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Und er en tid då hvarl<en kostnad eller omsorg
sparas , f(ir a t t :lt befästningsverken vid inloppet
till Sveriges ·vigtigast.e och dyrbaraste marin-depot
gifva all den styrka och \'araktighet, som erfordras,
för att både tillbakavisa hvarje fiendtligt anfall
dem p på från sjösidan, och i möjligaste måtto mot
tiden s åve1·kan skydda dessa dyrbara bevis på den
vigt, vår vise och krigserfarne Konung fästat vid
försvaret af denna ypperliga hamn, är det i sanning förundransviirdt, att man icke längesedan skänkt
mera uppmärksamhet åt sjöfartens betryggande utanför densamma, med afseende på möjlig·heten för en
tlotta eller enskildta fartyg' att undan storm' eller
en öfverlägsen fiendes förföljelse, äfven nattetid,
utan fara nalkas den hamn, som så väl i det ena,
som andra fallet erbjuder säkerhet och försvar.
Tag·er man således endast i betraktande nyttan och
nödvändigheten} att i och för Örlogsflottans och de
fartyg·s skull ~om besöka Karlskrona, med Fyrar
utmärka läget af de farliga ldippor, som på nära
3 Tyska mils afstånd från fasta landet (*) försåtlig·t
(')

Det närmaste iir Thodmmns udde, till hvill<cu iir 9 Eng·. mil.

~~n drager man .en l!nia från Gj.ö utldc {i,tcr ut genont Aspö,

l .Jurl•!i m. fl. , uh_r nanna_stc nfstundet till denna 11 Eng. mil,
pa hnlka kusten otr hestrodd med farliga gmnd.

(Tidskr. i SjöP., 2:a år:;., I:a H.)

l

3
hota !leglaren med undergång, iir 1·edan detta nf så
oberii.lwelig \'igt, att ingen med_ navigation på ö.
stersjön bekant sj{iman, ännu m11Hire den som un .
der ;1åg on mörk och stormi~ natt. n1ir_mat sig denna
del af Blekingska kusten, vag-at best n~~a densamma,
Kastar man en blick p~ kartan öfver Ostersjön, H11 _
ner man att Uthlipporna belägna på L[ttit. N.
fJ5° 56~~ Longit. Ost om Ferrö 33o 50 i S. S. O.
från stora segelleden till Carlskrona ~ på gräusen \'id
inloppet till Kalmar-sund, och den i kommerdelt
hänseende ej obetydliga stad af hYilke? sundet har
sitt namn utgöra den yttersta sydostliga punkten
af Sverig:s lmst, omkring In· ars dolda klippor och
grund alla från Norr eller Vester kommande fartyg,
som besöl.:a Östersjiins nordliga delar, böja eller
förändra kurs, och derefter i allmänna Tidningar
eller enskildta anteckningar Jäser alla bekanta, att
ej nämna okända olyckshändels er, sol~~ - ~imat kri ng
eller stått i direkt samband med omoJhg·heten att
nattetid, ja ofta 9111 dagen upptäcka dessa af ingl'~t
ting utmärkta låga skät·, gränsar de t nästan tdl
det otroliga , a t t den allmänna rösten, som i :;ek ler
talat för behofvet af Fyrar på dem, icke långt
före detta gjort sig· gällande. Man har invändt, ~tt
Fyrar på Utklipporue kunde under krig·~tider blifva vådliga för Karlskronas och kustens saker het.:.~
medan en fientltlig flotta eller dess kryssare moJh·
gen af dem kunde drag·a fördoclen '... att.. på n ärm. are
hall blockera, eller med vald torstora fyrat n~·
H vad detta senare vidkommer, torde ett sådant u•dingsuåd bland civiliserade nJtioner, nästan kunna
anses som otänkbart; men skulle likväl så hända,
hvad betyder väl en sådan förlust i jemTörelse ~not
den nytta cle under lyckligtvis flera freds~ än kngsår till sk yn da t ltandeln . och sjöfarten i allmänhet'
"ddat
l
. ett
och Örl ogsflottan 1· synnerhet, om de b ott ra
1
laddning
enda linjesl{epp; fregatt, eller någon dyrbar

J?efarar man åter. en blockad eller möjligt
a Karlskrona, hv1lket senare, efter de nya
p
all
f
.

k
811
fåstn ingsver ens fullbordan torde bhfva betänkligae än någonsin, och nattetid aldrig verkställbart·
~juder f~rsigt~.gheten_, att i tid släcka fyra me, och
genom v1ssa for lysm~~gen oumbärliga pjesers borttagan de, utan skaf.la ~or det hela, för tillfället göra
dem obrukbara, 1 handelse fienden, med afseende
på större planer skulle, såsom Eng·els111ännen på
A.nh olt åren 1808 och 1809, sjelf vilja hålla dem
lysand e.
Svårigheten att p:i dessa afläO'sna klippor
u.nd~rhåiJ~ fyr.ni.ngen och dertill skaffa"' duglig be.
tjemng, ar af 111gen betydenhet, då h vad dertill
erfor dras, i tid anskaffas, och boningshusen erhålla nödig· styrka och beiJVämlighet. Genom skäls~y tteri och fiske, som stället i öfverflöcl erbjuder,
gtfves dessutom tillfälle till en biförtjenst. Till ifrågavarande Fyrars nybyggnad och framtida underhål.!, torde de. betydlig·a- Lots- och Båkafgifterne
halva bered t tiilg·ång, utan Statens särskildta betungan de dermed. Skulle den dock behöfva anlit~.s för detta angeläg·na arbete, må man icke invanda att den har kostnader nog ändå att bestrida
och att man hädanefter som hittills l• an undvara dem'
Obestridligen har Sta ten många be h of att fylla;
tne~ or~. någonsin dess frikostighet bör tagas i anspr·ak, ar det väl då, när icke allenast det allmänn~ han dels- och sjöfartsintress et, utan medmennis ors lif, välfärd och eg·endom påkalla medel till
Undgåe nde af de största faror, de känbaraste förlu.
. .
" ·
ster. ( *) M an pammuet·
stg· Icke utan rysnmg de o-
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lycklig as beläge nhet som endast för få år sedan un.
der eiJ stormig; vintern att ihjälfr ö'so på dessa klippor
mot h vilka deras fartyg blef krossa d t af vågorn a'
och dylika exemp el äro så talrika , att niistan ick~
någ·ot år passer ar, som ej en större eller mi ndre
total förlust af folk och fartyg der inträffa t·, och
sednas t under det nyss f()rflutua året, har deras an.
tal blifvit ökadt med 2:ne, llVillut siikerli gen und.
gått detta öde, om de af fyrar i tid blit\·it vamade
för den fara, de g·ingo till mötes.

Utan alla ansprå k på ofelba rhet, Cillla~t i
Hista uppmi irlmun heten på detta angeliigatt
afsigt
inlemn ade författ aren af denna artikel ,
iimne,
na
i h vars yrke ilet eljest icke ingår, att g·öra byggKongl.
nad~förslaget·, reda1i för 14 år sedan till
ritning
Örlogs manna -Säilsk apet, ett projek t med
och kostna dsförsl ag till 2:ne fyrar på Utkli pporne.
Enligt detsam ma ansågs lwstna den då uppgå till
15,117 R: dr 30 sk. Banko . Föränd rade priser och
förhål landen göra denna beräkn ing måh1in da nu
mindre tillförl itlig·, och jag vågar icke påstå att de
kunna byg·ga s för denna summa , i synner het om taken skola täckas med koppa r, h vilket vi5serlig-en
vore bättre än jernble cksplå tar, som blifvit föresla·
get. Icke heller iir det afsigte n att gå skickli gare
kall<y latörer och byggm ästare i förväg med mitt
milA
Klippan !mn derföre ulan fara nalkas på en god 1-4alels
med !mapp
d ist. ch'i m<ln se r den,- hv ili<et und et· l<ryssnino0 eller
resaR
vind månge n g <lng lm n hlifva af stor v inst för en hel
f~:·tgång· . Men 8å Iii n ge ej derp<l finn eR nå gm fyt·ar, vore det
hogs t .-;hlligt a t t mulet· mörket· komrna den så niim, i synnerton,
het som strii m mcn s tundom aiittct· s tarl<t in uti Haniibug
knstct
t!c t· tlc n följ e r land ets höjning-a r l;ln g s h e la Bleking5 ka
på ett vördsam t . ~'
Fa rtyg m;is tc derfiire alltid hiir hålla si«
0
t• r;:
~~-•l n d, h vi llcct ofta h li t· ~å s tort,. att det mecll'iit• betJ:dlig
fOt· lus t o ch arb ete, att at ert ao·a 1 lo fven h vad man tcko bo
o
gifY it om ntlln sett.

roj eld; men som de grund er, pii h vilka det 'S tÖ äro, me el afseen de på lokalfö rhållan den oför änd1rad e' ma det tillåtas mig· ' att i korthe t visa be.kaffen heten af den byg-gn adspla n och de åsigtP.r,
•om då framla de :..

Ses

Åndam ålet med fyrar p~ Utklip poma iisyftar hufvud saklige n ett säkert utmärl \ande af dessa
klippo rs Hige, så beskaf fad t, att de på nödigt afstånd
kunna vädjas , och, utan all fara för missta g, skiljas
från andra med fyr utmärk ta ställen . Det är derföre icke af någ·on särdele s vigt att de lysa på rätt
betydl igt afstånd . Kunna de med siikerh et igenkännas på 2 a 3 Tyska mils distans , synes det mig·
för ändam ålet vara tillräck lig·t, enär Utldip poma
på södra sidan icke hafva och på Östra icke mer
än ! mils utskju tande g·rund . På norra och nordl'eiitlig a sidorn e ii ro de derem ot farliga re, m en på
nämnd e afståru l varnas man tidigt nog af fyraru e,
att icke komm a natteti d mellan Klippo rna och Ut längan , hv,ilke t är högst vådligt . (*) De behöfv a
derföre icke hafva någon särdele s stor höjd, (**)
.. (1et sao myc k et ang·e J'·agnare ait d e utan
(Ieremo t ar
all _fara för missta g Iwnna skiljas från andra. Och
mom Utklip porna ligga emella n Ölands södra udde
och Cluisti ansö eller Ärtho lmame , hvaraf den för ra har en stillast ående stenko ls-, den senare en
roteran de lamp- eller så kallad blänkf yr, blir det
af största vigt att så utmärk a kl ippans , att fartyg ,
som komma öster ifrån, och möjlig en efter långva rig kryssn ing , ströms ättning , eller andra orsake r ,

i

(')

('~)

Föl' aH under mist och töclmig· viiderlek lmnna varna seglare,
lm.
borda stii116t äfvcn hlifva förscdt med en sliil'l'e ring·ldoc
af 30
fyt·
lllen
~lan kiinner af erfarenh eten att eh viii Ulttlcrln'
fots
fots höjd iifvcr vattnet, lyser på 2, 1-2 nch af 50 it 5fi
på 3 mils afsLilnd; således hör måttet fiir- de ifråg avanlnde
blifv;t mellan 30 oc:h 50 fot.

l

7

6
voro os~kra på sin riikniug, (") ej löpa fara för 1 1 •
tag, h vilket efter min öfve1·tygelse icke kan . :~ k•ss.
S<l ert
'
.. k
f ore onunas utan genom tvenne fyrar på klippol'n a.
Jles.sa . kunna inrätta~, antingen genolll 2
1 N. N. O. och S. S. V. från hvarandra
stalld.~ fyrar, eller ~en~.m ett ensamt med 2:ne ly k.
tor forsedt torn, sa hogt att ljusen ställde (ifve
hvara~1dra kunde red igt åtskiljas. Detta sednar:
tror Ja~. dock ~ara .mindre lämpligt, emedan det
kun?e fo.~leda ~·.Il nmstag ~ ~~1 den ena. f.y.~·en i följd
af sm sto1-re hoJd blefve t1d1gare synhg an den an.
dr~~ och af se~·lar~, som enelast åtnöjde ;;i g med en
peJhng ,tagen för Oland; ehuru det möjligen , i afseende på kostnad och beqvämare uppassning, kunde medföm några fördelar, I1Yilka jag dock icke
tror blifva af betydenhet, helst tom et behöfde en
betydlig· höjd om lyktorna ej skulle komma för nära t illsammans; således med förbigående af deuna ide, har jag trott mig hel d re böra fö reslå t ven nc
särsldJdta byggnader för fyrame inredde att inr~.~h~lla så v~~ bonin~srum för fyrbetjening·en, som
f~rradsrum for alla tlll fyruing·en nödvändiga behof,
pa det flera boning·s- eller uthus n1åtte, s~om endast ledande till årliga underhållskostnader kunna
'
undvaras.
..

.

s~~skildta

· (•)

På ~.n .sådan osäl<erltc~ i riikningen har man ny lirren haft ett
bcdroJhgt exempel ut. Norci-Amcrikansl<a Bl'i..-rrf,~ Caribean,
5o m den 13 Nov. förlitiet åt·, Id. 8 om aftone~" strandade på
Bt;edg.l'llnd~t ej långt från fiistn in gen J{ungsholn;en. Med destmallon hll Bost~r~1 seg lade detta fartyg den 12:te från Pillan
oc~h hade redan foiJande da"' en så stor missrii lminn· a,tt den
~om "ned i fa~:vattnct till Ifal'lskrona. Huru härrn~d tillgått
a,~ svtu~t att f.orld<fm, om man ej 'antager att myclwn våt·ds·
lushet l styrmng varit Ot'daken. Men felet må vara hvilkc!:
som helst, skulle !'Jl'iggcn siikcr·t undgått olyckan att komma på
grund om fyrar pa Utkli(•pa.n viindt uppmärksamheten på faran·

Den härjemte följande plancl1e visar 2:ne llå
bei kaffade byggnader. Fig. Lit. A. föreställer fa((aden
af den större, med rum för fyr-betjeningen, och
J,..it. B . den mindre, ln·ars undra del utgör ett
förrådsrum för stenkol. Fyrlyktorna äro uti båda
alldeles li ka och af samrna konstruktion som de sii
kallade L öwenörnsl\a eller Danska, hvilka jag förmodar va ra nog allmänt kämla för att ej påkalla
någon vidare beskrifning. Tornet a. b., som uppbär lan terninen, är rundt af 26 fots utvändig diameter, af tegel eller parmsten, uppförclt på midten
af boningshuset, med endast så stor högd öfyer detsamma som erford ras för luftdragrören. Boniugshuset
med gru nd och källaremur af gråsten, öfra våning·en
af tegel eller parmsten, är utvändigt 48 fot långt, 26
dito b red t, 20 ~ fot högt till unelerkant af takstolen, inredt med ett rum, kök <?Ch förstuga samt i m id ten .ett
stö.ne mm med uppgång till fyren på en svängtrappa
knng en pelare, som uppbär spindeln på hvilken fyr p an nan me d sina rist hvilar. Undervåningen upptages
af förstuga , en stor källare för stenkol och en mindre till andra behof. Lit. D. visar plan af öfve.rråningen.
Det mindre fyrtornet är l'Undt, 27 fot i diameter vid basen utvändigt, dess _h(ijd till öfverkant
af. taket eller foten af .lanterninen 32 { fot eller lika med den stöne. Fyrpannornas h(ijd från jord,Ytan 36 .~ fot och öfver vattnet cirka 44, så att
fyrarne 1 klart väder böra synas på 2 k mils distans.
En karta öfver Utklipporoa upplyser deras beskaffe.nhet med närmast derintill belägna grund (*).
Lu. A. och R iiro föreslagne ställen för fyrbyggnaderne , uti 1\f. N. O. och S. S. V. från h varandra,
(') ~nd aRt få n f de grund , som omgifva klippan åt norr och öst et'
npptagno; . ty %-3:delar af diatamen mellan dennH. u ch Ut [lltgan iir UPI•fylld af undor-vattens g·rund.
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så långt åtskilde som bästa grumlen för anläggnin.
gen medgifver. Orsaken till :valet af denna direk.
tion är belägenheten af Christiansös fyr uti denna
linia från klippan, emedan jag anser det minst för.
villande att fyrarne uti detta väderstreck komma
öfverens med hvacl kurs som helst; ty kommer
man vester ifrån , har man sett Bornholm eller
Ärtholmame, och 'från öster . fyrarue öppna, innan
de gå tillsammans och visa sig som en . .
Motsatta rigtningen N. N. O. bär åt Utlän.
gan, och uti elen må ingen låta fyrarne gå tillsammans (*).

Med anledning af hhd uti det fiiregående är nämndt, eller att fyrarne, icke fordra de någon betydlig hiijd, kunde man invända
att den föreslagna borde minskas att bespara kostnad. Det medgifves att de tåla vara omkring i
fot lägre, men som detta icke kan ske utan på bekostnad af källarevåning;en, hvilket åter nwdfi}rdr;
behofvet af särskildte uthus till kolens fiirvarande,
tror jag· det icke_ medf(ira någon , vinst i synnerhet som god tillgång· på sten finnes på stället.
Vill man åter i stället för stenkols-, beg·agna lampvill . bestrida,
fyrar, h vars företriide jag· icke
på längden. Besynnerligt
kan huset minskas
torde det nu åter förekomma mång·en, att då ·icke
heldre belysning· med olja än stenkol blifvit föreslagen. Jag får härvid föra till minnes, att hyad
(")

Det blir af mycken vigt att skenet af fy•·arnc så nfpnssaR ntt
det p<l den ena eller andra af dem försvinner om fartyg på
N. 0 -stra eller N. V-sh·a sidorne löpa för nära in piL n-runden.
l\1en för de gmnd , som ligga ostligare, kan man de~igcnoJn
icke ' 'a mas utan på hclwstnad af för mvcket ljus åt denna
'
•idnn.

., g anför& såsom förslag till fyrhyg-gnad, är ett

J~drag af det mera fullstiindiga projekt med kost-

uad sförslag·, som år 1823 till Kong!. Örlog·smanna-

~ällskapet inlemnades, då jag dels icke var utan
ett visst större förtroende till stenkolsfyrar, del~
ansåg dem med afseende på sjelt'Ya lysningsapparaten mindre kostsamma än de dyrbara reverberspegtarn e. Men jag har tifven antyat, att det ingalunda är mitt projekt öfver fyrames utseende och beska'f fenhet som jag företrädesvis vill söka g·öra g·iilJande såsom det llästa, det är 1indamålet, <h~ t sto -ra mag·tpilligg·ande ändamålet, att genom dem se
sjöfarten, 1ifven }Jå våra kuster tryggad, på det icke Svensl<a lotsverket i detta afseende måtte stå eft er våra grannars, som jag velat frall!stiilla till en
. väl förtjent uppmärksamhet, nöjd i öfrigt huru
d et verkstiilles, allenast det motsvarar nutidens fordr-ingar 1)å den nytta som dermed åsyftas.
- För att emedleriid återkomma till mitt för sl ag·, i ändamål att v isa beloppet a f de u kostnad,
som (lå (1823), på grund af gångbara priser lmlkyl eradt:'S, meddelas nedanstående sumnwriska ut d rag, enligt hvilket till den större byggnaden Lit.
A. erfonb·ades:

Sprängd gråsten, tegel, kalk, lersand och muraredagsverken .•
Diverse trädvirke, spik, huggen sten
till trappor och luckor, fönster
dönar och kakelugnar· m. m.
Huggen sockel- och liststen, dagsver1\en, Byggmästarearfvo de, målning· n1 . 111 . ,.............................

6031: 28. ,.

611: 46. , .

1101 : 16. , .

..
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Transpor t

Provision eJa hy{!guade r för arhetsfnlk och materialie r, ställnings virke, en lastbrygg a m. m .•
Gjutgods och smide till lanternine n,
fönstergla s dertill, takplåtar m.
tn •••.••.•..•••.• •••••••••••..• ...•.•..••.••••• ..•

77.14: 43. ,,.

416: 32. ,,.
1914. ,,

,.

Summa Banko R:dr 10,075: 26. , .

Det mindre Tornet Lit. B.
Sten·, bruk- och mura rearbeten ....... 2676. ,
,.
Sockellistoch
trappsten ........... 345: 16. ,.
Trädvirk e, fönster ,
dörrar, spik och
arbetsl(ine r m. m. 145: 36. ,.
Moddlko stnad, gjutgods, smi1le, glasrutor, arbetslöne 1·
och öfverinsee nde 1875. ,, ,.

·5,042: 4. , .
Båda byggnade rne tillsamma ns summa

hvartill omtäcknin geu af lanternine rne på Kullem

och Ölands fyrar med koppar förlidet år uppg·ingo ,
neml. omkring 800 Ralr Banko hvardera , - ifni-

15,117: 30. ,.

Uti ofvanståen cle ltalkyl är, takens täckning
med jcmbEick splåtar beräknad till B:l.:o R:dr 1250.
Men som det säkert vore bättre att dertill använda
koppar' sasom både varaktiga re och ägande ett
betydligt värde öfrigt, då de en g·ång i framticlen
behöfva omläggas , h vi l k et icke är förhålland et· med
jernplåta r, an:eel' jag· på grund af den koitnad

gavarande _lauternin er och taket på huset, kunna
med koppar beklädas hvardera föx nära nog samma 1nis, således alltsamma ns för ......... 2,400 R:dr,
då härifrån afgå ofvannäm nde ............. l ,2r•O
_

.

.

____

återstår ett öfverskot. t af ................ ...... 1,150 R:dr,
solll tillagd t kostnaden ] 5, n;: 30' gör 16,320:
30. / Antages IIU, att priserne på en del materialie r
på de förflutne 14 åren stigit, torde dock andra om
lie ej fallit, åtminston e ick e gälla mycket mer, och
derföre beloppet ökas till en rund summa af 17,000
R: dr, tror jag med temmelig· visshet, att den icke
betydligt behöfver öfverskri das, i synnerhe t om
Kongl. Maj:t och Kronan öfvertoge hyggnade n,
och stenkolsf yrar, som här är föreslage t, uppföras.
Gifver man åter företdide t åt lampinrät tning, kan
visserliga n en minsknin g i byggnade rnas storlek tå la s, (dock bör aldrig höjden nedsättas undt>r min st
30 fot från vattenhor izonten till ljuset). Uti hus byg·g-nad~kostnaden kunde såmcdelst uågon besparing
väl äga rum; men deremot uppgår kostnaden af rt:ver berspegla r med lampor och tillbehör till omkring
1400 R:dr Bank~, så att om man i detta fall tor de kunna antaga kostnaden tiil 1000 H:dr mera,
, den ic summa uppgår till 18,000 H:dr Han ko: vissf.rlig·cn en lJctydlig summa, dock i betraktande af ställets afiägsenh et, som jag tror, ickl' i.ifverdrifven , då frågan är om medel till r~iddnjng
af mennisko lif och egendom måhända af millioners
värde. Måtte derföre den g·oda afsigten med h,·ad
som här blifvit yttr::ult angående nödvändig het1'n af
fyrar på Utldippo rna, icke förfela sitt äudaJuål, att
sätta en griins för an tal et af de offer, som eljest
ännu här ofta skola uppslukas af hafvet, och tjen a
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till ursägt för författarens möjliga misstag i hyg·gnadspl~n och kall•yler. Tillfredsställd skall han då
emotse en tid när hans medbröder i det hårda sjö.
mannayrket k~nna segla tryggare förbi de k}ippor,
som bäddat så mångeni graf och vållat sa stora
förluster.

J. M.

TILL UrGIFVAREN

AF TmsKRIFT 1 SJöVÄSENDET.

Då jag förlidet

år till Tit. öfvedemnade eti af
mig i Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet vid presitiii
nedläggande den 16 Nov. 1835 hållet tal, rörandtJ
Skandinavi ens sjöförsvar, för att, om så åstundades j Tidskriften införa, erinrade jag mig icke att
iifven offentliga tal, liksom allt aunat i tryck meddelad t, kan hlifva föremär för recension.

Icke derföre att jag frukiar anmärkningat·,
gjorda med fog och lämpa, eller att jag tror mig·
ur stånd att dem nöjaktigt Lesvara, men derföre
att min tid med andra till tjensten hörande ämnen
ständigt är upptagen, hade jag helst sett att icke
blifva nödgad ingå i svaromål nf nagon vidlyftigare beskaffenhet.
En insändare har emellertid i Tit. Tidskrift,
4:de häftet år 1836, sid. 224, efter det han gillat
och till och med i allt för smickrande ordalag yttrat sig· om det hufvudsaldiga af hvad som är anfördt i '"runhar 0.1n Shandinaviens .~jiiförsvar"
likväl Idandra t åtskilligt i detaljerne, särdeles rö rarale Linieflottans materiel, - och då tystnad ~
min sida möjligen skulle kunna an5es för medgifYand.e, anhåller jag· att Tit. beniiget ville lenl!Ja rum
för det ' svar å anmärkningarne, jag· anser mig plig·tig afgifva.
l11s~indaren g·ör mig· alltför mycken ära, då
han som en möjlighet a11ser att mitt förslag i <~ n
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framtid skulle kunna blifva sotu system gälland e.
,Jag vågar niippeligen hoppas ett fiir mitt fosterland
så lyckligt resultat, men väl önskar jag det, och kunde blott något system likartad t med mitt,
till och med insändarens, som efter liVad jag tro r
j hufvudsaken icke äger stora skiljaktigheter, blifva antaget, skall jag alltför gerna lem n a stridsplat .
sen, - jag hade då icke förgäfves gifvit mig i
striden.

En arme hat· sitt artilleri, sitt tunga och
kavalleri , sitt infanteri och sina jägare. En
flotta har sina linieskepp, sina svåra och Eitta fre gatter, sina smärre seglande fartyg och slutligen
sina rodd- och ångfartyg. Antalet tvli såsom ma,_imum utvisar likväl tydligen att mitt förslag icke
grundar sig· på fregattsystem, hälst antalet 16 för
Ii nieskepp är minimi-talet, och jag äfven ansett att
antalet borde bringas till 24.

Den första anmärkning som göres iir emot
60-kanons-fregatter.

Jag· skall icke. anföra några vidare skiil för
de stora freg·attern es möj liga nytta, utan fortgå till
besvarande af nästa anmärkning·: den emot 20-kanons-korvetterne.

Jag har icke söl.:t bevisa den relativ·a nyttan af
h varken 60-kanons- el let· 40-kanons fn•gatter, och
ansåg det icke behiHligt i en afhandling af den
beskaffe':lhet som "'fanhar om Shandinaviens ~jö
ju1'svar". Jag vill oek så mycket mindre bestrida
ins1in<laren deruti hafva riitt att vid jemförelse emellan 74-kanon-skeppet och f)O.kanons-fregatten, m åste den seclnare förlora, emedan jag· ii r af samma
tanka. Men jag hemställer till insiindarens billighet, om, fiit· det att en cert fartyg är svagare än
en annan, den förra hör uteslutas från sjöfi)rsvaret.
Ett exempel må mig här tillåtas anföra. Om man,
för det att kavalleri, i synnerhet lätt, icke kan gö- _
ra något intryck på en väl formerad infanterikolonn,
aflade bruket af kavalleri, liVad blefve månne följden? Jo ovedersägligen den, att då fienden icke
a flade det sistnämnde vapnet, kunde inga rörelser
företag·as utan att infanteriet oupphörligen oroades,
alla transporter borttogos' och armeen förblef i okunnighet om allt hvad på längre eller kortare
håll af fienden företogs. Så måste det ena vapnet
räcka ·det andra en hjelpsam hand, och då fiemlen
kan äga stora fregatter, b{)ra vi icke vara dem fi)r-

tan.

~ätta

Insändaren frågar: "Hvad rum det stora
mitalet af l 2 st!;chen 20-hanons-l:.orveUer s/: all
intaga uti hufvudvapnet jö1· Shandinaviims }lirsvar".
. ,... Pet i min tanka icke stora antalet nf 12
ZO-kanons-korvetter skall beg·agnas:
l:o Såsom Flottans repetitions- och utkiks raa-tyg i brist af fregatter.
2:o Att kryssa mot fiendens handelsfartyg.
3:o Att konvojera egna handelsfartyg, hvar-

till <l e äro ganska tjenliga, emedan de äro öfverliig·s~
na. fiendtlige kapare och smärre krigsfartyg; och
smärre egJJa krigsfartyg· äro konvojen följaktJge, äro de för . desse en replieriugspunkt.
0 111. flera

4:o Till hvad krig·sförrättning som helst
fregatter antingen icke äro behöflige icke at~
t•IIg.aa e Il e1· f"or d'JUpgaenc
o
l e, men der lil\vist
' behof-

~er

n
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vet pål<allar mera effel<tiv styrka :in hvad ett af
flottans sm~irre fartyg kan erbjuda.
Jemförelsen, som insiindaren g·ör emellan
kostnaden af korvetter och liuieskepp, anser jag· ic.
ke i något fall höra till ämnet;, ty om än ett 74 .
kanonskepp icke lwstade mera an 3 korvetter, blir
deraf icke någon följd att de sednare kunna und .
varas ty af samma skäl kunde ett kavalleri-regement: emedan det kostat· mera ~in 2 infante.ri -rege..
menter' , genom de se(1uare ersattas.
Insändaren fortgår vidare till att söka bevi5a att certen är oduglig, dels emedan kon·etter
icke iiro passande till exersisfartyg, l! els ock emedan de ~i.ro otrefliga, trånga och · osunda, och han
föreslår i deras ställe sm~irre fregatter, sådane ~om
en vi fonlom haft, kallad Ulla Fersen. Tagandes för afgjordt, att insändarens mening med smiirre fregatter lihist är att de siwlie h<i'~n!got
sti)rre dimensioner än det nämnde fartyg· ·
kall
jag i min ordning· söka bevisa att dessa ~iro de mest
odugliga af alla lnigsfartyg.
Först vill jag dock, vid insändarens förslag,
att dessa små fregatter slwlle tj ena till exersis, göra den, som jag· tror, välgrundade anmärkning, '!tt
Sverge icke har tillgång·ar att bygga s[irskildte
skt',pp för exersis, utan skeppen måste endast od~
allenast vara beräknade för kriget; man ex ersera r 1
alla fall bäst på sådane fartyg som verkeligen lwnna begagnas i striden. Hvad vidkommer dessa far;
tygs företräde framför dem af mig· föreslag·11a, sa
siwile mången måhända redan uerföre att den erfarnaste sjömagten för länge sedan helt och hållet
kas'serat dem såsom oduglige, anse detta sås~~Jil
tillr~ickeligt skäL
Men lemnom åsido Engelsman-

eus erfarenhet,
11
be8 kaffenhet.

och undersökom

dessa fartygs

Insändaren anser korvetter icke passande till
xer~is-fartyg· och hat· såsom skäl derföre anfört:

:tt

det icke låter sig göra på fartyg som äro i
saknad af betäckta batterier, att i hela sin vidd
införa en så fullständig· skeppsordning och fördelning, som på en fregatt. Detta medgifves, då
frågan verkeligen ä t· om en fregatt, men ehuruväl
man må gifva namn af fregatt åt ett fartyg, sådant som Ulla Fersen, så är det dock ingenting
annat än en korvett med betäckt batteri. Korvetter hafva likväl samma tackling och armering som
dc små så kallade frt'gatterne, och hvaruti ligger
då t'killnaden? - Om det finnes någon, ät• den till
korvettens föreld, ty kanonexersisen på en liten
fregatt är ytterst för~tvårad genom det laga batteriet.
Att lwrvetten är trängre och osundare för·

b~ s1ittningen _måste jag på d,eto högsta bestrida, ty

at alla de kngsfartyg, som pa sednare tider varit
byggda, finnes icke något otrefligare och osundare
än elen lilla fregatten, emedan, då deh har ett däck
mera än korvetten, det ligger i öppen dag att e mella n däcken, vare sig på batteriet eller trossi,Jotten , det måste ulifva utomordentligt lågt. H vad
batteriet beträffar, är det ingalunda, som insändarton förmenar, så lätt att vädra, ty vid minsta sjögang måste portame stängas, och då dessa icke
kunna vara så fullkomligt täta, att icke något vatt~n intränger , blifvea· deraf en följd, att däcket ständigt är vått. Korvettens trossbotten deremot, hög
( Tidsl.-r. i Sjöfl. , 2:a är;:. , l:a H.
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och rymlig·, :ir alltid , utom.! hå.~·dt ,· :id ~r torr , och
ehuru icke från sitlan l~an fas vad ervex. hng , saknas
den ick e från luckorna.

Såsom luigsskepp lwtraktadt, har den lilla
fregatten trenne ohj e!pliga ol:i~~nhet~r ... D~n för .
sta: att den genom s1n stora hog·d, 1 forhall ande
till l:ingden, seglar sy nnerligen il~a, och någ·ot PXe m.
pd kan icke anfi)ras att l' tt ~adan~ fartyg· seglat
vä l. För det andra kan den Icke Intaga h va rken
pnniant elle r vatten tilll·:~~ldigt, ty rummet. m å~te
'vara O'l'Umlt, om något for tro,;shotten och ~.Jtt e net
sl{a\l blifva (ifrigt. Och för det tredje bl1fva ka nonerne, genom det låga batteriet, illa serverade ,
hvart11l lwm mer att de sälla n kunna brukas, emedan
ortarne icke haf,•a tillräckli g; hög·d öfv.: t· ,·atten.
~tan. __ J.ag ~'dga~·. in~~in<l~ re n hv il~ct far~y~·. han
företrädesvi s vi lle fora 1 stnden, NaJaden ellu U}-·
la Fersen?

1

Den nlista cert fartyg i o'rdningen, som blifvit föremål för insändarens klander, ~r 8 lwnonsskonertarn e. l deras stiille föreslår l1an större sl.wner tar, h vi lka horile armera s med 10 st. 12 '1t- c~tge
sl angor. Men en skonert, me1l en sådan ~rmenn~·,
lwm mer att ligg·a cirka 16
17 fot djupt, och fordrar min st 100 man s besättning, förutsättandes att
de~1 hygge s för seg ling, hvarförutan den bli!\rr onyttig.

a

o 1
Stora s lwnertar, l la"l st sa1
ana som I' fr·ot
.'bO"ava... d
1
runde hvilka bl.ifva cirka 110 fot långa, få
fo!J.
·
'
o
deraf
stora sege l sam t (iro ytterst svara
oc1l farliga
att handtera.

J) e af mig föreslagna, till samma storlek
' Experiment, hvilken ligger emellan 10 och Il
)
on
·
,
.i9 t äro redan nog stora, emedan 8 a 9 fot voro
fi~/ flottan s s1.':1å fartyg det mäst passande läget, i
' a~seende på Ostersjöhamnarne och dit ledande farvatten.

I nsäntlaren hat· äfven anmärkt att förhållanclet mell an antalet af linjeskepp och fregatter icke
är cl et ·riitta, och han anser att de se1lnares .ät· alltför stort. Jag m edgifver alltförgerna att 14 till 16
synes icke vara rätta förhållandet, men för det första skulle jag vilja uppstilila p.roportionen 12 till
18, ty de 2:ne stora Fregatterne kunna alltförväl
i nödens stur11l Iägg·a in i linjen , mindre än de
ha fva va r i t der fiirr; och för det andra har j ag,
som förr ii r niimndt, ansett fregatternes maximi antal vara 14, men icke skeppens vara 16.
Insändaren åberopar Sjökrigshistodens vits.
ord att ingenstädes ett sådant förhållande, som 14
till 16 iigt rum; vid krigets utbrott emellan England och Frauhike år 1803 hade likviii den förstniimml e magten 200 Fregatter emot 180 två. och
tre-d iick~ sl<epp, hvariblaml dock 2l st. 50-kanonskepp; förhållandet vid andre tidsp~rloder att för·t iga.

Systemet för vårt sjöförsvar må dock icke
bygg·as i likhet me1l Englands, men aldrig har
Ulan haft skiil att klaga öfrer för stort antal fregatter, viii öfver brist derpå, och detta vitsordas
~ckså af Sjökrigshi~torien . Fransyska flottan hade
Icke kommit till Alexandria å r 149t-.! utan att nödg.~s inl ata sig i triift'n ing·, om icke Amiral Nelson
ront li eruta uri:;t, ty han iigde ing·en Freg·att vid
s~ fl otta , 'endast en 18 -lmnons-brig·g.
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Slutligen anmärker insändaren, efter att har.
va gjort rättvisa åt mitt syftemal om en tillhör_
Jig hushållning, att jag· förbi~ett detta, dii jag fö_
n~ slagit elfva angfartyg' och kommer gf•.nom ~itt
raisonnement till det resultat, att 1 ~ milliou derigenom sk ulle borblösas.
Ehuru jag icke fiireuar mig
åsigt, att machinerne i Kronans
ro~t skulle kunna blifva för~törde,
alltfÖrf!;erna, att det må härula icke
till d t\ a fartyg hafva fullstiimliga
medan, som insändaren yttrar "tri(J.n

i ins:iudarens
f(irrådshus af
medgifver jag
vore rätt au
machiner, f-

han taga för
afgjo1'dt, o.tt menshligu snillet, på l/ingt n((,.,
iinuu iche hunnit sä penefrel"tt förlulllandet , alt
man han ens ana en sfåndpuuhl, tjenlig alt derpä b.'}gga systemer ," och det således Icke vore
med hushållning förenligt att hafva så många machiner; men deraf fiiljer i e l\ e , att ej sj d fva ångfat;tygen b(ira finnas färdige, ty machinen Els lättare
än fartyget.

Uti min afhamlling· 1ir icke antydt huru
många ångfart_yg· under fredstid böra vara försedde
metl machiner; och detta är ett uraktlåtande, som
insändarens anmärlwing nu gifvit mig tillfälle rätta.
Jag anser då att 4 böra Yara i fullt effektivt til~
!Otånd, och kan in&alunda medg·ifva att' blott 2:n~
skulle för de förenade rikena vara tillrä~.:kelig·e, da
ingen lärer vilja bestrida, af hvilken stor nödviindighet det är f(ir flottans hufvudstation att der alltid funnes ett effektivt angfartyg·. De ()frige 3:na
lära väl ej anses vara för många, för Stockholm och
Nonige.
Att kostnaden fÖ'r elfva ångfartyg skulle uppgå till l ; million, syne.s mig väl högt beräknaclt'

i allmänhet antager 1000 H:dr fi.Jr hvatje
Då icke a.~la ångfartygen bt>höft!e haf'a öf,·er hundrade hastar~ kraft, torde kostnad~n
~unn a ned säthts till en million.
lå

Jl)all

~ iistkraft .

Insändaren, som ant_ydt sig -tillh(jra SiJO\'ap-

uet, tror att en diskussion, r·ö rande de detalje1· som
förrkom ma i "Tankm· om Shandinavien s försvar",
icke kan vara utan n_)'tta. Jag delar i allt afseende
denna tanka ·, och det så fullkomligt att jag anser
mig stanna i förbindelse för det han, genom sina
anmiirkn ingar gif,•it mig tillfälle utveckla mina åsigter i vissa till ämnet höran ~e detaljer. Jag har redan nämnt att min tid icke medgifver ingå i något
vidl yftigt svaromål, detta torde blifva ursägten
om det anförda it.:ke är så fullkomligt utredt Slom
ämnets vigt måhända kräfver.

Det är emellertid på detta s~itt insigter om
det rätta skola erhållas, och om änsköut -ingenting
annat dermed vinnes, vore detta n~ dan mycket; men
derm ed viames mera. Svenska nationen (åtminstone
den d el deraf, som aktar nödig·t blifva undenättacl
om hvad som rör des~ ,·älfärd ,) skall deraf finna, att
dess försvarare icke äro likgiltige för det vapens
anseende , förbättringar och vidmag·thållan de, h va rpå fällemeslande ts säkerhet hvilar. Och det vore
ntåhän da icke omöjligt att vid ett kommande riks - ·
niöte, folk ets representanter , omsider upplyste om
,Fäderneslande ts verkliga behof af en sjömag t, gin ge Rt>geringens önskningar till möte, O(;h satte försvarsverket i det skick det borde äga. Om vi icke
kunna hufi·na oes af att nbeta åt $amtiden , iiå be-
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taga vi oss likväl icke hoppet att !it våra eftet·ko 01 •
mande bereda ett bättre sakernas skick, än det som
våra förfäder lenmade oss.

Ql\1 INDEL TE OCH ROTERADE, fl1TSl\IiN, I ANLEDNING

A F "TANKAR 01\'I SKANDINA VIENS SJö föRSVAR",

Karlskrona, Mars 1837.

3

H.(FTET AF TIDSKRIFT I SJöVA.SENDET.

(*)

.4. G.
Författaren till den ifråg·avaratule skriften uttalar
sin åsigt i afseende på Båtsmanshållet i följande
sid. 146 förekommande ord: "Jag- lemnar å sid o
"hvad fördel Sverge de senare 150 åren rönt af
''det så ofta heprisade Indelningsverket. Jag vill
"i el< e bestrida att det för A rmeen kan va ra lämp"ligt, ehuru jag· äfven derom hyser vissa tvifvels"mål, men jag påstår, att för flottan iunebär In" delningsverket den största tänkbara motsägelse."
Ehuru Båtsmans-indelning sverl{et uti temligen
afg·örande termer hä•· är f()rka~tadt, vill Jet likv1il
synas som ett så vigtigt ämne borde skärsl{ådas från
flera än en sida, på det att utrönas må 11Vad genom
inr1ittuingens beståud eller upplöwing vinues eller
förloras. Insändaren af närvarande uppsatts har trott
sig· kunna våga att taga Indelningsverkets försvar ,
och vill derföre i korthet söka Lesvara <le tvenne
frågor, som erbjuda sig, nem !igen:
"Har Båtsmans-indelnin gsverket hittills gjort
"påräknad nytta, eller ej?" och
"Är den tidpunkt nu för handen då · en an ~
nan sakernas ord.ning bör inträda?"
Att Sverge under de senare 150 åren haft
(' ) lnsiimlt.

en högst betydlig nytta af sitt Batsmans-indelning s.
verk, tyckes vara
mycket antagligare, som lllan
ej kan inse huru det skulle hafva varit möjligt att
med de institutioner som under denna framfarn~
lång·a tid funnits, kunna till vägabringa den mängd
både större och smärre, både fredlig·a och krigieka rustningar som skelt, utan att en alltför lång
tid skulle ha f va atgått för att samla folk' h vartill
dessutom fordrats en alldeles ofantlig kostnad , so 111
gjort hva1je expedition dyrare. Nog gammal för
att mycket hafva varit i beröring med de mera ledande personerna i luig·et emellan Sverge och Ryssland, åren 1788, 1789 och 11'90, har det icke
fallit mig m minnet att desse föregångare inom
vapnet ansågo att, utom B åismans-institutione n, hade detta sjökrig varit omiijligt att utföra, äfvenl!om att bland den tidens Båtsmän, såsom en följd
af manga föregående sjörustningat•' fanns ett stort
ant_al, som, både i egenskap af sjiimän or.h krig·are,
stod i duglighet framom dem, hvilka med stor
kostnad anskaffades från sjömanshusen. Huru skulle de flerfaldiga eskadrer, utrustade både f(ire och
efter detta krig, synnerlig·en då flottan var förenad
m~d den Danska, eller kriget 180~, huru alla sjörustningar derefter till och med 181-l, kunnat tillvägabringas, utan att man, iifven om konskriptionen allti<l funnits, i allt f(ir hcig grad, särdeles un·
der i ö fri g t fr<'dliga förhållanden, nödgats tillgrip<~
detta medel och g·öra flottan, ehuru en dertill oskyldig orsak , i hög· grad inpopulär. Fastän Båtsmänmm under hela perioden merendels voro rnyckct
vanvårdade af styrelsen' befanns det likviii att
mängden i behofvets stund, bestod af i allmänhet
karlavulet, dugligt manskap och till en del rätt
goda sjömän. l betraktande af allt detta kan j~g
ej annat anse än att institutionen gjort fullkornhg
nytta f()r sig· och rättvisat llVad Konung Carl XI

s«

föregi fves hafva yttrat: "förbanuad vare den
''upplöser indelniug·sverket" .

i!Olll

Alla menskliga ordningat· kuuna flock öfverJet\•a sig sjelfva, periodeu för en annan o;akemas
ordning kan nu vara inne och Båtsmans-indelning·eu,
nytti g till och med 1814, föråldrad, böra upphör~J
och en varfvad Matros-korps af 2500 man i dess
ställe böra inrättas. Huru detta bör åstadkommas,
näm nes sidan 147, der det säg·es att "hvarje rot" håll are bör len111as frihet att betala vakans-afgift,
''om han så för godt/ finner, afgiften beräknad till
"h·å tr~djedelar af kostnaden". Låtom oss uppg·öra berälmingen, dervid jag anser vara bäst att antaga flet all landet tillhörig indelning och roteriug
sättes på vakans-fot, ty det torde behöfvas, för att
ti llvägabringa en penningsumma, någ·otnära svarande emot behofvet för det varhade manskapet. stadsBåtsmännen äro undantagne dels emedan de nu betala vakans afgift' som iugår till statsverket' dels
emedan <le trolig·en ej heller ingått i ber1ilmiug
h o~ Författaren
af "1'anhu· om $/;andiuaviens

sJiiförsvar".
Hela Rikets Indelning utgör 23tH och Ro -tel'ing 3393, eller tillsammans 5694 man. Enligt
förra arets markegång antag·es att en Indelnings båtsman kostar roten 68 och en af roteriugen 63
R:dr banko, men i dessa summor ingår likväl ersättning för vedbrand, giirdselfång·, mulbete, hö
och halm m. m., h vilket allt , ehuru högt uppsl<atta~t i uträkningen, dock ej ingår i hondens kalkyl.
Lonen, alla beklärlnad,.persedl arne och sparunålen
tagas af honom endast i beräkning, och kostnaden
derföre gör för Indelnings-båtsma nnen 34 R:dr 3 2
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~k. och föl· en man af Roteringen 21' R:dr 2~ sk,
men dels utgå r säden med en skeppa månadt <~ lig- e r~
11tur borulen s sädesbinge och kan icke a f hono m be.
räknas till mark egilngspri,;:, enär han säljer d e n , . j_
da derunder, <le!,; tillverkas vallmarn och limt ev1i f_
naden af alltnog·en' qvinnor, och då frukt a r j ag att
om än Vakans-afgiften i medeltal skulle kun na upp -'
bring·as till 25 R:dt· banco, eller fiir 5694 nummer
142,350 R:dr, h vilka skulle användas f(i r upprät~
tande af en varfvad Matros Korps, belåtenheten dermed ej skulle blifva särdel~s stor. L1igger man nu
h1irtill att mången rotehållare torde anse sig sakna
Båtsmannen vid , sitt arbete ·och dertill nödgas se
på svårighetf'n att sammanbringa den kontanta af-·
giften, samt slutligen behofvet af platsar och föd krok fi.ir en mängd landets barn, h vilka annars
blifva en plantskola för Arhetsinrättningarne, så vågar jag påstå att föriindriugcn skulle ulifva till fög·a fromma för uiide landet och rust- och roteh ållare, dock härifrån undantagne de jonEig-are närmare större städerne; synnerligen af ståndspersons-klassen, lwilka med nöje t_roligcn betalde mera, men
sådant har ej inflytande på det stora hela .

En vigtig fråga är, huru den viirfv:ule Ma tros- Korpsen borde aflönas
Afseende b() r d ervi d
fii:;ta:; dels derpå att Kronan icke endast fick behålla liarlen på vissa år, såsom vid andra värfvade
Korp ser, der Kapitulationstid på 3, 4
6 il.r eger
rum, h varefter han kunde bortgå sedan han VIllillit erfarenhet;_ och dels vid den omständigheten att
aflöningen blifver så tillriicklig att man icke, så:;om
nu i J{arfskrona ofta nog· skn, uppammar duglige
Matroser f(ir in - och utländsk kofferdiflotia , utan
tvärtom kan hoppas att från handelsflottan e rhålla
t illdanarit skickligt ~jöfolkl när s'å behöfves. Vidare

a

bÖr taga~. i betr~ldande. att hoppet om befordran till
Vnderofheer mmskas 1 samma mon som Matro s ~
J{orp sen utvidgas och att det är detta hopp, den na förtröstan på a vancement, som uppehåller Ma trosens lynne. Med afseende på alla dessa omstän,]ig heter anser jag att Matros-Korpsen borde d elas
i tre klasser, nem ligen fullgoda och mindre god a
M atroser samt Jungmän: elen fullgoda !Ha trosens
aflö n ing upptages till 150, den miudre goda till
}25 och Jungmannens till 100 R:dr banko årligeu
j lön, kläder-~ bröd, Kompagni-befäls kostnad, in qva r tering· eller Kassernering &c. Frul<tansvärdt är
dock att detta är för låg·t tilltag·et. Om det antag;es att Korpsen lt a r en tl~edjedel af hvanlera klassen hlifver medelkostnaden endast 125 R:dr banko
om året.
För det närvarande finnas i Karlskrona och
Glitheborg 270 Matroser och 135 Jungmän, samt i
Stockholm 100 Kanonierer och 50 Under-Kanonierer,
eller tillsammans 555 man; och då h varje Matros kosta r 111 R:dr, hvarje Jungman 96 R:dr, hvarje Kano nie r 150 H:dr och hvarje Under-Ranonier 120 R:dr
om året, utgör kostnaden för dessa begge Korpser, beståe nde såsom sagd t är af 555 man, 63,930 H:dr årli g en, men uorde efter medelkostnaden 12f> H:dr om- året k osta 69,31'5 R:dr; h vadan i ett rigtigt underhåll
för d en nu Yarande Korpsen fattas 5J:'l5 fb!t·, h vil ka äter fråndragne hela vakans-summan 142,350
Bah· lemnar ett öfverskott af 136,905 R:dr, ~om
kun na användas till föröl•ande af 1\'latros-Korpsen .
Fö r denna summa kan flottan påräkna efter orvanantagna medellwstnad, 1095 man och om man dertill lägger lwad flottan redan eger ell er 5;')5 man ,
sku lle, sedan hela Båbmanshållet vore indraget, en dast 1650 man Matroser kunna uppsättas, och så-
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lede~ på långt när icke 2500. Geltom Råt811Hills .
indelningen~ kullkastande, hade man ~~~le<les förlol'at
5 762 man af h vilka, om Iagarne l or Hnta~ni11g

af~kedande 'och

utstrykni11g· noga följas, hvar ocl~
en väl alltid hör va·ra hvall foniom kalladeg " en
mal! för sig". Lägger man nu härtill: att med
!lt>n uppmärksamhet som af Flottans Styrelsc nu
egnas på manskapets disciplin och ~lädscl, en.. årlig
födJiittring är att vänta, att man e.l t' ger skal betvi fia det ständig öfning mellankommer, så . skall
detta manskap, med de nu befintliga ofvannämnde
555 man Matroser och Kanonierer, kunna anses
eom en god stam för landets söner, när de i behofvets stund genom konskription skola utgå . l
dessa Båtsmäns ställe hade Flottan således endast
erhållit 1095 man, hvilka sammanlagde med de nu
befintliga 555 man, utgöra 1650 man på värtvad
fot stående Matroser, med hela t>Vårigheten att ej
allt'nast hålla dem sjömansmes~igt öfvade, än äfven moraliskt duglige, h vilket bli•· svårt nog, enär
1le år efter år, snart sagd t (lag efter tlag·, äfven
utgöra Varfvens släpmamkap, synnerligen
8 kola
i Karlskrona, der det icke alltid är m(ijligt att undvika det de ej kormna i beröring med A rbctska~·lar
och ;\rrestanter. Af detta manskap torde mwst
l .,.tOO man ' åtminstone då någon arbt't~drift förefinnes på Varfven, under loppet af son1111armånaderna
beh(ifva ätt påräknas till Varfstjenstgöring· i -~ads
krona , Stockholm och Götheborg·, i lStiillet for
. de
pi1 ~ tationerna nu varande Matroser, -~anor11erer'
Jungmän och Båtsmän; och som man tar supp~ne 
ra att några äro permitterade till A,jös, af I1VI~I~~
ty värr! en del, såsom nu icke sällan sker, aldrig
ått'rkornmer, så blifver det kanske möjligt att nä~·
allt det öfverblifvande manskapet sammandrages P~
e.n Station, 1;om nogast kuuna utgiira besättniug ~a
en medelmåttig fn. gatt, men aldrig kan i fredl•g
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tid derm ed ben!an~as oen esok~der; och ~~~ed all denhrist uppstar anda svanghet att ratt begagua
ua
.
1 ,,
f
·
cletta manskap om nntern, ~~a var n ·n e~ ~·P~_tag~
h .. Iften af deras hela numera r: stadens la UJ a ar e.l
~ttig för en stående trupp, bättre då att, som Båti>::;ännen , vara närande medlemmar. i samhiillet och
Jemna bit.h·ag till at~ produe~ra ... hka mycket ellt'r
mera än Statf'n bestar dem till toda.

Gerna medgifves, att man kau iindra siffrM na an~e vakans-afgiften lwnna utgå något störn', ehu'ru t\'ifvelaktig;t är om den det kan, samt de ståen de Matrosernas kostnad upptaga s till mindre än hiir
sked t men resultatet blir alltid i Yerkliglwten, att man,
då
Matroser, som nu finnas, ej tag·as i beriikniug·,
gör sig af med fem man. Rats.~nän f~r att fä en
Matros; och denna ofanthg·a forlust 1 styrka vore
ohjelplig för flottan, då man kan anse Båt~mans
h a llet såsom dess högst nödvändig·a stöd, hvarff)rutan det blifver omöjligt att sätta den i rörelst'.
Bristen kunde ej heller afhjelpas från sjömanshusen eller genom inskrifning af fiskare uch kustboar,
som Författaren, , pag. 146 och 148 '(öreslär, ty
konskriptionen är en fiir hela riket, och tungt vore
det äfven för den fattiga~te klassen, att mulerkastas en mera tryckande utskrifning, än den som
drabbar landets Öfriga s(iner; 1-le sålunda utshifn1~
blefvo dessutom ej tillgiinglige i fredstid.

d:

Förestället· man sig att England haft en
Carl XI, som der inrättat ett lndelningsverl• för
30 a 40 tusende sjömän, om ocl• cullast IH·a1l En gelsmänn en kalla ''Landmcn'', men af hvilka 1le
talrika Eng·elska sjöexpeditiouema snart gjort ett
dugligt sjöfolk, huru skulle l."j en sådan Konungs
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minne nu Yara v1\lsignadt bå~le af England och des·
Flotta, vid åtankan på den, nu likYäl så nödvändl~
ga MatrOS}JI'essningen, med alla dess fasor .

Fi}rslaget att indraga Båtsmanshållet har lik,·iil jemte fiirbättring af Flottans personal, ås_yftat
t·· mående af fond f()r exersis (sid: 147). Att detta
senare iindam[il ej \·i nnes är redan visadt, emedan
hela Båtsmanshållets indragning· endast kan åstad.
komma 1095 man, mu1 på ett annat sätt torde
man kunna ,·inna detta syfte, utom hvars ernåend e
blide p ersonal och materiel är· en död hokstaf; nem.
!igen dt'l'igt ~ nom att man stiiller en viss del BåtsmarrsnummPr på vakans i tur och lägger vaka n,;.
nw <llen till den summa Rik;;staten består for sjö iifning. Båt~manshållct för landet best:lr ·nu af 569-l
man: om man anser att 5000 kunna vara tillr1ickl ige fi)r fre<lliga sysselsättningar och expr.ditione r,
sil kunna 6!U man siittas p~ val•ans a 2:-> H:dr per
r:un11ner, Jryarig·enom en summa stor 17,350 R :clr
hlefvc tillgänglig fiir sji.iexersi~. Dellna summa kuntle ock på det siitt iikas, att Kong!. Maj:t f(irst lät
uppsiitta alla Stads bå t:>miinnen, fiir att sedarr åter
sätta dem på Ya kans, i iindarnål att begllgna n kans nit>dlen till Flottalls exersi:;: att detta li.,·g·er
inom Konungen:> lwnstitutionella mag·t, lärer ~rara_
utom all fråga, och är man så m veket snarare berättigad att tro det, sor.n en _af 18'23 års skickl iga-.
ste Riksdags -oppositions -män, framlidne Professorn
och Kyrkoherden Fröberg var af samma tanl•a,
då han vid ett samtal i ämnet yttrade: ''ehuru jag
"tillh(ir oppositionen, skulle jag ingalunda ön.sl\a
"se Kong!. Maj:t frångå sin i lag g·rundade makt
"att kunna allbefalla uppsättningen af Stads-h åts''männen, fi.it· att återställa dem, jemte flere af
"land-båtsmännen, på vakans, i ändamål att använ- -

''da den inflyt~tule sumn~_an till ~ottan s öfning; och

"orn Hans 1\'laJ:t undenattar Standnna hiirom

så

'' hafva Yi t'j annat at~ göra, än att i undenlå; 1ig''het t acka Hans l\1aJ:t, som, •på d et fiir lantlet
"min st hetungande sätt uppfyller ett af d e mest
''mak tpåliggande och nö•hä,;diga uehol\ en". An tag er man mt att alla Stads-Båtsmiinnen voro upp satt e för att åter stiillas på vakans i åsyftadt iindamål, så uppstår fråga huru -stor vakans afg·ift stii1Ierna bör åliiggas.
Öfvertvg·a•l
derom att måno·a
..
"'
b
och stora stader med viilm :lende Borgerskap iiro att
anse som ett lands lungor och lrjerta och att endast g enom dem välmågans välsigi:elser kunna spridas öfver hela landet, för att återkomma och åtet'SIJrid as i jemn vexling·, och, oaktadt h varje större
utgi ft tyckes vilja motverka hvad man här fram stäl lt som ett axiom, slmlle man allt för mycket
misstaga sig om städernas u p plysta Borgerska p af_
' , såg enskild vinst, vid fr:lgan om valmns summans
utgörande, en ii r den i sjelfva verket, eller om
karit' n fortfor att va m uppsatt, ej kunde ega rum .
All t skall i sta,len anskaffas efter klubbsing, h varken vedbrand, äng·, sädesbod eller valfmars-till "er kande bondhustrur finnas der, allt måste kontant
hetal as och under sållane omständigheter är man
skäligen berättigad att anse det valn111s afg·iften borIle ut.g å i en summa, ej öfvcrstigande det belopp
hvartd l den vid de förmonligaste markeg·ångspris
kund e ncdgå. Enär städernes Båtsmiin, då de äro
uppsatte, kosta lika med Ho teringen, eller efter
forra årets markegång·spris 63 R:dr banco så torde
•
l'(
l
'
1111nst
o~O R:dr samma mynt vnra · lag·om, emedan
lllarkegångsprisen väl aldrig· gå ned tiJ.l denna summa .
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Stads-Båtsmännens antal utgör 892 man, som
R:dr per man giir 44,600 R:dr, hvilka tillag -

(le lartll-båts mans-\'ak ans-afgift en 17,3il0 R:dr

och

Riks-~tats anslao·et till sjöexersili 45,000 R:dr , utgör

en summa stor""Hl6 ,950 R:dr, som blil'vf't' anvä 1.11 j_
bar för att gifva n(jdig exersis åt Flottans befäl
och manskap, eller att, i förening· med de från
Handels- och Sjiifarts- fonden afsatte 45,000 , visa
elen Svenska flaggan på längre afstån<\, der handelsintresset torde fordra dess närvaro.

Af h vad sagdt är, tyckes det blifva tydligt
att Båtsmans indelning Pn fortfarand e måste existera
oeh att institution en ej, utan stor förlust för det
allmänna , ehuru måhända med vinst för någon enskild t kan kullkasta s, men att äfven någon del
af het'a numeräre n lämpligen kunde sättas på Ya·
kansfot, för att skalm fond til_l Flottans exe~sis.

På det hät· föt·eslagn a sätt slwlle till Stateus
nytta kunna tillhamlah ållas 5000 man Båts~~än och
:>~5 man Kanoniet't>l', Matroser och Jungman , samt
således (oberäkna dt 800 man Sjö,A.rtill erister) vida
mera iin 1650 man oeh derjemte 106,950 R:dr erhållas f(ir att gifva öfning åt befäl och manskap,
Sjö-Artillt >riet inberäkn adt, je~1te ern~ende af en
hi) g re vigt af den flotta, som . i1111~es, an d~n som
enrlast, kan vinnas af dess sttllahg;g ande vul hrå:
bänken.

G.
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Den Kommitte , som fått sig uppdrage t att, jemte orsakeme till det ()kade antalet af skeppsbro tt,
undersi.ika hmuvitla icke sådane förbättrin gar må
kunn a giiras i konotrukt ionen, utrustning en och naviger ing·eu af handelsfa rtyg, hvarig·eno m en betydli g fö rminsknin g 1\uude åstadkom mas i den årliga
förl usten af l if och egend01!1 , på sjön, och som
inför Parlamen tet
tillika borde redogöra fiir
d ess ås igter i denna sak, me1l fram,;tälln ing af de ·
erfarenhe tshevis, som derhos förekomm it, har öfverlagt de ämnen som till densamm a hlifvit hänskj utna, och förenat sig i följande betänkand e :

l. Förlust i egendo m och lif på sjön,
i afseend e på numet•ii t•en.
l. Antalet skepp och fartyg, h vilka, tillhö rand e de Förenade Rikena, lidit skeppsbro tt eller
gått förlorade under nedanståe nde p erioder, synes
af ett till Kommitte en inkomme t utdrag· från Lloyd's
böcker, vara följande:
(') Ur The Nautiwl Magasin för Oktob. s. å., öfvera, af C. F. L.

tTidskr. i Sjöv., 2:a rlrJ:., l:a H.)

3

34

35

Antal af fm·ty g , stNm dadc eller shepps .
brutn e: 1816 , 3,13; 1811 , 362; 1818 , 1109 ; ti ll.
s;ammans 1,114 . 1833 , 595; 183-l, L}5·l ; 1835,
52,1 ; tillsam mons 1,573 .

f ,anståe nde, och hvara f antale t drukn ade , tillhöo'
hv arje fartyg 1ir noga kiindt , synes, af samrall< 1utdr
~
ag· , \'ara f"'o l"JaiH1e:

u1a

1816, 9-15; 1811, 499; 1818, 256 ; total.
1,700. 1833, 512; 183-!, 518; 1835, 56:!; total

Anta l af fa1'ty g, salma de eller fii·r lorade:
1816 19; 1817 , 40; 1818, 30; tillsam mans 89.
1833: 56; 183:1:, 43; 1835, 30; tillsam mans 129.
Utgör ande tillhop a ett antal af 1,203 skepp ~ Her
f ar t y g' som föt:lor at och sakna ts under den forst.
•
l f l 102·
nämnd e period

en af tre ar, och ett anta a
,
,
som förlor at och blifvi t sakna de under den andra
period en af trenne år.
2. Beräk nande antale t af förolycka~le fartyg
under de tvenne ofvan nämnd e peri?d eme till ett antaget värde af t f:t 5,000 f()r hvat·Je fart~?· och last,
såsom ett medel tal af det hela, skulle forlus t en af
endom förors akad genom desse skepp sbrott uppe\ för :le för~ta tre åren' till ett 6,015 ,000, ut- g ö;and e ett medel tal af ett 2,005 ,000 om året ; o~~
r de sedna re trenne åren till en 8,510 ,000, utgor~nde ett medel tal af et-t 2,836 ,668 0111 året.

l 71-l.

'

5. Antag ande att mecle !antale t af person er

:tt

J

f.

3. Antal et af skepp för hvarje af ofvan .~~~:· ·kta år med hvilka hela besätt ninga rne g ått ~or·
mal
,
.. .
.. kdd t
lorade (ehur u antale t af hvarje bes<tt
tmng sat:,; ··~o
icke är bestäm dt) synes , af samm a utdrag ha
Lloyd ' s böcke r, hafva varit följan de:
1816 15· 1817 19; 1818 , 15; summ a 4~·
'
' 2-1; '
38 · 1834:
1835, 19; summ a 81 ; utg:o··f
rand: ett 'antal af 49 under den första period en a f
tre ar' samt af 81 under den andra period en a

1833

trenne 'å r.
,
.1
. k
.1
4. Antale t af perso ner,
urun naue under
det

loppe t af h varje af ofvan anförd e år , tillagd t

'

J

p:'t lwart och
a..~· de fartyg J~ted h.vill.m h~.la besiittn ing·arn e gatt forlon ute, utgJo rt l~, wL e rakna dt
befäl, mansl •ap och pas,;a gerare , vill det synas, att
und er tl e första trenne åren summ an af drunk nade
perso ner varit 588 med de fyrati onio fartyg en .
hvilk as bes~ittn i ngar hel t och hallet föroly ckats ,
och 1,700 med de fartyg , på h vilka det bestäm da
antale t för hva rje nr kändt , utgöra nde till samma ns
2,228 Ii f, eller 163 på året, och att under de sista tre åren antale t drunk nade person et· var 912 pa
8l fartyg af hvi lkas besätt ninga r alla gått förloJ:al!e , oeh l, i lO p ii de farty g d er bestäm da antale
t
för hvarje var kiifl(lt , utgöra nde ett total-a ntal af
2,682 Ii f, eller 89! på året.

6. Bland specie la kasu,; af förlu ster g·enom
skeppsb rott pa vi;;sa delar af kuste n, hat· det blifvit utriint , att under de setlna ste fyra åren 272
skepp förlor at s, tillh(i ramle staden Tyne , utg(ir ande
ett mede l-anta l af 68 fartyg om året, varan de
he la. antal et af fartyg , regi;;t rerade i denna hamn om knog 1,000 seg·el. Dessa 212 fartyg·s driigti g·het
uppgic k ti ll 60,48 9 ton s , och om man antag·er att
de hafva medfö rt total förlus t, och att medel värde t
af det hela var (tb ~O per ton; skulle f{irlus teu af
(!gendom ensam t från llenna hamn h e löp~ sig till
l1t 60:1,8 90 f(ir fyra år , ell er t{/:; 151 , 2~2 på året,
Uto,n det att antale t a f Jif, förlor ad e med d essa 272
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fa 1~tyg, under samma period .. var 682; antalet af
cfterlcn111atle cnkor och värntosa barn som under.
stöddes 147, och beloppe t af penning ar, utbetalte
af Seaman' s Associat ion i Shiehls fonder, till 110 _
derstöd åt medlem marue i denna förening ensalllt
uppging o till ett 1,935, 15 sl~., 9 d., varaude_ d~
från denna hamn begagna de fartyg hufv1ulsakllgen
lwlfarty g, h vilka göra åtta eller nio resor om året,
och äro fortfaran de i rörelse, så väl vinter som
sommar , 11å en farlig kust.

i. Under en tidrymd af 16 månader , från

tl. l Januari 1833 till d. l Maj 1834, uppgic k
antalet af de i Lloycl's h(icker såsom saknade eller
förlorad e anteckna de fartyg och hvilka seelermera
aldrig hörts utaf, till 95, hvillul hufvudsa klig·en
använde s för aflägsna rc resor. Efter uppgjor d beräkning af dessa fartygs värde och antalet af deras
besättni ngar, inberäkn adt befiil, manskap och passagerare , samt med antag·an de af ftt 8,000 så s o1~
llet lägsta medelvä rdet a!' skepp och last, och b
personer såsom medelan talet af individe r om b.?nl,
visar sig· en total fi.irlust, ensamt genom dessa forlo ra~le fartyg, inom den korta tiden af l H månad~r,
af ett 760,000 Sterling i egendom , och 1,425 l1f.

8. Dessa resultat omfatta dock icke all förlust af egendom och Ii f' förorsak ad genom s.k ep_~s
brott äfven emamt bland de fart y g sofn till hora
de F'Örenad e Rikena, alldenstu nd dessa uppgifte~
1
endast inbegTip a de förluster som finnas upptagn e
Lloyd' e böcker, h varifrån de anförde utdragen
blifvit hemta 1te, liVaremo t det är väl bekant att
många fartyg och lif förloras genom skeppa brott
elier sjunkuin g i öppna sjön, h varom inga anteck·
ningar göras i L!oyd's böcker, och af h vilka , såle·
des icke något samman drag kan föret·es.

9. Hela fi.irlusten i eg·endorn genom Bi·ittis1m
. tvg· som förlora eller sjunka i sj(in, må (lf'rföre
~
.; as a tt uppga" t1"Il om k n· ng; t re m 1"Il'IOI-lcr Sterta rtag·
l
..
,]
k
'l
l
f'
o
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. g OU! aret; a l VI ·en egen~-tnm van et , ehuru
l 111
. k e dess min .. k t genom assurans , 1c
·11 en del betac
t;re är en bestämrl t afgjord förlust för nationen ,
~älst kostnade n deraf, utgår från den Eng-elsk a publiken, på h vilken denna fi.irlust slutligen måste
falla tillbaka.

10. Hen årliga förlusten af li f, rörorsak ad genom skeppsb rott eller sjunkuin g at Brittisk a fartyg
i sj(in, må, på samma gnmder med sälcerhe t be ..
räknas till icke mindre än tusende personer om året, lwilken förlu st likaledes medför en ökad .penningeutg ·ift för d en Brittiska publiken , på hv1lken
und erst(idja ndct af många enkor och barn som blifvit hjelplös a genom dessa förluste r, slutligen måste falla.

IL II ujv u d s a/; l i g a

o )'s a h e r

t i l l S /:e JJ p s -

brott.

Il. Bland de serskitdt a orsakern a till skepps-

brott, torde följande vara de mest vanliga och aUmannast antagna ' hvilka dock till någon del kunna
afhjelpa s:
2.)
reparatio
i
mlighet
Fel i utru stningen . 3.) Ofulllw
5.)
lastning.
fven
. ner. 4.) Origtig eller Öfvenlri
Olämpl ighet i formen. 6.) Bristand e skicklig het
bland skeppare och styrmän . 7.) Fyllet'i bland
skeppare och manskap . 8.) Sjö-Assu ransens inYer·kan. 9.) Brist på nödham nar. 10.) Ofu.llko mlighet i sjökorte n .

1.) Felaktig konstruk tion af fartygen .
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12. Konsll'uktionen af Skepp. Den fel. k
tiga konstruktionen af skepp synes hafva Llit~ .... d e l es uppmuntrau_] genom kl ass1. fik
.
'l t
sar
. atJOns-syste
1net
hvilket från år 1798 ända till år 1834, fi:iljdes
Lloycl's, och efter hvilket fartygets ålder och dea
hamn der detsamma var byggdt, utgjorde de hur~
vudsakliga profven på dess styrka och ~-araktighet·
hvarjemte alla nya fartyg, ehuru svagt kon:
struerade, voro berättigade att bli fva inregistrerade
i den första klassen , för ett gifvet antal år, onn-ex,
lauue från sex till to l f, så att el e starkaste fartyg
blefvo satta i jemnlikhet med det svagaste, samt
uteslutne från första klassen då de föreskrifne åren
tilländalupit. Följden af detta klassifikations -systen1
var att skeppsägare föranleddes hygga sine fartyg
f(ir möjligaste bästa pris och med den minsta grad
af styrka som kunde vara tillriicklig· för att bibehålla dem för den nämnde korta perioden, (några
1Iade sjunkit och andra gått i stycken under tlnas
första resa) efter hvars förlopp Yånlet af dem sl<ulle
blifva betydligt nedsatt genom deras uteslutande
från för:>ta klassen.

f

13. Utrustning, 1·eparaUon och lastning.
Den beständiga remplaceringen af cle fartyg som så.
lunda öfverg-ått i den andra klassen , genom byggandet af andra för att fylla deras platser i den
första, ledde till en förökad ti llgilng i antalrt af
nya fartyg, utöfver en gagnelig· eller fördelaktig
eftel'frågan för dem, under de t att de fartyg, som
hade slutat den föresluifn e korta t iden för deras
fortvarande i första klassen, sedan de blifvit sålde
för ett ganska nedsatt pris och ingen beräkning
var för köpare att sätta dem i tillbörligt stånd, då
ej ens den fullkomligaste reparation kunde återföra
dem i deras fön>ta 1wsition, seglade på ett ringare

ital och för lägre frakter än andra; och denna

)\:~~1 n om lägre viikor med det r~dan öfverflödiga
t\ai et af skepp i sjön, medverkade till en &ådan

a;; nä n nedsättning af fra k ter och behålin i ng, som ·

.'ngad e till den yttersta spar~amhet i utredning
t" 1b omkostnauer
.l
• l
.
.. l1et, ocl1
VIt
s k eppmngen
1. a Il man
~~ största bemödanden att frambringa ett måttligt
~ tresse på det använda kapitalet, h vilka omstän~gheter all t för ofta l~dde ti_ll den b.ristfällighet i
utrustningen, ofullkom.hghet l reparattoner och den
öfverdrifna lastning, som blifvit anförda bland orsakerna till skeppsbrott.
11

14. _Främmande medtiijlan. Utom dessa
· f(ir hallanden af en stark tätlan bland de olika klas§er ne af skepp, tillhörig·a de Förenade Rikena, hade (le Brittiska skeppsägarne tillil•a att motstå metltäflan med skepp från Eui·opas kontinent, af utlänclningar ln-ilka, genom de många fördelar de ägde
i det ~jemförligt lägre priset 'p å deras materialie1·
för hyggnad, utrustningar och proviantering af clera1s fariy g, och de lä-gre hyrorna för deras besättnin gar, vol'O i stånd att åstadkomma behållningar
fraktviikor, h vilka ej ens betäckte omkostnaderna för de ·Brittiska fartygen .

pa

15. Farl,'ljgens form. Olämpligheten i fo.~·
men af Brittiska handelsfartygen, h vilken ofta go r
dem oförmögne att krys5a sig fri från lä kust och
följa ktlig-en föranleda till deras förolyckande, har
hlifvit en följd, dels af sjelfva naturen. af Brittiska
sjöfarten, och dels af de felaktiga mätmngssystemer
och de uppdrifne läst -afgifterne, som tillförne upphuros af Brittiska skepp. Måuga fartyg måste också konstnwras med en flatare form i botten, föt·'
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att göra dem passa nde för Engla nds grund a ham.
nar, samt att gifva dem mera styrk a och säker
het
då de falla torra ; men ehuru (lessa sedna re
äro
bland sådarre orsak er, som icke kunna föräiH
has
genom . någon sort system af Fiska lisk regle ring,
är
det likväl bestä mdt och medg ifvet att det mätni
ngs.
system och de hög·a läste- afgift e-rna, hvilk a tillför
ne existe rade, v oro kraft iga driffj edrar ~tt förmå
skepp sägar ne bygg a sina skepp med sådan a forme
r
och dirl]e nsion er, som kund e fören a en liten nominal-d rägtig het genom mätn ing, med en verkl igt
ägamle stor förmå ga att intag· a en last betyd
ligt
utöfv er det lästet al till h vilket de blefvo inskr
ifne,
bvilk a fören ade egens iwper kunde erhåll as geno11
1
uppof fring af snälls eglin g, lätthe t_, ledig· het i rörelserna , och följak tligen oförm åga att undko mma
fa.
rorna af en lä kust.

16. Skepp ens klass ifilwt ion. ' Klassifil<ationssystem et har blifvi t i betyd lig· måtto förbä ttradt
genom bilda nde af en ny fö1ening· benäm nd "Lioy
d's
Regis tet· Socie ty for Britti sh and Fort'i gn Shipn
ig",
hvars regle r synas vara grund ade på ett bona
fidebedöm mand e för fartyg s klassi fikati on, i förhå llande till deras verkl iga och tillhö riga förtje nster ,
omfattan de deras ålder , bygg·nadss ätt, mater iel, arbetets utför ande, samt fön å d; men, ehuru det ii
r all
anled ning att tro, att det ytters ta result atet af
det·
ta nya klassi fil\ati ons-s ystem skall Llifva åstad kom
·
mand et af en stor förLä ttring i den allmä nna
kankter en hos de Fören ade Hi k enas ·farty g-,
äger
denna fören ing likväl ingen makt utöfv er den
solll
kan tillko mma hvarj e annan priva t assoc iation
, •
att tving a till iaktta g·ande af sådan a föresk rift
er,
hvilk a kunna vara nödvä ndig-a för att bibeh ålla
den
högst a grad af styrk a och godh et, hvars uppnå
ende
af hand elsfa rtyg, vore önskv ärd .
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17. Måln ing af liiste talet. Ehm u syste met
för skepp smätn ing, sedan det nylig- en blifvi t förän
clradt , med tillräc klig nogg ranhe t, må kunna
utJilärka kubik inneh ållet af skepp ets lastru m, är
det
ett probl em, väl värd t efters innan de, att upptä
cka
någon metod som kan bestä mma lästet alet efter
heJa summ an af död vigt, eller den last som ett skepp
kan bära utan att sjunk a' hvara f en viss propo
rtion lwnde anses utgö,r a det inskr ifna lästet alet,
för
att denn ed undan rödja hvarj e anled ning
att uygga skepp med olämp liga fonne r, samt till
med hiir1sigt
att minsk a deras läste- afgift er.

män.

18. Mind re sl.·icklige sl;eppm·e och styr-

Den ofta inträf fande briste n tlå tillräc klig kunsl<ap och erfare nhet hos kapte ner och styrm iin, synes vara allt för myck et tillåte n eller
förbi;;ed(l. Denn a inkom peten s härlee ler sig stund
om
från brist på erfare nhet och känne dom i sjöma
nskap, men oftare från sakna den af tillhö rande
kun sl<aper i Navig ·ation en; och man har sett åtskil
lige
kapte ner, som ulifvi t anstä llde att föra köpm ansfa
rtyg, efter ätt blott för en g·anska kort tid hafva
·varit tilJ sjÖs; man har sett andra SOIU Jmrtppast
\'C -·
tat att på korte t uppd raga ett skepp s kurs,
el le t·
bestä mma sin latitu d genom en merid ian -altitu
d af
_solen. Mång a äro obeka nta med krono meter n s
begagna nde och i sanni ng gansl<a få äro i sti\nd
att
bestäm ma longi tuden genom lunar -obse rvatio
ner .
Soml ige få sig uppd raget att föra köpm ansfa
rtyg
vid en så' ytterl igt tidig· ålder (ett exem pe l är
med
en gosse 0111 14 år' h vilken s alla appri nticer

e)

(') lcl<c e~cntligcn skcpps gossat· utan ;ynglin gar,
(Iii dingar i yrket)
hvillm i sju åt· måste fat·a Rom såtlanc , innan rl c
lmnna antaga s
.--eller blifvn sine egne såsom fullgod e sjömiin cllc•·
.. matt·oRer.
Ofven.
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''oro ~ilclre än han ~jelf), ocl1 andra äro så helt och
hållet utan n:lg·on sjiierfarenhet (ett annat exempel
är med en bärare från en skeppsägares maga sin
som hl ef satt till kapl<~n på ett af hans skepp,) at~
man mött fartyg i sjön hvilka voro ur cleras räk~
uing till flere hundra mil, och andra som förlorat
på kuster, hvarifrån de trodde sig· varit hundrade
mil aflägsna vid samma tid.

)asta sig och nästan alla insubordinationsbrott, sturskbet, olydnad och vägrande att fullgöra sine sl\yldigheter, iifvensom arrester och bestraffningar, pålagde
såsom korrektiv, hvilket i bPgge hiind elserna måste
för en viss tid känhart förminska besättningsstyrkan, äro följder af den berusande verkan af brän vin eller spirituosa som befäl och besättningar bruka .

2l. Fö1·sök, gjorda på Amerihansha far-

19. Fylleri och bruh af starlia drycker.

tyg.

20. Bruhet att medtaga stora qvantiteter
of briinvin, såsom utg·örande en del af fartygs-pro-

De lyckligaste fiiljder hafva uppkommit af
de försök sont hlifvit gjorda i Am erikanska flottan
och handelstjensten, att undvara spirituösa drycker,
såsom en vanlig artikel för dag·lig·t hruk; och fin nas för närvarande mera än 1000 Amerikanska far tyg·, som segla på alla verldens haf, i hvarje kli mat, utan att deqts hefiil eller bes1ittningar bruka
spiritu(isa drycker, och dessa fartyg· iiro , i följd af
dt s1dan t förhållande i så mycket mera fulllwmligt
och pålitligt tillstiind iin andra, hvilka icke ant<~g·it
de11na regel, att de allmänna Assurans-Kompagnierna i Atnerik~ återbetala fem på humlradet af assurans-premiern e f{)r sådane fartyg som fulliiuda deras resor utan att derunder begagna spirituosa. ,
ExPmpel af Brittiska fartyg, seg·lande från Liverpool, finnas äfveu, som p;'i samma siitt hafva fram bring·at elen största förd el för skeppsiigarne, as~ura
dörcrne, cle handlande, befälet och L~sättningarne .

vision, så väl i flottan som på hatulelsfartyg, och
det vanliga bruket af sådana starka drycker, äfvcn
då de uppblandas med vatten, och i hvad som vanligen anses t'i.ir en måttlig portion utdelas till hv arje man till sjös, är i sig· sjelf icke sällan en orsak
till förluster af skepp och folk, da fartyg ofta fat ta eld vid upptappniug af spirituosa som alltid för varas ned i skeppet. Ej siillan finna besättninga r Ile tillfälle att åtkomma bränvinsl\ärlen , samt öfver ·

' 22. S,jö-Assurans. Sjö-Assurans- Systemet, ehuru erbjudande ett m edel att benra individer från
en ytterlig förlust, innebär likviii genom öfv erfö l'andet af clet pekuniera ansvaret för sådane fiirlu 1!.ter frän Skeppsägame på Ass u radöreme, anledn iug
t11l mindre omsorg i sk q> pens kon ~ truktion, m in d re
fullk•Jmligh ct i deras utrustning, och miui.lre säker-

Fylleri, antingen bland skeppare, styrmän eller man ~
skapet ii r ofta orsaken till fartygs förolyckande, ty
clet föranleder alltid till origtiga, motsägande befallningar och anordningar från befält>ts sida, samt
sot\ ande på utliik1·n eller vid roret, bland manskapet; hvaraf följden är att fartyg segla på hvaran dra nattetid, då ett eller begge dervid sju n lm, att
fartyg gira hack e ller öfverväldigas af hastigt p åkommande byar, och }{an t ra, att Illasterne förlora s,
g·enom brist på uppmiirksamhet att i tid bereda sig
för faran, samt att origtiga kursar styras, som fö ra clirekte på farlig·heter, h vilka annars hade und vikits.
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het för deras tillbörliga handterande i sjön, eme_
lian risken af en sådan f(5dust för ske11psägarne kan
beti-iekas medelst ett bestiimclt assurans-premium ,
h vilket, utgående af frakten, och ~edan bel~gdt på
det förda godset, fästt:r den egen tliga ansv~ngheten
och den egentliga fi.irlusten vid det allmanna; -då
a lla tie i transaktionen delägande partie:r na, med
tillhjelp af Sjö-Assurans, kunna trygga sig sjelfva
från hvarje delaktighet i dylika förluster.

23. Nödhamnar. Det finnes flere delar af
Stor-Brittaniens ku~ter der saknaden af nödham nar har föi·anledt till förlusten af många fartyg ,
hvilka lätteligen kunnat riiddas, om sadana hamnar
funnits, hvaripland de tvenne följande exemplen
må nämnas.

Under .t t·enne 8årskildta stormar som intdiffade ?uen 1821; 1824 och 1829, f(irlorade på östra
kusten af England, emellan Humber och Tf~es, 1()9
far,t yg· ~ hvaraf 73 blefv~ k~stade yå .. !ledc~.rs klippor, der särdeles lätthet erh.Ju~~~r s1g for anlagg·andc
af en nödhamn, llVarigenom forlusten af alla dessa
fartyg hade förekommits. Under loppet af innevarande år 1836, såg man icke mindre än 39 fartyg·
på stranden i Holyhead-Bay på en ~ån?, hvaraf
~O totalt förlorade, alla med hela besattnmgen om·
bord; och inom samma period hafva många fartyg
förlorat mellan Holyhead och Liverpool, IHarest
en förträfflig· position finnes att formera en ni)dhamn mellan Great och Little Orme's Head vid utloppet af Beefloden, i hvilken, om en så<lan hamn
"Varit formerad , stöne delen af desse fartyg· lwnd c
blifvit räddade.
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Z4.

Sjöh01·ts ofullkomlighet.

Ofullkomligh ten af sjökort tir mera utesintande orsaken ..till
ke ppsbrott i de nybesökta regionema af den Ost.
5
. e Archipelagen och Chinesiska farvattnen, hvarest,
•:ktadt de högligen pdsvänle arbeten af Ostindi0ka Kompag·niets Sjö-Officerare, och . den nitfull a
~härdigheten o~h skickligheten hos dess utmiirkta
Hydrograf, afhdne. ~a11ten Hors~ur~·h, h vars an visningar och kort ofver de Ostm<hska farvattnen
hafva blifvit oskattbare skyddsmedel för lif och e ~
.g·endom i dessa trakte1·, ännu mycl~et åte~~tå: att
· göra för att. erhålla nog~granna nautiska matmngar
af öar och kuster.

III. Föreslagne hjelpmedel.

25. lfandels-Sjöfarls-Collcgium . Uet ar ett
föremå l af största vigt, att, genom en parlamentsakt i London autorisera bildandet af ett Handels-Sji)fart~-Kollegium , att leda, ha f va uppsig-t Mver, och
1·eglera de Förenade . Rikenas handels -sjöfarts -affiirer efter en sådan plan f(ir dess organisation och
kon'troll- utöfning-, som kan förena ett rättvist och
tillbörligt afseende på de enskilta f(inlel<u:~le fö1·
skeppsiigarne, de handlande och assuradorerne,
hvilkas egendom dervid kommer i fråga; med en
lika uppmärksamhet för det allmänna intresset i
national-kapitalets bevarande från förstörelse på sjöu ;
och framför allt, att så vidt m(ijlig·t är bereda de
men'ni.skor~ siiked1et till sine Ii f, som blifva använ de till skeppens förande genom sjön och landets
maritima harulds bedrifvande.
26. Detta liandels-SJiifarts-l{ollegi-tan shulle blifva sil smnmansatt, att det bestod af ett
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visst antal erfarne officerare af Kong·!. Flottan, och
kapitener i hantlelstjenst, bitriidde af en insigt~fult
Hydrograf, en professor i nautikala astronomien
och navigationen, sam't t>n eller flere utmiirkte män
i lagfarenheten, fi)r hvilka ledamöter valet, efter
vissa proportioner, siwlie be~tiimmas af Amiralitett>t,
Trinity Board, och skeppsiigarne. Dessa ledamöte 1•
skulle blifva oföränderlige i deras befattning·, u n.
dantagande genom dc trenne nämnde korpsers sam.
fälta beslut; och till ett sådant Kolleg·ium skulle öf..
verlåtas makt att bringa i verkställighet, så vii l i
London som i uthamnarne, med parlamentets stadfiistande o~.:h fullmakt, följande hui'Yudsakliga föremal:

21. Sammanfallande och ordnande of en

sjölag, omfattande så mycket af den existerande
allmänna, och af parlamentet stadgade rikslag·en,
som detta kollegium ansåg vig·tigast att upptaga
och göras allmänt bekant, med tilläg·g af sådaue
andra iakttagelser, som kunde syuas n(idvändig·a för
' fullst;indigheten af en · sådan lag-samling-, hvilken
tydligt och noggrannt borde utmiirka de ömsesidiga
skyldighetenie och förbindels ernc emellan skepp,;ägare, befäl och mansh:ap. Derigenom uppfylles ('Il
märklig brist i Stor-Brittanieu, som nu niistan iir_
1let enda kustland i verlden, llVarest ingen sådan specicl Sjö-Lagbok finnes.

28. Förbiittringm· i SJöviisendet, eller befordrande och uppmuntrande af förbiittringar deri,
medelst emottag·ande af undersökningar och utlåtande öfver planer eller förslag, inlemnade till dem
i sådant ändamål, antingen i vetenskapligt hänseende, röra,ule nautikal-astronomi och uavigation , l•Y-

lrografi och sjömätning, skepps-konstruktio n, SJO:nanskap, tackling, stufning, segling, ordning· och
fiirtlelnin gar med hes1ittningar el le l' andra föremål j
Jedande till förbiittring af Brittiska skepp och Brittiska Sjömän.
29. Fartygs Klassifikation: fullkomnandet
af ett system e för Fartygs klassification, till den
mest · upphiuliga grad af noggrant bestämmande
(lerig·enom af det verkliga t illstån1let och förhållan det med h va1je registrerad t fartyg·.

30. Byggande J Mätning och Utrustning .
Samlandet af upplysningar i afseende på de bästa
meto1~erna för byggande, mätning, utrustande, lastning·, samt huru alla fartyg, byggda och registrerad e i de Förenade Rikena må kunna förse3 med
sina behof af folk, provision, vatten och båtar,
j <_>mte förtslående af de biista medel till att åstadkomma en praktisk användbarhet af sålunda erhållna upplysningar.

de.

31. Sheppm·es och Sty1·miins examineranBestämmande af ett visst matt af skicklighet

och kunskaper i sjömanskap och navigation, att
förv1irfva s eller ägas af kaptener och styrmän, innan 1le simile erhålla antagning~betyg för serskildta gra<lrr i hamlels-sjöfartstje nsten; och vissa högre
viikor af skicklig· het och !din nedom i sjömanskap,
navigatJon och nautikal-astronomi , för kaptener, innan de skulle vara ueriittig·ade att alltagas till Befälhafvare på fartyg· af olika klasser och för olika resor.

32. Tillförordnandet af Examinatorer i
sjömanskapet, navigationen och nautikala astronolllien, fö1· en publik examen med alla sökande till
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Styrmans- och Chefs-hefattning·;n
med r1itt 1'g·l l\' 1
att lata alla dem ga til lbaka' h vilka kunde lJ r
. l ..
l
c 111nas IC \e aga~ et er~onlt>rl•g;a mattet af,kunskap fiil'
t~~~~. Id ass:. ~tnll~en astmul:Hles att upp nas, och llled
rattighet alvensa, att meddela betyg åt m[in ar rn ._
ra utmiirkt skicklig·hct och l\: ännedom, samt til!ått:J_
se f()r hva1je klass att biira en uniform, såsom · fiil'. hållandet ,-ar i för detta Ost-Indiska Kompaguiet
handelsmarin,
skiiJ'alitig från flottans· uniform , 111 en
-s
. .
.
t1lhl•a nog markerad för afsig·ten att utmärka
de personer som bära den, såsom Yarande befordrade till officerare i handels-sjöfarts tjenst.
n

0

o

•

, '

'

Q

o

33. Sparbanhar och Herbergen, (Asylurns).
Bevararule af sjöfolks helsa, luafte1· och morilslHI
karal\te1·, h vilka utg(ira cle hufvuclsaldiga elemeuten
för besiittningarnes verksamhet, och lända till förminskning af skeppsbrott genom inrättande af
sparbanl•ar, f(ir behållning·en af sjöfolkets hyror,
och herbergen för emottaganclet af manskap och
dess effekter, anting-en ombord på skepp, förtöjde
från land, inre<lde för deras emottag·ande eller u.
'
ti sersloldta hus hyggdf' i land; i ändamål
att,
så vidt det kunde bliha en m()jlighet, rädda dessa
sjömän från det elände och den förnd. •ilg h vari
de så alltjemt föras, snart sagd t genast efter dt'ras
återkomst från sjön, då, efter att ha(va hlifvit öfverlastade af starka -drycker, och stundom gjonla
medvetslösa genom söfvamle medel, de blifva röfvade och plundrade utaf så kallade krympare (*)

n

E~· .so··~ }msvänlar (;Ilet· iljelfgjort!e förmyndare för sjöfolk BO"!
al gm· .!mn fat·tyg cl~et• slutad resa eller uppliiggning, hvillia pil
allt satt b~gagna. st g. af. detta .foll's svagheter- biijelscn att
r~_un la om ~- .ett fl"llt ttlls~.and, frikostighet och godtrngenhet.f?r at~ berulva dem en Iange och miidosamt hopsparad bchallmng (H\ deras hyror, och för ö frio-t behandla dem såsom ofvru•fiire ät· omniim~ult. :_Egentlig·en end~ut i de stöne stiitlcrna l Eng··
land och Amcnka aro sådat1c till finnande.
Öfvers.
1

( ·rilll ps) , som g(ira dt~ m till sina offer och hålla
behållning af
teraii hyra ar for~pdhl, liVarefter de ofta föras i
tillstå~-~~ af Len~_mi•~g, omh.ord _på fartyg· , Olll
)!vars bcfal och besattmng· de IclH~ haha den ringaste I~äuJH'<~om, oc~~ förskottet på deras hyror, i
ställ et a tt ~ltf\·a anvandt till uppköp af nödig utrustning för resau, g-ripes af deras förste och egentlige bed ragare för en verklig eller föregifveu skuld
iråkad under fångenskaP.en hos denne.
'

"~111 i ve rldi~· f:~... g·c~tskap tills all

:tt

3-1. Inshrifuiugs-Konlor. Inrtittandet af In.
skrifnings-Kontor, der certifikatet· öfver hvarje sjö.
mans namn, ål da, duglighet och kara!• ter (h vilket
enlig t en sednare parlaments -akt, rörande registre~
•·ing-en af Brittiskt sjöfolk, måste lemnas alla sjömäu som begära \let af sina Befälhafvarfl då de af.
gå från bord' må Llifva deponerade och införde i
en bok, hållen för detta ändarnål; och böra dessa
inskrifni• •gs-kontor vara förbundne att, utan någon
omkostnad, afgifva bestyrkta afskrifter af sådane för.
hålln ings-certilikater till alla sjömän. hvilka i sådant
~ ml amål viinda sig till ,detsamma, för att derigenom
as.tadkomma <'Il edonlerlig lätthet för utväljandet
at det Lästa folk, och att föranleda skepps-befälhaf~~re , att redan i början af fartygets klargöring,
torhy ra den egentliga be:;ättning-, llVarmed deras'
skepp skola bemannas för resan.
. ; 35. Navigations-Sholor. lnrätta;1det af Na.
Vtgat wns-Skolor 1ned lindriga kostnader, antingen
ombo rd på fartyg·, inredda för detta ändamål, eHer
t Tids!. r. i Sjö{l., 2:a rlrg., I:a H.)

4
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36 Unde rs(i/m ings- Doms tolar .
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. 37. Fiirlilonhzlf.~s-Domstolal'.
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40. Nedsiittning af Jllllagm·.

En smani 11 _

gom sl<eende nedsätt ni ng· af alla 11ålagor ~ afgil't('l'
o ch sl,atter som i fö rsta hand äro tryckande för
sk eppsfarte~ och som föranleda till ~tegTing i k~st
naden af fartyg·s byg·gande ~· utrustmng· och navJg;P.'i-in g så att de må blit\a biittre i stånd att miita
..
l
utsa tte
nu aro
de n 'svå ra m ed tätlan för hv1'll\.e n he
artyg.
f
med andr<! u a tioners

41. 'F iJnniushadt bruh af spirituösa dryc -

H. ~ · Fl.?tt~ .. f?r tlt>f sy~tcn~,
ar foiJdt pa Am enframg·ang
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harulelssl{epp,
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på
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uäo-ra
äfven
med de b~ista följder deraf i al la afseentlen) att
u 11 phöra med utgifningen af bdinv in .till sjö~olk e t ,
så~o m en artikel af nödvändigt behof, och l dess
ställe förordna de mera f ödande och helsosamma
dryckerna af kaffe , kak ao, ehokolad eller the; så
att den qvantitet af bränvin, so m i föHåd 1r.. ·l~· if
må inskriinkas till hvad som kUJule
ves ombord
fordras för ~erskildta o ch t vingan el e o mstiindig· h et~> r ,
att utdelas efter Befiilhafvaren s och läkareJIS på
hnrje fart yg; för esk rift, och e~.da~~ ,,~d sådana tillfälit:n då ut: lmndc fiuua det nodvam!Jgt.
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43. lfnderhandlin gar med friimmande Na tio11er. Genom öppnande af en negociat ion med al la sj ömakter med hvilka Stor-Brittanni en 3gcr politiska e ller kommersida relationer, i afsigt att åstatl kom ma, om möjligt är, ett iindam åls~cnligt fördrag
med hvar och en särskildt och alJa g e mensamt, att
använda deras största Lemödande för bergall(le af
fol k och gods från de fartyg som hafva olyckan
att förlora vid dera s strände.r; för st och främst sö kandt: folkets rädduing, ocl1 lemnand e dem und erstöd, skyg·d och försvar för dera s personer, som
bl ifva uppkastade på d~ras.• kuster, och sedan dispo nerande p å det fördelal<tiga ste sätt ou! den berga'k!
egendom en och godset, hålland e elen dcrafuppkom na behållningen, för erl viss tid, till den lagliga äg·arens order , ifall någon sådan t i Il k än nagaf sig·; och
efter denna tids förlopp , i händelse i u gen ägare anmälte sig, in sätta beloppet uti en ske ppsbrottsfond ,
hv araf skulle Lekostas de utgifter . som lmr11ie fot· dras till bevarande a f folk och gods, r1iddatlt p å
deras kuster; tör att hindra, om mi ij Ii g t , det barbariska bruket att plundra skepp och folk , som o lyckligtvis blifvit kastade på en farlig kus t ; äfve,nsom ' att förflytta ,, ir,komsterna af sådana inträfl'ad·~
rättighet, tillhöraude Amiralitetsskeppiiibrott från
fond er, ti,l l en fond för skepp sL r~tne Sjömäns underst()d, och återställande af d et skeppsbrutna gotlset till d.ess lagliga ägare .

en

.44. Ritningm· och Modeller . Bland de åt-

skillige ritningar och modeller af föreslagne förbätt _
ringar i skeppskonstruktion som blifvit underställ,]a
kommitteen , synes ingen vara ~ärd mera allvarlig
uppmärksamhet än de som utvisa det stora företräde i styrka och motståndsf(irmåga hos , de solida
bottnarne för skepp , som händelsen med H. M.
Skepp Pique utvisar, framför den vanliga metoden för handelsfartygs konstruktion, efter hvilken
öppna mellanrum äro lemnade mellan hvarje par af
timm er. Den håller ä hen före, att Kapten Manby's
inrättning att å!'tadkomma kommunikation medelst
en lina ifrån land till ett strandallt fartyg och M :r
Trengrouse's uppfinning att bringa en lina från fat·tyget i land' eller från ett skepp till ett annat' äro förtjente af uppmuntran af nationen, såsom ber äknade att frälsa många lif från undergång, då de
hastigt och ändamålsenligt användas.

·l ·' Ilen i ett högre tillstand af fulllwmligh et ,
J et ~~•·enom· fiirrc förlust er intri-iffa ; att den AmeriJtva••g
.
.at tl e sel l nare aren
o
•
•t
ka skeppsfa rten tilltag1 e~
~~:.1\Jtande af 12 ~ per cent. om ård, under det
Ol '
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·
' l
Brittiska skeppsfar ten t~ \ ats tnom f'sanfm~a pNtOf~ ~~clast 1 ~ per cent. om aret; att e te r ra~;a n a s.1~
1 SJOfolk alltjemnt tilltager genom den utvu gate
.
-ten
o"fver
hela
verlden
och
ett
sto
rt
antal
~en~
·
· •
bortgår genom skel1psbrott; och f~estels~'n, som urp·
tor genom de högre hyrorna på Amenkanska far:y~ föranl eder ett stort antal af Britti~kt sjöfolk
bva:je år att öfverg.ifva sitt eget lands t.1enst, och
öfvergå till de Förena!le St~ter.nas, och att ~l~s~e
utgöra för det mesta vara sktck hgaste och . dughg,ts te SJ·Ömiin
.
' hvilka omständigheter frambnnga
.. den
.
dubbla effekten att öka dc Amerikan ska besattnmg·ames styrk~L och_, i s.amma förhållande, förminska
den Bri ttisl\a handelstJenstens verksamhet.

45. Amerikansl:a , Skeppsfarten. Kommitteen kan icke sluta sina arbeten, utan att fästa uppmärksamhet på det förhållande, att de Fö ren... le
Staternas i Amerika skepp, som besöka de Engelska
hamnarne, enligt många vittnens intygande, ()fverträffa dem af samma klass bland Stor-Brittanniens
skepp; att Befälhafvare och underbefäl i allmänhet
anses vara mera skicklig·e såsom sj(jmän och navig atörer, och likaså vanligen personer med mera bild.:
ning än de Befälhafvare och underbefäl på Britti;
ska skepp af lika storlek och klass som segla pa
Amerika, under det de förenade Statemas sjöfolk
anses vara med mera omsorg utvalde samt dugligare;
att Amerikanska skepp, segland~_ från Liverpool till
New- York, äga företräde framför Engelska sk et~ P
som segla på samma hamn, båtle i anseende ~tll
frakt och assurans-värdering; och, emedan de aro
högre betalte, är hela deras ekipering också u n-

46. Lagstiftande l't-laht~ns lillgörande. Det
är del'före deuna kommitees öfvertygelse att det för~ta tillfälle bör blifva begagnad t ~ vid Parlamentets
nästkommande session, att fiista Lagsti ftatHle mal{ttns uppmärksamhet p å d et närvarande förh å llandet
med Brittiska skepp och Brittiska sjömän, i' äm~.~
mål att införa sådane förordni nga\' , som voro bast
beräknade till att kunna höj a och förbättra den allmiinna karakteren af Brittiska handelsai1a rinen och
att försätta den i ett tillstånd af säkerhet och verl{samhet, som kan göra dess skepp af den mest fullkomnade konstruktion som konst och vetenskap
.. k-,
förm å frambringa, d ess' O fficerare de mest utmar
ta för d eras kunskaper och erfarenhet , och des,~
sjöfolk så aktningsviirdt f()r deras karakter och.. sa
lyckligt i åtnjutande af er: motsv_a,randc ved~rga ~-~
niug för dera:; mödor , som hiingihenhcten ttll ta-
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derneslanllet i krig och dfras tjenster för handel
under freden, så rättvisligen beriittiga dem att f~~~:
.J. S. Buc1dngham.
vänta.
Ordförande.

lJTDRAG AF ETT ANFöRANDE, UPPLAST I
DEN

(Föregaemle Betänl<ande af Skeppshrottskommiten är ett af de vigtigaste dokornenter s0111
. någonsin ännu blifvit öfverlemnadt till Brittish lag·l hvarje rad deraf
stiftningens uppmärksamhet.
finnas ämnen nog till allvarliga och grundliga betraktelser och det innehär alltigenom kraftiga vittnesbörd om det outtröttliga nit och den ihärdiga
undersökning hvarmed kommitfeen, till dess fortfa_
rande heder och anseende har uppfyllt dess åliggande. Handlingarne, h varpå detta betiinl<ande är gr u n.
Vi tvifia ~j på
dadt, hafv~ ännu icke utlwmmit.
att de skola lägga i dagen åtskilliga prof af det systems verkningar, efter hvilket vår handelsmarin
för närvarande ledes , och vi skola iåe underl il la
att framlägga några deraf för våra läsare. Men vi
hoppas att nästa parlaments session skall tag.. ,,;;.
gra mått och steg till f(irhättrande af dett~ systt\m
genom antagande af kommittens fihslag·, och att den
Brittiska Handelstjensten då icke mera skall lem nas i det beklagansvärda skick hvari den så länge
förblifvit, på samma gång en förebr;'ielse till den
Brittiska publiken, och en beskattning ur lless fic Ed. N. M.)
.
kor.
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- - - . . .:_ De ämnen

som i föregående anförande blifvit vidrörde, leda tanken på en annan afhandling, rörande åtskilliga delar af yrket, som i
Kong·!. Ihigs- Vetenskaps-Akademiens handlingar för
sistlidne - år förekommer, under namn: "Utdrag ur
en Svensk Sjö-Officers anteckningar''. Förmodligen
har Kong l. Sällskapets Ledamöter redan, h var och
en för sig, fästat den uppmärksamhet vid samma
anteckningar, h vartill de i flera afseenden göra
sig förtjente; men då de synas påkalla ett mera
offentligt uttryck af det ogillande ~le , för vissa
'lelar, ibland oss väckt, torde några enskildta
observationer dervid, inom llenna krets åtminmed fog kunna framställas och anses
stone,
värde att bevaras, om än llensamma Jäsande publik,
som tagit del af omnämnde anteckningar, pa ett
direkt siitt icke blir upply.s t om den orättvisa och
det nedsättande. inf()r allmänna opinionen, som Kongl.
Flottans personal möjligen, genom så beskaffade origtiga framställningar i sin mon kuude erfara.

Det ville synas af dessa antcckning·ar, som
allt för mycken okunnighet, de beklagansviirdaste och skamligaste förhållanden intill våra tider
alltjemt i v:1r flotta ägde rum . .Tag· vill icke fästa
rnig vitl en hänförd dyrkan af främmande Gudar ,
Mom deri uppenbarar sig, ohejda(~ af tankeu
på de åtminstone lilm renlärige egne, och Ii -
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kasom metl försakelse af eti tiiiL örlig· ~elfk ;iu~ta
och dt lifvande hopp om b:ittr~ <~.agar~. Må ~l eu u a
Leundran vara r;iuvis och sann 1 stg s..1elf; men of.
ta~t, och mera naturligt, och ju mera förhåll ande.
na sålumla visa sig olika, blir den hos månge11
mera tyst och sluten, hänf~.rande hä~~.lre till
allvarl'ig·a önskningar o~h b~modand.~n, for up~l 11äendet af samma mål, än t tU ned sattande a f srg
sjelf under jemförelsen. Må ungdomens eld; det
· ·rnna brinnande nitei ärelystnaelen eller hvtlken
ts<
'
,. fl'
o
Joflig och naturlig driffj<'der som helst, t · 1g t palm de utmärkande bristerne och hehofven, och
pe
· moJ
"'l'tgt.. sa"tt v~rbegagna sin förmåga att pa ln·arJe
ka till ett b:ittre tillstånd; men, må fram~~~r allt tcke dervill aktningen för ;ig sjelf ~ch de ta,~g e ~· man
alnun stol la...1 , ·nedsättas eller fiinlunldas; ma man,
••
\
f"
ne vid en sådan jemfiirelse, nog:l kanna l essa. orhåll anden å båda sidor, och på samma ~Hl e r!
F'örfattaren medger likviii sjelf, "den fullkomlr ~a okunnighet h varuti man lefver, med afs~ende pa _de
förbättringar, som i vapnet vidtagas pa _de s_tattoner hvarå man ej tjcnstg·ör den långa . ~td . a! fem.
:'a 1· ."
och , "att det är alltför troligt att atsktlhgt at
,
.. 1 "
hvad han anfört, är på våra krigsfartyg anvant t ·
Hvarföre icke då, af samma skäl, för en kanske
iinnu mera uppdrifvcn kontrast, jemföra .. en ännu
aflägsnare period ho~ oss • med den ~~.arvarande
i England! Det har t1ocl{ icke afskräckt fo~!at~aren,
ifrån -att emellanåt nog förhastad t a fmåla forhallauden IJå våra fartyg·, som alltredan blifvit u~trä~~gda,
i följe af deras egen oförenlighet med ett tntr_a''~~lll
de nytt skick i allmänhet, dels af en annan ttllarnpacl erfarenhet om nutidens fordringar o~;h behof.

Metl denna odelade hängifvenhet och deltagamle för allt liVad ·s om rörer det Engt:Iska , den
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f!:Jlgelska marinens ojemfiirliga makt och inflytande,
,(ess lysande. kara~ter .. oc~.~. Lragder, kum~e man ..näanse en vtss SJelffornojelse uttryckt 1 det fore ra
·
trii<le t. ex. 1· a f seen d e pao e k'tpenng
och snyg·g h ets )lållningen om bord, som skulle uteslutande tillhöra
lenna marin; utan afseende på den uråldriga, till
~rclsprak Öfyergångnfl, till ytterlighet drifna propretcten hos Holländarne; u ta n kännedom, f()nnod Jigen, om de förändringar och för hå lland~n, 1ifven
i denna del, som inom några decenni er så ojemförligt ryckt upp den Franska marinen och liksom
me.thamorfoserat den, till en point, den man icke
vill tro utan att se; utan att föt· öfrigt nämna den
Amerikanska.

Medgifvande gerna författarens åsigter . om
våra inrättningar för matlagning och skaffning om
bord, hade likväl Önskligt varit, att en liktidig crfart'nhet kunnat lemna honom anledning till någon
afpnrtning, genom fästad t afseende pli de, ehuru
tillfällige, förb1ittringar som härutinnan, undc~· st>d nal'e årens expeditioner, plifvit införde hos oss.

_
Principen för en regelbunden och noga detaljerad rengörings-fördelning, ät· icke friiriunantle
p& våra fartyg. På H. M. Korvett Najaderr, har
den åtminstone varit utförd; så att denna fönättning ·
äfven ' 'erkställ ts efter en gifven metod, i en viss
ordning, dervid hvatje man haft sine afdeltc
poster och sine bestämde verktyg.

Hvad som likväl aldramest, i det niimnlla ut draget ur en -~vensk Sjö-Officers anteckningar, väckt
lllin förundran, som alltför mycket YPllar författarens
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ofta n3got obetänkta ifver för den goda saken, och
som med skäl Yäckt uppseende bland mänga OfficP.rare i K. M. Flotta, är författarens apostrof till sig
;;jelf och 1Jes1ittningarne på våt:a skepp, rörande
samtlige deras okunnighet om en taklmgs-sto ppa.
res p:\ läggande eller, til~ och med dera~ ovet~.~:~.et
Han sager:
I tll
0111 l' n sådan 11ersedels tillvaro.
min skam måste jag tillstå, att jag, .innan jag sat.
te min fot på Engelskt fartyg, ej rätt· kände huru
tle~sa 8toppare bonle användas. Till min bedriifvelse måste jag bekänna, att jag ~j tror, ~~.~t någon
af vå ra besiittuingar i1ger ens arnng derom _ Lyckligt för Fijrfattaren att hafva fått varit i England ,
så att han, för sin del, tj mera behöfver skämmas!
Bedröfvels{~l\ är dock icke denned afhjelpt; och alla de som icke åtnjutit denna lycka, blifva sålunda Jen111ade åt sitt oblida öde. Författaren kan ej ,
()Ch förmodligen metl skäl; ause sig såsom bland de
minst erfame och kunnige Officerare i K . M . Flotta . och såled~s de många som icke kunna hänföras
in~ m samma kategori, inbegripne i samma fördö melse . I>en vigt Författaren, genom eri sådan hiinf(irel~e lägg·er på oenna, jemförelse vi5 föga maktpåliggande sak, oeh i en offentlig skrift, måste
doc:k väcl•a en särdeles uppmärk sa mbet hos deu ,
om des~a förhållanden okunniga läsande allmänhe ten, och i följe af nyssnämnde naturliga slutsats,
b lir K. M. Flottas J:lersonal i allmänhet, äfven ran-gerad under samma okunnighets dom.
Det kan icke behöfvas inon1 detta Sällskap att
s()ka be,·isa den fullkomligairring i hvilken för.~attare.n
här fallit. Fi}r min del, har jag, från och me<l expc(htioncn på Skeppet Tapperheten, -der endast flagg
oc h uniform saknades, för att represeutera en Svensk
Örlogsman, lika ovan lig j . sin hålluiug·, som medi en d~rtill voro det; - ~;~nder henne expeditioner med
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Jiadett-cxet·sis-farty g, ~ncler" en. expe<~.it~on ti}l Södra
Anwrika, samt under 2:ne ars tjenstgonng pa Kong l.
fransl{a skepp, icke en enda gång varit nu~tl om
kl:u·t skepps gi)rande, o till a!lmä~1 exersis ellel' p.å
• , a allvar, u t an att sadana taklmgs .stoppare vant
11
JC
..
l
tl}>ptagn e '. oc ) 1. reser\' ~n .. 1' mars:trne
.oc 1 .Pa. ( ac k
<lermed öfvat stg. Mahanda halva dc vant ttllverkatlc på annat s:itt och olika använde, iin hvad
termed göres å Engelska skepp, det blir en annan
1
sak; - men min öfvertygelse ii r, att de fleste af våra
matroser och jungmän hafva .noga reda det·på.
0

}"

Medgifvas måste för öfrigt Författarens talang att med intresse framställa ~le flerfaldi~a iimnen och förhållanden som han Lade gTundhgt och
redigt synes hafva uppfattat. Lätt är ock att inse,
att Önskningarne för lyckligare förhållanden med
vår flotta, och en lift ig åtrå att bidraga dertill,
lig·ger t i Il grund för dessa stumlom öf"erdrifna silHdringar af hvad som är.
Det vore dock önskligt, att dessa ämnen of-.
tare blefve offentligen afhandlade; att den rena,
t~ ttlda sanningen, "utan fruktan och utan förebråel se'', samt med oväld och sakkännedom framlagd,
kunde gifva en högTe stämning åt dessa fromtHa
utgjut elser - in petto, -- åt dessa h viskande rop
i (iknen; hvarig·enom det slutligen torde llunna lyckas, att Lringa ett kraftigt genljud deraf utöfver
de gränser, inom hvilka d e enda medlen till räddning·, - penning·ar, medel, förmodligen i förhållande äfven förändrade dispositioner- ensamt kunna vara att hoppas och förviinta.
- -

C. F . L .
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FöRitNDRINGAR INOl\1 KoNGL. MAJ:ts FLOTTA.

(Forts. fr . 1:a Årg·. sid . GO.)
a) Befordrade.

J! i d Mi l i t ii t·- St a t en.

Tm

Kapilener: r 'remier-Löjtnanterne I-l F ..
Frid•, th~n 30 April 1836 och C. S. Annerstedt,
den 24 Februari 18:17.
Till Prcmier-Liijtnanter: Sekond Löjtnanterne M. R. FoUin och C. O. F. Ameen den 30
A pr il, J. C. O; terman Ilen 18 Nov. l836, C. G.
Nystri)m och G. A. Schvartz den 2J Februari, samt
G . A. Netzel den 14 April 1837.
'fill LiiJ'lnants Tang och distinl:tion: Sekosul-Liijtnanterne J. H. Stålhammar den 8 .December lt3a5, G. A. lndehdou, C. G. Stuart och .'\.
L. Dahlman den 30 April samt \V. Cramer den 18
Nonmber 1~36, C. A. C. Warberg och C. C Warbt~rg den 2-l Febr. och O. A. Nonlen~köld den H
April 1831.
Till Selwnd-Lijjtnanle1·: C. J. Melander den '
4 November 1835, F. W. E. C. Lejonankar, FrihelTe A R. Leuhuusen och W. H ey kenskjöltl d t-n
23 Januari, C. A. Sundin den 12 Mars och G. 0dencrautz den 18 Nov. 1836, D. G. Haverman d.
:W Januari, H. A. Lilj eblad t! en 24 Febr. samt i\.
Adler5parre, H. af tChristicrnin och O. G. A. Herkepee d. 14 April 18 37.
LöJtnants namn heder och vänlighet tilla g de FJaggjunkarne C. G. Hansenberg· den 2r) Maj
och C. Bergman den 5 December 183:>.

Vid l(onstr-uktions - l{orpsen.
'fill PrcmieJ•-Li>jtnant : Sckond-Liijtnauten

_C. Lund<Jvist den 5 Mars 1836.
Till [;ÖJtnants 1·ang och distinhtion : Sekorul-1 .iijtnanten J. Wahlbeck s. d.
'l'ill Schond-LöJtnanter: Under -Konstrukti.i rerne F. A. Sheldon, C. G. Witt och F.
,
ne s. d.

Jlid ft'Iehanis/;a

E. Brau -

l{orpscn.

Till LiiJtnanter: C. E. Nortlstriim tlen 19
Mars och F. C. von Schcwen d. 16 Dccemb. 1836.
Vid SJö-Artilleri-Regem entet .
Till l.Jöjtnante1·: Und~ r-Löjtnantcrne C. C.
Kreuger, E. O. Braune och O . A. Ol sen d en 5
Mars 18:16.
Till U nder- LiiJt nanl: A . H . Nord wall d en
20 Februari '1 836 , m etl tur fr ån tl en 1~ Novem ber nm~ .

r i d c i v i l - s l a l e n.
Amiralitets-f(ammw·-Rtld s namn, hedtr
och \' ~ nlighet tillagde Öfver-Kommissarien S . \V .
Gynthcr d. W Hecemher 1 836.
Till Sju-Militiw-l(ommissarie: Kammarförvandtl:'n C. ,] , Hubendick d e n 3 Februari 1831.

Till Vmjs-l(ommissarie; Kamreraren C. M.
Frick s. d.

Till Rassör i Karls/o rona: Bokhållaren J .
s. ~1.
Till Se/;re lerarc och _,-i uditii1· vid Gö teborgs

L. Ö~ te rgre n

Station , Kauslisten C. G . Hy<lberg

ii-

d.

64:

Till l{amrer vid Göteborgs Station : Re g; e
men,s-Sluif varen C. Hemgren s. d.
P i d l( l er i s i- S t a t e n.
Till l{ompastor : Kastellspre dikanten
·
Ringios tlen 14 November 1835.

D

o

HARLSJiRONA , h·yckt ho8 P . E. Flygares Enka , 1B37.

