostan--träd, (b)
men babianerne hade afätit all frukten å de senare.
Den 9 Mars anlände vi till Hatavia, och som
Ternate var för liten att taga hela besättningen on1
bord, gjorde en del resan på båtarne. Den blesse.
rade Malajen förde vi med oss; hans knä var ännu
icke fullkomligt åtentälldt vid vår afresa från Java,
men jag tror att han sedan så tillfl'isknat, att han
kunnat använuas på 'femate.

G.

STATS-REGLERINGEN FÖR 1836. (a)
Personalen.

T

m Förvaltningen af Sjö-ärendena, Sjö-Karten
b ete t s l :a och 3:e Afdelarl<ifvet Stor-Amirals-c,m
··
för Flottan,
ningar, ' General- Adjutants- xped1ttonen
samt Flottans Stationer:
för ordinarie aOiin in gcn .... ......... 432,86,1: 36. ,.
.I<:xtra och ]:;xp. Stut .......... 33,661. ,. ,.

466,525: 36. ,.

a

me<l 15,845 tunnor Spanncmål unrler lönen
6 Ralr tunnan' samt
5 !16-l tunnor d i to in natura.
• ,.
S t
(l) f " . 4·1•
'
'l"• Il !Jct'ickandc h'iraf U['l'tao-as dc 1 h.Il<s- ta en. l
Ol
·' c
' '
'Statel' anslagne
"'
43('t, 5'>r
att
l111fvu<ltitclns personeJa
.. a.• 36 • l l.:ontant
'
föt·•lelas:
till ordin. aflöning·en .................. 432,864: 36. ,.
Extra och ex p. Stat . ...........
3,661: ,. ,.
samt att 1lcrutiifvcr till sistnäm ndc Stat, vå sätt Rikets Stiindcr
auvi•at, af anslaget till l\latorielcn, utgå .............................. ...... 30,000: ,. .,.

466,525: 36. , .

(a) Aua1:al'1liUIU occidentale.

(b) Garcinia l\Iangostana.
Öfvcrs.

samt spannemillunder Iiin 14,612.
1"1 Lotsvcrka-Stat ..... 166.
Tunnor 14,778.

6,423 T:r

Spanne~m11

in natura

a5

32,115:

Ralr .......... .

,,. ,.

Materielen.
Till Sjöförsvarsverket i allmänhet:
Vid Carlskrona Station ........... 412,169: ,. 11.
Stocldwlms D:o
........... 102,831: 45. 11.
Götheborgs D:o ........... 37,996: 29. 2.

3000 Tunnor Spanncmål in natura

a5

H:dr ......

Indelte tlintor .••.....•..• ········•···•·•··•···•··•·•···············
Skrifmaterialier och expenser ............................ ..
Rese- öc!1 Tml1tamentspenningar ................... .
Sp_~ln~Jcu~als ,UPPhandling och bagerikostnad ....... ..
SjuexersJs
fur Fhl tt ans '·uctnanntng
,
·
...................... .
Of .
L •·t rutse<l1<leF utgift er. ........................................... ..
o s- oc l yrings~Statcrne ............................... ..

Tillsammans
(a) Enligt f{ongl. bret'vct d 12 Mars 1836.
(b) Jemför sid. 54.
·

552.997:
15,000:
35,07'å:
2,500:
3,333:
20,000:
45,000:
1.0,000:
59,633:

28.
,.
,.
,.
16.
,.
,,.
',.
16.
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,.
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,.
,.
,.
, ..
,.
,,.

1,242,180. ,. , .
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16:o

OFFICIELLA STADGANDEN.

danefter följande:

Vid Carlskrona Station.

(Forts. fr. sid. 5?.)

1 Öfverfältläkar e ................................ lön R:dr 1200.
800.
,
l Reg-ementsläk are ....................... ....... ,
1600.
,
,
....................
400
4 Bataljonsläkar e a

12:o Borg-arestånde ts underdåniga anhållan
om _ytterligare fem års anstånd, t·älmadt från 1835
år.:; bö tj an, med tiWimpningen af C ommerce-Collegii
på nåtlig befallning utfiirdade kungörelse af den l
Mars 1827 , angåPrtde fullständigare examens prof
f(ir Koffanli-Skep pare, har Kong-L Maj:t icke fu nnit
sl6iigt i nåder bifalla. Kongl. Brefvet den 6 ()c.

3 Medicinaldrän gar

14:o Fyra man J3:1tsmän af 3:dje Bldl<iugs
få turvis uppfonhas till Carlshamns Rani
a
p
Kom
stel!, fiir att, synnerligast i egenskap af roddare, tj enstgi.ira ; h·vartill kostnaden må Le räknas i §ta ts-reqvisi ..
Kong!. Brefvet den lU December
tions -förslagen.
1835.
N:1gon förändrin g i hvad författniugar·
ue stadga om t raktamen te för Mag-istratsper soner och
Borgerskap, som biträda vi1l bcsigtning·at· för I\romms r~i kn iug, bifa!ies icke; men vederbörande sko la
m n såd ana förriittningar, så tidigt förut som m{)jli~'t ,
tillsäga förr ättningsmänne n. Kongl. Brefvet d en 30
December 1835.

15:o

a 150

................. ,

,

450.

A1·fvode för uppbörden af Vasa _m_e_d_tc_a___,_,_ _5_0_.
Summa R :dr 4100.

Vid Stockholms Station.
l Rege1nentsla- k are ....................... ...... l"on R:dr 600.
500.
2 Bataljonslälmr e a 250 .................... ,
"
150.
,
........
.......................
g
l Medicinalehän
"
Summa R:d1· 1250.

toher 1835.
13:o Officerarne vi tl Flottan och dess siir.
~Idhla korpser få vintP-rtiden nyttja mörkt skinnfo.
der på kragen och under uniformskapp orna, samt
under tjenstgörin g om hord och å warfven mörkbia
sy rtut af klätie, fris, eiier annat ylletyg, med unifonnsknappar. S to t·-Amirals-Em betets l:a Afd. skrif.
velse den 14 December 1835.

Medicinal-Staten vid Flottan blifve1· hä-

i

J7id Götheborgs Station.
l Bataljonslälmr e ....................... ......... lön R:dr
,
l Medicinaldrän g ................................ ,

400.
150.

Summa R:dr

550.

Tillsammans 5900.
Bataljonsläkar ne erhål1a efter 8 års oafbruten tjenstgöring, 50 procents löneförhöjnin g: Stipend iatei·, ensamt tillhörande Flottan, med 100 a 150
~:dr ar fvode ~~ard~ra, få .~ mån af tillgångarne ant~gas och _derfore sasom Lakare ej mindre vid stat~~.ner~e a~1 unc~~r sjöexpeditione r och mstningar
f~_Iet radesvis anvandas, då de lwmma att vid sistR
fl" .
ntie tillfällen e ft er S"'
nam
~oa omngs- eglementet af1..
onas. K ong!. Brefvet den 12 Mars 1836.

17:o Sedan si· O' Ih
orn 1· sta"Il et f"or trummor
bl 1·rvt't an t agne å l .. ~na
o .
· rer och 6 0 . 1. k< s \.argardsfartyg en, skola 12 kanonicl
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s:ar I toc 10 m för ( P-tta än d amål användas· .
efter eu
hornblåsare,
' och fa dessa

123

122
af Statio~s-Befälh~fvaren... årli~en uppgj?r<l. reglering·,
uppmuntnngspenmngar for fht och sk1ckhghet från
l till 2 R:dr hvanlera i månaden. För de seglande
fartygen inöfvas till en början 20 ordinarie skepps.
gossar att traktera Flageolett-pipa och erhålla <letfö.
re enahanda uppmuntran, Till utgifteme härföre
musik m. 1i1., bestås vid Stockholms Station 400
R:dr och vi.d Carlskrona Station en lika summa, att
utgå af 4:de hufvudtitelns anslag för oförutsedde ut.
gifter, oberäknadt hvad som förut vid förstnämnile
Station blifvit beviljadt.
Kong!. Brefvet den 12
Ma1·s 1836.
18:o Vid. Cadsl{rona Station kommer att till.
sättas en Informations-Officer för tacklingen, med 200
R:dr arfvode samt 3 Officerare för undervisning· i vapenfiiktning, med arfvode a 100 R:dr h vardera; vid
Stockholms Station en Informations -Officer (utom <len
förut varande) med 200 R:dr, l Under-Officer i
förberedande klassen med 60 R:dr och l Officer för
vapenfäktning med 100 R: dr om året; samt vid Gö.
teborgs Station l Officer, som underviser i vapenfäktning, med 100 R:dr arfvode; hva1jemte Informations-Under- Officerarne i Carlskrona och Götheborg
hvardera erhålla 10 R:dt· tillökning och den vid sistnämnde Station, som underviser i tackling, 15 R:llr
tiWikning i sina arfvoden. De härtill erforderl iga
1075 R:dr tagas af 4:de Hufvudtitelns besparingar.
Kougl. Brefvet den 12 Mars 1836.
19:o En Kassm·n skall i Carlskrona byggas
för åtminstone 150 skeppsgossar, enligt af Kongl.
Maj:t i nåder fastställd 1·itning, h vartill ra användas
Lle för en blifvande Applikationsskola afsatte med.~l
jemte hvad som i 1835 och 1836 årens Stater ~or
kassernet·ingen är anvisad t; och får ick~ d estomJUdre ett belopp af 1500 R:dr årlig en 'likasom hittil!~

'

;

· Staten uppföras för anläggningen a! en Iär~anstalt
~ Carlskrona, då tillräcklig fond dertill hunmt sam;as, samt andra omständig·hcter det medgifva. Kong l.
B•·efvet den 12 Mars 1836.
20:o Till sjömätningar bestås i Stat hädanefter 4000 R:ih· årligen, att utgå till hälften af 4:de
och till hälften af 9:de hufvudtiteln. Kongl. Brefvet elen 12 Ma1·s 1836.
2l:o De vid postfarten emellan Ystad och
Greifswald begagnade tvenne ångfartyg·, äfvensom en
seglande jagt må, så vida Kronans egna arbeten det
medgifva, vid inträffande behof, få å Flottans W arf
j Cadskrona undergå nödige reparationer, emot full
ersättning derföre af postve1·ket. Kongl. Brefvet den
19 Mns 1836.
22:o Uppå Konungens Befallningshafvandes
i Blekinge Län väckta unde1·dånig·a föt·fl'ågan h vem,
antingen Landshördingen, elle1· Befälhafvande Amiralen i Cadsln·ona sl{all föra högsta befälet vid eldsvådor derstädes, har Kong l. Maj:t i nåder förldarat,
att de föreskrifter, h vilka före utfä1·dandet af nådiga Brandordningen för Carlskrona stad af den 28
Maj 1830, blifvit meddelade och tjenat till efterlefnad , i afseende på hög·sta befälet vid eldsvådor
de1·städes, jemväl hädanefter slwla förblifva gällande. (*) Kongl. Brefvet den 19 l'\'Iars 1836.
.
23:o Det Lots-Officera1·e tillkommande traktamente unde1· Lots-visitationsresor skall hädanefter
utg~ efter 1· Art. 7 Mom, i Kongl. SjöaflöningsReglen~entet den 28 September 1833. Fönaltnin~
gens Bref af den 8 April 1836
.
24:o Kanonie1· och Matros som 0O'Cnomgått
Offteers-examen
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förordnas mecl bibehållande af innehafvande !önel'öt·moner och bekläclmulshjelp. Kong!. llrefvet den 26
Maj 1836.
25:o Kanonierer få hädanefter af Stations.
Befälhafvaren permitteras på ett år, med t!llg·od 0 _
njutande under tjenstledigheten af lön och bekläd,
nadshjelp i likhet med h+ad i Kongl. Brefvet den
11 April ' 1826 stadgats för Matroser. Kong·l. Bref,
vet den 26 Maj 1836.
26:o Andra afdelningen af det nya projek .
teracle Exersis-Reglemen tet för kanonslupar, jollar
och mörsarefartyg skall tills vidare tjena till efter.
rättelse. Stor-Amirals-Emb etets l:a afd. skl-ifvelse
den 3 Juni 1836.
27:o a) Den Kanonier eller Matro;,, SOI!l
genomgått examen till alla tre Under-Officersgrad erue, får bära Under-Officers port d' epee, samt galoner på kragen och armarne: b) den Kanonier, som
genomgått den för Kanoniet·er fastställde hela lärolmrs och som tillika praktiskt kan utföra hvad uti
densamma är bestämd t, får bära Vice-Korporals distinktionstecken på kragen: c) hvilket distinktionstecken äfven icke allenast den Matros f år bära, som
med praktisk skicklighet, genomgått den förbere(lande klassexamen, h vilken examens fordringar till
alla delar böra motsvara }{anonier-läro-kurs en, utan
ock d) den, som, utan att hafva genomgått nämnde
examen, tagit examen i någon af de tre Under-Offi·
cers-klassema: e) den Kanonier, som, je m te uppfyl·
landet af de fordringar 2:dra punkten innehåller,
äfvenledes genomgått någon af de tre Under-Offi·
cers-examina, fåt' bära Korporals distinktionstecken:
Stor .. Amirals-Embetets l:a afd. skrifvelse den 5 Juli ,
1836.
CARLSimONA, tryelit hos P. E. F ty g a r e, 1836.

