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BREF TILL HR B.UOT, REDAKTÖR AF ANNALEs 1\fARITil\IES, 

FRÅN HR LENORliiANT DE KERGRIST, CHEF PÅ_ LINJE

sKEPPET SuFFREN, RÖRANDE DETTA SKEPPS Ko~mANDE 

PÅ GRUND *) l CADIX BAY I FEBR. 1838 **). 

Camcca d. 31 Moj 1838. 

J ag får anhålla att Ni Hr Redaktör må vara af den god
heten att införa i Annales Maritimes följande detaljer: 

90 kanonskeppet Sulfrens kommande på grund i Cadix 
Bay under den hårda stormen för l. 24:de, 25:te och 2G:te 
Febr. skulle hafva ådragit sig ännu större uppmärksamhet 

inom Flottan, så fram t jag ej, fruktande att oroa våra 
familjer, hade afhållit mig ifrån att, vid den tiden, gifva 

del af vår verkliga belägenhet. 

Då nu i dag skeppet Sufl"ren befinner sig i docka i 

Carracca, och Amiral Lalande har gillat de dispositioner, 
som jag tog för att förekomma påstötningen, och derefter 
för att få skeppet flott, tror jag mig böra gifva Flottans 

Officerare del af omständigheterna vid denna olyckshändelse. 

Sulfren hade blott varit på Cadix Redd 10 dagar, då 
under en storm den 16:de Febr. det ena af de dagliga 
ankarne sprang. 

Den 21:ste förtöjde jag skeppet med kattade ankare 

och 120 fr. ketting ute på hvardera. 

Ankarpejling: Ta vira Torn S. 79 o V., Ponlal S. 12 o V. 
och S:te Catherine N. 33 o Ost. - Man hade underrättat mig, 

*) Vi hafva ej funnit något lämpligare uttryck för det franska 

ordet "echouage". Öfvers. Anm. 

**) Öfvcrsättning ur Annales Maritimes " Coloniales. 
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att den 23:dje viiniade man sig i Caclix ovanligt högt vat
ten och storm mot eqvinoxens annalkande. 

I fölJ'e deraf toO' 1'acr mina åtgärder den 23:dje om 
'::::' ' ö 

aftonen. Kl. !J voro Bramstängerna i däck, svåra stänger-
na och underr[\Crna strukna, båda pliktankarne för kran 
med 50 fr. tftg för h vardera, upphalta på Batteriet. Til
lika inslwrs en Kabel såsom solk-lina på Roret. 

Det svi'tra an !\aret, som sprang den 16:de hade jag 
icke kunnat remplacera, allelenstund vädret ej hade tillåtit 
mig hemta något säclant från Caracca ; jag befann mig nu 
således äga 4 svåra ankare af 4 å 5000 kilogrammors vigt 
och ett mindre rum-ankare om 2000 kilogrammer. 

Samma natt kl: 11 tilltog kultjen mycket och sjögån
gen blef svår. 

Den 24:de vid midnatten började skeppet att hård t rida 
för sina anlwre, och om vi ej hade trott oss ligga god t 
fast, skulle vi hafva varit oroliga, emedan vinden kastade 
pf1 V. N. V. gansl'a hastigt och ltårdt. Kl. half 4 sprang 
styrbords ketling; genast låto vi gå samma sidas pliktanka
re; men bagborels kunde ej fällas, emedan samma sidas 
ketting visade inunder. Icke dess mindre låg skeppet godt 
fast. 

Kl. half 5 läro vi gå 2l'{Ira pliidankaret och gingo 
genast i verk med att upptaga ur rummet och stocka det 
nyssnämnda rum-ankaret, vid h vilket klammades 60 f: r af 
styrhords ketting. Vi hade sackat nära 2 kabelliingder. 

Dl1 nu kl. 7 det var lågt vatten, stötte skeppet med 
hälen flera gånger. Vi transporterade kanoner från aktern 
till fören, Hittade något på roret och surrade det. 

Kl. 9 slabbnade styrbords tåg; jag låt vinda in derpi't 
och fick hem anlwrhiggen. Jag stack 45 f:r på bagbords 
tåg för att få det att bära tillil\a med samma sidas ketting. 

67 

Detta var allt hvad jag kunde slicka 1 emedan skepp<?! redan 
stött med hälen flera gånger. 

Det mindre rum-ankaret fälldes så snart det var klart, 
tillika· med det svåraste varp-ankaret. 

Snart märkte vi att bagbords tåg icke mera var styft. 
Vi vindade in och fingo hem röringen. I detta ögonblick 
sprang varp-ankartåget och vi lågo nu för ett enda svårt 
ankare; samt det lilla rum-ankaret, för hvilka skeppet 
fortfor att drifva med floden, under slötande med hälen 1 

oaktadt djupet var 20 å 30 fot. 

Kl. 4 e. m. kom Lots ombord. Emedan nu allt hvad 
vi kunde göra var gjordt, återstod intet att företaga, ty eme
dan jag hoppades att en vinds-förändring skulle rädda 
skeppet, ville jag ej kapa masterna. 

Den 25 kl. half 3 på morgonen hoppade roret utaf 
och skeppet högg hårdt i grund. 

In. 4 var stormen på sin högsta högd; skeppet dref 
å nyo och emedan kl. half 5 det omnämnde rum-ankaret 
helt och hållet draggade med, kom skeppet alldeles på grund 
med nåcrorlunda lös botten. Ifrån och med denna stund 

" . sysselsatte vi oss med att frånslå alla seglen och taga 1 

däck så väl underrårna som svåra stängerna. 

Kl. 8 hade vi endast 15 fots djup. Jag signalerade 
till briggen Alcyone skeppets beliigenhet och dess behof af 
ankare, men det var ej möjligt att hoppas något biträde 
förr än kultjen bedarrat. Emedan nu skeppet ej arbetade 
där det stod, lät jag fylla jerncisternerna med vatten, för 
att hindra det att med floden clrifva hårdare på land. Det 
läckte blott obetydligt. 

Den 26:te om natten, och synnerligast vid flodtiden, 
blef sjön hög, och kultjen återtog sin förra våldsamhet; 
vi hade nu t. o. m. 25 fot vatten. Skeppet stötte hårdt 



GS 

med hälen och bagbords kelting sprang i icke dessmindre 
förblef skeppet vindrätt för sitt lilla ankare, ända till kl. 
half 4; men nu föll skeppet tvärs, emedan svåra keltingen 
till rum-ankaret sprang vid en förfärligt hård by, och 
stötte på en sandbank, h varest det blef öfverspoladt af sjö
arne, som b rö to sig emot dess sida, och till den grad 
prässade det, att jag var hardt nära att låta kapa masterna; 
men emedan det var så grund t vatten att masterna, då de 
vid fallandet skulle hugga med topparue i grund, kunde 
för hård t skada skeppet, kapade jag ej, utan lät hissa 
för-stäng-stag-segel och sätta pressänningar i fock vanten. 
Skeppet föll bagbord öfver och kom med aklerspeglen 
mot vinden. 

Engelska Konsuln förlorade icke ett ögonblick för att 
begära biständ af ångfartyget Braganza, och Kapten Midd
lemay pä Engl. Korvetten la J\iagicienne hade skickat mig 
sin Sekund, oaktadt det hårda vädret, för att tillbjuda mig 
sin ~jenst och vara mig nyttig, samt tillbjuda mig ankare 
och kablar för att varpa skeppet, och till och med att gå 
till segels och bogsera det när det blef flott och om vin
den blef god. 

Kapten Maeleo d på Braga11Za försökte, på Kaplenerue 
Galliers och Rostaings begäran, att tillföra oss ett ankare 
från la Magicienne; men han kunde icke deruti lyckas , 
och det var icke utan fara han kunde återvända till Jlontales. 

Den käcke Kapten Macleod och Löjtn. Mitchel hade icke 
tvekat vid alt sticka på sina båda keltingar och sacka ner 
under den svåraste kulqen för att lernoa oss hjelp. 

Sex Koffardi-fartyg hade redan förlorat i/ min besätt
nings åsyn, h vilken vid delta tillfälle visad r; det största 
förtroende till sina O nicerare , och gjorde ~g förljent af 
mitt beröm i denna farans stund , då skeppet vid b varje 
sjö var nära att slås i stycken. 

Officerare 1 Elever och alla af Befälet h af va visat kall
blodighet 1 nit och verksamhet i dessa så nödvändiga egen
skaper vid dylika olyckshändelser. 

Kaplen R i card 1 min Sekund 1 har utmärkt sig såsom 
skicklig sjöman och Oflicer; med ett ord jag kan ej annat 
än berömma alla. 

Kaplenerue Gattier och Rostaing på Alc!Jone, och Kut
tern le F uret 1 äfvensom deras Otiicerare, h af va genom sitt 
nit gifvit mig prof af deras tillgifvenhef. 

Af Fransyska Konsuln hafva vi erhållit allt det bistånd 1 

som Ca d ix har kunnat lerona, och båtar för att lossa 
skeppet. 

Då efter den 27:de tidvattnet blef allt mindre och min
dre 1 stod skeppet oafbrutet på, o c !l jag kunde ej hoppas 
att få det flott före springtiden den 25:te Mars. 

Det var icke förr än den 5:te Mars, som Kapten Gat-
tier tillika med Löjtnant Berlin och Lots-Kapten från land 

1 

kunde komma och fälla 2:ne ankare akter om skeppet._ Detta 
behöfdes för att hålla det i ty oaktadt det !äg 11 fot djupt 
i sanden, hade det med h varje flod blifvit kastallt närmare 
kusten. 2 ankare och 3 keltingar Yoro sprungne. 

Ifrån denna stund företog jag lossningen af artilleriet, 
ammunitionen, provianten och utredningante m. m., som 
transporterades in på varfvet vid Caracca, der General-Kap
tenen för flottan och Varfs-Chefen till min disposition upp
låtit magasin er. 

Oaktadt arståndet af 2 tyska mil, lossades skeppet 
med båtar från land på 9 dygn . 

Jag kommenderade i land 300 man, hvilka Kommen
danten i Caracca inqvarterade i Hottans l1.aserner; delta 
manskap var bestämd! att emottaga och magasinera llVad. 
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vi debarkerade. Ombord !Jchöll jag blott miirssgastar , 
kanon-kommendörer-, laddare, barkass-och slupsgastar, al
la säkert folk: och med godt uppförande och på hvilka jag 
kunde fullt lita. 

Emedan vädret hade b! if vit vackrare, tog jag mina mått 
och steg för att begagna mig af det höga vattnet den 25:te 
Mars, och jag kunde då äfven hoppas biträde af ångfarty
get Braganza ; ty dess Kapten, Macleod, hade genom Kon
suln låtit säga mig, att han skulle så ställa, att han vore 
tillhands att vid denna tid gifva oss bogser-tåg, och att 
han till och med skulle uppskjuta sin afresa 24 timmar, 
om skeppet ej vore flotl förr än den 26:te. 

Emedan skeppet redan den 23:dje hade rört sig, låt 
jag vinda på tågen, som vor o akterut och jag erhöll en 
förflyttning af 57 metres vid flodtiden om aftonen. 

U n der natten läckte ~keppet, och vid dagen fann man 
vid ebbtiden, att det fattades 1 O fot af akterstärven och 
alla resnings-träden på en längd af 22 fot. 

_ Sedan jag upptäckt denna skada, var jag nödsakad 
att stå med vindningen, och jag beslutade mig att qvarhålla 
skeppet i sin håla ända till dess den funna läckan blef till
täppt förmedelst späckade presänningar, som jag enkom 
låt tillverka; ty nu hade jag god t hopp att få skeppet flott 
och införa det till Caracca, hvarest det kunde komma i 
docka. 

E hum ombord endast återstod undermasterna. vatten
cisternerna och barlasten var jag nödsakad att ytterligare 
lätta skeppet för att icke förfela April-springEden. Till 
följe der af gjorde jag klart att taga ut masterna: men eme
dan på varfvet i Caracca icke kunde fås annat än Gin-block, 
var jag öfverlemnad åt mina egna mojenger. Ickedessmin
dre, ·efter att hafva debarkerat vattencisternerna, uppsatte 
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jag un.denfterna, skålade till sax, låt g ii ra 2:nc liappstån
dare och tillverka 3:ne st. 8 tums trossar till rr· ,mor. 

Pejlingar der skeppet stod : 
S:tc Catherine N.15 o V., Tavira N. 83 o V., Pontates s. 54 o v. 
Högt Vatten 14 fot, Lågt Vatten 8 fot den 23:dje Mars. 

Amiral Lalande anlände och gillade mina dispositio
ner, men han ville alt all barlasten genast skulle lossas. 

Skeppct var då vid masternas uttagning alldeles tomt, 
!äg endast nertryckt 3 1~2 fot i den lösa sanden och vid 
stranden var vattnet 7 fot djupt. 

Emedan jag fruktade alt skeppet möjligtvis skulle falla 
åt sidan, då masterna skulle firas i sjön, valde jag, för 
verkställandel, ebbtiden, på det att skeppet, som då stod 
helt och hållet på bottnen, icke skulle hafVa någon rörelse; 
och jag hade tillfredsställelsen att lyckas ulan minsta olycks
händelse , oaktadt Sulfrens stormast var lika svår med de 
gamla Tredäckarnes. 

Amiralen hade redan de försia dagarue efter sin an
komst låtit göra klar en Ponton, förmedelst h vilken han 
tänkte underlätta akterskeppet. Garneringen hade blifvit 
drifven och sedan hade på hans order Durkarne blifvit 
rifna för alt äfven lätta skeppet, som med 10 pumpar icke 
kunde länsas på mindre än 50 a 61) tum. 

Under natten den 8 April, började det höga vattnet 
tilltaga, och jag vann förmedelst vindning, denna tid, en 
hel kabel-längd, utan alt Pontonen behöfts. 

Under afvaktan på dag-tidvattnet kom Amiralen om
bord , och lät ångfartyget le Ph are niinna sig , och place
rade det så, alt det var klart att ge bogser-lrtg så snart 
~keppet flö!. 
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Vid half-tiden började vi vinda i spelen; de 10 pum
parne sköttes af folk från linieskeppet J ena; och då n n 
skeppet blifvit ut vindad t ur sin håla, blef det bogserad t på 
Cadix Redd af le Phm·e. Hela denna manöver leddes af 
Amiral Latande. 

'Följande dagen bogserade oss samma ångfartyg till 
Caracca, hvarest vi väntade till dess dockan var klar. 

Slutligen den 25:te på natten, efter 45 dygns vakor , 
oro och mödor, inhaltes skeppet Sulfren i dockan; men 
icke förr än den 28:de kunde man undersöka bottnen. 

Tolf fot af akterstärven, de båda stäf-följarne, alla 
resningsträden på en längd af 22 fot , 77 fot af fasta llölen 
och hela kriet voro borta. 

1-ENORMAN 'r DE KERGRIST, 

Capitaine de Vaisseau. 

JEMFÖRELSE MELLAN ÅTSJUUIGA NATIONERs FLOTTOR. 

(Ur Kong!. l{rigs-Yetcnskaps-Aliademiens Tidskrift , 
1839, 4:de Häftet.) 

F örs le sekreteraren vid Engelska Amiralitetet' Sir John 
Barrow, som under längre tid , så mycket utmärkt sig ge
nom allmängörandet af geografiska uppläckter, har nyligen 
utgifvit en afhandling om Brittiska Fiollans niirvarande till
stånd, h varuti han afhandlar dess b€manning, och dc åt
gärder, som blifvit vidtagne för att bibehi'tlla Dcsällningcns 
helsa. Han bevisar deruti , att de så ofta i tidningar och 
flygskrifter upprepade beskyllningar emot Amiralil.cls-Sty
relscn, alt hafva försummat Sjövapnets förbättrande, äro 
alldeles ogrundade. Han säger: "jag har uppoffrat 30 år 
"af min lifstid i Amiralitetets tjenst, under el f va särski l ta , 
"såväl Wiggiska som Toryska Amiralitets-styrelser , och uti 
''mina tjenstebefattningar likväl icke tillhört något af dessa 
"politiska partier, utan endast Sjöförsvarets , och tror jag 
"mig derföre berättigad att bevisa Origtighelen af dc falska 
"framställningar om Engelska Flottans förfall, som blifvit 
"gjorda, icke allenast i England, ulan, hY ad som värre är, 
·,'äfven i främmande länder , då likväl förhållandet är tvert
"om." Barrow bifogar denri d följande jcmförelse mellan dc 
betydligaste Sjö-Nationcrs Flottor, hemtad ifrån dc till
förlitli gaste källor. 
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England. FrankriAe. 

Fartygs Cert. 

! __________________ __ 

Linie-Skepp : 

i:sta IGassen af 100 lianoucr och iifver 5 11 3 19 2 4 16 22 

2:dra dito , 80 till 100 kanoner. . 4 13 7 24 5 2 11 18 

3:dje dito , 70 till 80 dito • . 12 33 2 47 3 4 2 9 

Summa 21 57 12 90 10 10 29 49 

Fregatter: 

1 :sta JO assen af GO l;anoner. 1 10 - 11 5 8 9 22 

2:dra dito , 50 och 52 lianoner. . 1 7 2 10 5 7 8 20 

3:dje dito , 36 till 50 dito 7 57 8 72 6 7 5 18 

Ångfartyg: 

Armerade . . . . . . . 

På uUändsl•a stationer ... 

Summa 9 74 10 93 16 22 22 60 

5 2 5 12 22 6 9 37 

13- - 13-- --

Post- eller Palwt-fartrg . . . . 28 - - 28 - - - -

75 

Ryssland. Amerilw. Egypten. Sverige. 

51 J 7 2--2 21-3 6 219-- -- -

16 G 1 23 - 2 8 10 5 1 - 6 2 - - 2 - 3 1 4 

19 1 - 20 -· 3 - 3 3 3 - G 1 - - l - 5 1 6 

40 8 2 50 2 5 8 15 10 5 - J 5 9 2 1 12 - 8 2 10 

4 - - 4 6 9 15 30 4 1 1 6 7 - - 7 - 1 1 2 

-- -- ----3 2-5- - ------

20 - 1 21 - 2 - 2 3 1 - 4 - - - - - 6 - 6 

24---'- 125 6 1115 3210 4 . 1 15 7-- 7- 7 1 8 

8 - - 8 1 - 9 10 1 - 2 3 1 - - 1 - 1 1 2 

-- - ----- - - - --- ~ -- 112 
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Norrige. Holland. 

Far·tygs Cert. 

Linie-Skepp : 

l:sta Illaosen af 100 kanoner och öl'ver - - - - -

2:dra dito , 80 till 100 l1anoncr . 

3:dje dito , 70 till 80 di to 

Summa 

Fregatter : 

1:sta Klassen af 60 kanoner . 

2:dra dito , 50 och 52 kanoner . 

3:dje dito )) 36 tifl 50 dito 

-----2-2 

31 3 6 

5 3 8 

-----224 

1 - 1 5 6 3 14 

Summa - J- 1 5 8 5 18 

Ångfartyg : 

Armerade . t 3 - 1 4 

På utländska stationer 

l'ost- elle r l'alie!-fartg 2--2----

7i 

-
~=--

])mtmarli. Spanien. Sardini en. Neapel. 

5-1-1 -------- -

1 - 2- 2 

5 1 6- 3-· 3 -

- - - - - :l - 2 - 2 1 31 1 - - 11 

---- - 2- 2 2 - - 2 1 --

1 - 1 - ---
___:..___:.._..;..._, ____ , ___ ----

- - 4-423 6 2- - 2 

- - - - - - - - 2 - -- 2 - 1 -
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Anmärkningar af Öfversättaren. 

1:o) Amerikanska Regeringen har nyligen arslutat kont ralit o 111 

byggandet af ytterligare 11 Linieskepp . 

2:o) De uti Frankrilie till postförande begagnade ångfartyg hal\ a 

8-pundiga bombkanoner , harföre Post-ångfartygen äro be rälmad e 
såsom varande armerade. 

3:o) S1•erige har 235 J(anon-Slupar och Jollar samt 8 iVJörsarc

fartyg , NotTige 85 Hanon-Slupar och Jollar, 2 Mörsare-fartyg; dess

utom byggas 30 Hanon- Slupar , som sl1ola föra 2 st. 60-pnndiga ka

noner hvardera. Holland har 104 Kanon- Slupar , och Danmarll 67. 

4:o} Vanliga anslaget för Sjöförsvaret i England har under fred 

varit 5 millioner Pund Sterling , eller 22 1~2 millioner Svens Ii a Silf

ver-Specier; Franslia anslaget för Sjöförsva ret har vanligen varit 

66 mi llioner Franils eller 12 1~2 millioner Sv. Silfver-Specier i Ry

ska vanliga anslaget för Marinen cirka 8 milJ. Sv. S. Sp. ; och Sven

ska utgör, utom Lots- och Fymings-Staten, ungefär 443,000 Hdr 
Sv. Sp . ; livaremot Norrska Niarin- anslaget under nuvarande Stor

thing är föreslaget till nära 500,000 Norrska eller 450,000 Svenska 
Specier. 

Göres jcmförelse mellan stats-anslagen för sistnämnde Sjö-na

tioner och det antal svåra kanoner , som af h vardera !lan under 
krig begagnas, finnes att 

England . . 

Franhike . 

Ryssland 

Sverige ... 

l . o l således lwstar 
med ett anslag af förmar under krig . o 

" . • hvm:Je ltanon ar-
Rdr Srenskt halla svara kano-

Sill\er 

. . 22,500,000 . . 

. . 12,330,000 .. 

8 ,000,000 .. 

443,000 . . . 

ner till sjös 

. .. 11,790 .. . 

7,550 ... 

5,420 ... 

1,520 . .. 

Iigen Hdr Sv. 

Silfver 

. .. 1,908. 

1,570. 

1,476. 

295. 

J. H. H. 

OM H.EDLÖSStUl.lTNINGS-PROJEKTILrm. 

Till Befälharvande Herr Amiralen! 

Vid uppgörandet af förslag till ett nytt Imentari- och 
Utrednings-Reglemente för Artilleri-uppbördr,n å Kong!. 
l\1aj :ts skepp och fartyg, hade fråga uppställ hmuvida hit
tills brukliga stångkulor och stångskolt voro af ändamåls
enlig beskaffenhet och derföre borde äfven för framtiden 
bibehållas , eller om något annat slag Redlösslrjutnings-pro

jektiler af bättre beskaffenhet i deras ställe lnmde antagas. 
- Då inga Artilleri-försök i detta afseende hos oss varit 
gjorda, syntes våra äldre projektilers duglighet böra be
tviflas af följande skäl : 

Lo) H vad Stångliulorne beträffar, iiro de konstruerade 
på det sätt att diametrarue till de å stångens ändar varande 
hufvud endast äro 3~4 af kulornas, hvarigenom uppkommer 
ett spelrum af icke mindre än 1,30-1,44--1,55 och 1,64 
dec. tum för 18- 24- 30- och 36-pundiga sliingkulor. -
Orimligheten af denna konstruktion funno Kommitterade 
lika tydlig som at.t olägenheterna af ' det stora spelrummet 
på intet sätt kunna förminskas genom alt med kabelgarn 
vula och tränsa stångkulornas hufvud. -

2:o) Beträffande de så kallade stån,c;sliotten , som !JCstå 
endast af en fyrkantig jernstång , injagad uti en efter kali
bern passande trädcylinder , ansägo Kommitterade dem 
vara aleleJes odugliga, emedan trädcylindern omöjligen 
kan göra det motständ emot krutkraften, som förm.odligen 
varit pårälmadt, och sl[tngskolten således äro lika olämp
liga till projektilr,r , som en kofot eller annan j ernstäng , i 
fall man denned simlic skarpladda en kanon. 



80 

Kommill crade funno derföre allt sliäl aH fästa sin npp
märl\samhet vid de Hedlösskjnl.niugs- projcktiler af Am eri -· 
kansk mn1l ell , ltvarå rilni11 0;a r finnas införda uti : "A fitit 
··'and corn'cl Account of th r chief N a v et l O c c u r e n c e s of 
"t!t e late Var belween Great Britain and the United States 
"of America ~·c . by Vill. James - London 1817.n- Hvilka 
projektiler äro af 3:ne slag, memligen 1 :o Double-headdec\ . 
(S Långkulor) som i likhet med vanliga kulor , endast på ett 
litet spelrum när , passa efter kanalen -· 2:o Star Shots , 
bestående af 3 a 5 j ernstänger , filslade p<1 en ring, och 3:o 
Chain Shols som ntgöras af flera jornstänger, sammanliin
kade med ringar och af sådan beskaffenhet alt de knnn a 
sammanläggas uti en n[tgo tn ~ir cylindrisk form, för all in
fiir;~s uti pj esens kanal. - Da Historieskrifvaren framställt 
dessa projektiler såsom iigande en ganska betydlig förstö
relse-verkan emot skeppstacklingar, och alt de vid åtsldl
liga tillfällen hart silrdeles inverkan på stridernas utgång , 
samt derjemte Sir Howard Douglas, uti dess a!11andling om 
Sjiiartilleriet , äl'veu ylt.rat enahanda öfvertygelse , ans[tgo 
Kommitterade att ett försök horde anställas så väl med dc 
Hedlössl\jntniugs-projektiler , ltvilka enligt Herr James upp
gift, af Amerikanarne begagnas, som ock med stångkulor 
och sliingskott, hvilka ltitills hos oss tillhört Artilleri-upp
börden. Sedan Befä!lJafvandc Herr Amiralen lämnat till
stånd till verkställande af delta försök , tillverkades fyra 
stycken af de så lwllade Amerikansfra sljernskollen , för alt 
till en början vid försöket am~lndas uti en 24-pundig full 
god Kanon . - Tvenne af dem hestodo af fyra jernstängQr 
af 1 1,8 lnms ftltkantigt bultjern och vid pass 1,7 fots 
Hingel, filstad e vid en jornring med de nti deras ena iin
da smidda ögon; uti de andra iindarne försedde mer! på
skrufvacle (jerdedcls cylindrar af 0,12 fots tjocklek , hvill( a , 
tU projektilen sammanlades och in fö rd es uti pj esen, ge
mensamt bildade en hel cylinder eller spegel, h varemol 
krutkraften knnde verka , och som uti pjesens kanal hade 

lika spelrum med vanliga kulan. - De andre begge sfjern
skotten bestodo likaledes af fyra jornstänger af 1 1,4 tums 
bul~jern och vid pass 2 fots längd, fästade vid en jornring, 
men utan nyssnämnde fjerdedels cylindrar, så all de uti 
pjesens kanal lemnade betydliga öpningar för krutgasens 
förhilrän gande. Hvarje af dessa fyra projektiler vägde 37 
å 38 n vicl. vigt, eller vid pass 1 1,4 gång kulans vigt. 

Försöket verkställdes den 1!) Februari 1838 å Kungs
halls batteri , och för att bedömma projektilernas verkan 
emot fartygs segel och taldingar, var på isen framför del 
samma uppsWlld en skott-tafia af enkla brilder , 9 alnar 
hög och 13 alnar bred, h vilken var placerad på ett afsti\nli 
af 600 alnar, utom för ett skott, då dess af stånd var en
dast 300 alnar, såsom här nedan är särskild! upptaget. Skjul
ningen gjordes med en 24-pundig kanon af Tornqvists mo
dell , eller af 227 kulors vigt och 19 kalibers kanallängd ; 
mynningens höjd öfver isen 8 1,2 fot. Resullatema af 
försöket synas af följande Tabell : 

Projehtiler
nas bes/wf

fen!tet . 

Elevations
tigtning ö{ver 
sigtlinien till 
Ta{lans me-

delpunM 

Stjernskol.t 1 O 'fl 8 O o 49' N edslog p a Isen framför 
taflan, pit428 alnars afståu d 
ifrån mynningen Vid ned
slaget gick projektilen sön
der i åtskilliga delar, hvil
ka kastades u{åt isen till 
venster om taflan. Pjesens 
rekyl var enahanda som 

med c y lind er, 
, vägande 
38 n v. v. 

11 
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suernskolt 
med cylinder, 

vägande 
38 'lb v. v. -

Stjernskott 
utan cylinder, 

vägande 
38 'fl) v. v. 

Dito dilo 

vid skjutning med kula och 
högsta krulladdning. 

10 'i{ 14 1o 25' Projektilen söndrades i ](a
naten och delarne nedslogo 
vid pass 100 alnar ifrån 
mynningen. En af de fyra 
fjerdedels-cylindrarne, som 
upptogos å isen, hade af 
p.iesens kanal fått ganska 
betydliga intryck på kan
terna, och genom krut
gasens verl\an på densam
ma hade elen blifvit tryckt 
igenom de djupa och star
ka skrufgängorna, så att 
skrufhålet deruti var allde
les slätt och hade antagit 
en åttkantig form efterjern
stången;.. H.ekylen lika med 
elen vid föregående skottet. 

d.o 15 fo31' Nedslog på ett afstånd af 
vid pass 200 alnar ifrån 
mynningen och gick seder
mera utåt isen, något till 
höger om den på 600 alnar 
stående taflan. Då projek
tilen upptogs, befanns en 
af de fyra jernstängerna 
vara afbruten. Krutladd
ningens verkan var, i anse
ende till det stora spelrum
met, så ringa, att p.iesens 
rekyl blef 18 tum kortare 
än till styf brok. 

d:o 28 .1 ~2 2o 54' Taflan var för clctt.a skott 
inflyttad på endast 300 al
nars afståncl. Projektilen 
kom söndrad utur mynnin
gen ; en af de fyra stän
gerna gick igenom ö fra de
len af taflan, h varuti den 
gjorde ett hål af endast 1 
1,2 tums bredd och 8 tums 

l 
l 
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längd; en annan trälfade 
och af.slog en framför !af
lan stående fum-stölta, 4 
tum bred och 2 tum tjocl\, 
och nedföll sedan på isen 
framför laflan, utan att hat
va fart till fortsättande af 
sin rörelse, hvaraf kunde 
slutas, att denna jernstång 
icke skulle haft kraft att af
slå en ledsegels-spira, än
nu mindre ett Linieskepps 
stag. De öfrige 2:ne stän
gerna gingo förbi taflan. 
Kationen tog icke styfbrok. 

24'fiJdig stång- 10 'fiJ 14 1o 25' stångkulan nedslog på 300 
alnars afstånd i frän p j esen 
och lräJfade, efter uppstuds
ning, den på 600 alnars di
stans stående taflan, IJYar
uti den gjorde ett hål, till 
storlek och form ungefär 
lika med pro.iektilen. Ka
nonen rekylerade till styf 
brok. 

kula, vägande 
24 'fl) v. v. -
Spelrummet 

=1,44 dec.tm. 
Det ena huf
vudet tränsad! 
med kabel

garn, till lika 
storlek med 

en kula. 
Dito dito d:o 29 1<4 2o 58' S!ångkulan nedslog på vid 

pass 200 alnars afstånd , 
•och studsade deril'rfm till 
venster om taflan. 

36'fiJdig stång- 7 1~2 25 
kula, vägande '$ 

2o 32' N edslog på 585 alnars af-
stånd, eller 15 alnar fram
för taflan, som, genom pro
jektilens uppstudsning ifrån 
isen, träffades uti det ven
stra nedra hörnet. Hålet 
blcf af lika längd och form 
med stängkularl. 

36 1~2 'fl) v. v. 
Spelrummet 

blefuti den24 
pundiga ka
nonen=0,886 
d. t. ; det ena 

hufvudet 
tränsad t. 
24'fiJdigt 10 u 14 

stängskott. 
1 o 25' Emellan l\arclusen och pro

jektilen lades en Boll-för
- laddning. Vid skottets af-
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fyrande observerades tr~itl
cylindern komma förstutur 
mynningen; söndersplitrad 
och brinnande nedföll den 
på 2.5 alnars afstånd . .Tern
stången nedslog på isen vid 
pass 50 alnar ifrån myn
ningen och rul!ade sedan 
nttgra alnar liingrc fram , 
snedt åt sidan. 

Genom att använda Stångkulor och Stångskott såsom 
dubbelt skarp, eller i förening med vanlig nmdkula, lagd 
närmast intill lm1tladdningen 1 skulle viii dessa projektiler 
kunnat gifvas någon betydligare hastighet 1 oaktadt de all
deles ieke passa e fler pjesens kanal ; men Komminerade 
tunn o ingen anledning att denned anställa försök 1 emedan 
sådan skjutning vid intet tillfälle kan bli h a ändam~lsenlig. 
Såsom skäl dertill må nemligen anföras, all 1:o Rundkulan 
alltid måste bättre bibehålla sin hastighet oeh derföre träffa 
högre än den uti samma skolt afskj tltna St[utgkulan 1 h varar 
skulle inträffa 1 all i fall stångkulan trälfatle taklingen 1 g i el\ 
rundkulan förlorad mellan eller öfver topparne

1 
och om 

1 

genom lägre rigtning, nmdknlan trälfade m,aster eller ta k
ling, kom stångkulan all Lrälfa skrofvet , h varå elen icke 
kan göra någon verkan, eller ovk nedslog den på vattnet 
utan att kunna uppstudsa. 2:o I anseende till den ringa 
hastighet och perkussions-kraft som projektilerna vid all 
dubbel skarp-skjutning erhålla af den förmins~ade krut
laddningen, kan s[tdan sl\jutni11g icke användas på längre 
afstånd än GOO a 800 alnar , och inom denna distans är 
del dels i allmänhet ofördelaktigt att skjuta på något an
nat än skeppsskrofvet med dertill passande projektilet, dels 
ock i vissa fall omöjligt att rig'La pjeserna under så hög 
vinkel ö fY er horizontal-linien, att taldingen kan träffas. 

Kommitterade fönmade sig derföre uti den opinion att , 
om de.t skulle vara ändamälsenligt att förse Kongl. Maj:ts 

skepp och fartyg med några för redlösskjutning särskildt 
konstruerade projektiler, borde el e utur svitrare kanoner 
kunna användas med någorlunda s~ikerhet, ftt rninstone på 
1200 a 1500 alnars afständ, eller de Wngre distanser der 
redlösskjutning kan hafva eU öfverviigande inflytande på 
stridens utgång; och, på dessa afst.ånds träll'antle, göra en 
verkan som vore betydligt större än den som metl runda 
kulor under samma omständigheter, kan åstadkommas. -
Att detta icke är förhållandet med någotdera slaget af de 
Ull försökta projektilerna, synes vara tillr~ickligcn ådaga
lagd t, hvarföre ock Kommiterade vilja föresbl alt alla nu 
brukliga stångkulor och stångskott mä blifva lw~Ssemde, på 
det incren ~Tenom förtroende .till deras verkan, måtte, un-o , o 

der någon blifvande strid mot Fädemeslandets fiender, iif
ventyra Kong!. J\'laj:ts skepp och Flaggans heder. Kommitte
rade förmena att, om några sersl1.ilda Hedlösskjullnings
projektiler kunna vara ändamålsenliga , böra de Y ara i form 
af stångkulor, men med hufvuden som, pt1 ett vanligt spel
rum när , passa ati pjcsernas kanaler. HuniYitla si\clana 
stångkulor böra <1 KongL Flottan antagas eller iv k c, ~i r dock 
en fråcra som endast genom anställande försök lian blif-o , ~ 

va besvarad. 

Karlskrona den 26 Februari 1833. 

C. LAGERBERG . C. ANNERSTE DT. J. F. E llllEl\::i'fA~I. 

Härmed förenade sig Varfs-Chcfen, och Bel'iilliafvan
de Amiralen förklarade uti skri(\else till FönaiLningen af 
Sjöärendena den 10 J\'Iars s. {i. all han fullkoml1gen dela
de samma {tsigt och hemställde dels huruvida icke rörsök 
i Stockholm borde anställas med de ofvannämncle sorter 
projektiler, till utröna~de om annat och bättre utfallande 
då vore att ernå, dels huruvida stångkulor och stångskoll 
få ur del under arbete varande Artilleri-Utrednings-Hegle
mente uteslutas, och i sftdaut fall, om icke den ansenliga 
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qvantitet af sådana, utgörande i.cke mindre än 877 skepp. 
5 lisp. 9 skålp . v. v. som i förråd härstädes befinnes , må 
antingen till de mestbjudande försäljas eller ock till andra 
slags projektiler omgjntas, Uti svar af den 23 i samma 
månad förklarade Förvaltningen att, enär icke något blif
vit uppgifvet, som ansetts lmnna ersätta de hittills nytjade 
stångkulor, Förvallningen intilldess sådant skelt, icke fin
ner sig det i frågavarande totala uteslutandel af deras be
gagnande vid fartygs utrustning böra befalla, eller att nu 
afyttra tillgången å desamma, men att Förvaltningen anser 
att inskränkning af det hittills bestådda antal af sådane 
kulor, till 4 st. på h varje kanon lämpligen lwn cga rum , 
hvarvid äfven bör utrönas huruvida icke, i anseende till 
olika tillgångar af olika pundigtal, sådana kulor, som blif
vit tillverkade för ett visst pundigtal, kunna till ett annat 
begagnas, t. ex. 48-ptJndig kula till en 36-pundig kanon 
m. m. 

0~I HAMP- ELLER LTN-D.UKS FÖRETRXDE TILL 8ECEL, SAliiT 

0'[ lUACHINPUl\IPEN. 

Utdrag af Diarium., hållit i Var{s-Amiralens 
Canzli den 31 December 1838. 

S. D. F. d. Chefen å Fregatten Josephine , Herr 
Kommendör-Kaptenen och Riddaren m. m. Friherre Gyl
lengranat atlät nnder denna dag till Herr Varfs-Chefen en 
skrifvelse af följande innehåll: 

Med anledning af Herr Varfs-Chefens skrifvelsc af d. 
28 dennes jemte åtföljande afskrift af Förvallningens skrif
velse till Befälharvande Herr Amiralen dat. d. 10 d·ennes, får 
jag, i hänseende till Hamp- eller Linduks företräde fram
för h varannan, lemna den upplysning, att det för Fregat
ten Josephine lenmade Stormärssegel af Hampctuk var un
clerslaget ungefär lika länge som ett förmärs-segel af Lin
duk, ty ehuruväl det oftare intrMfade att Stormärs-seO'!et 

"' var frånslaget till reparation än förmärs-seg-let, slets likväl 
det förra ojemförligt mycket mera än det sednare, under 
de ofta inl.räJI'ade tillfällen, då i storm, förmiirs-seglet var 
antingen beslaget eller innehade flere ref än Stormärs-seglet. 

I Maj månad år 1838 frånslogs förmiirs-seglet, sedan 
jag ans[,g detta segel uttjent, och ehuru Stormärs-seglet ännu 
var användbart , underslogs icke heller det gamla vidare, 
hv ilket var frånslaget till reparation, på det, vid en blif
vande besigtning af segelsömmare och andra lmnnige per
soner, det fulleligen lmnde utrönas, hvilken dulisort iigde 
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företriide, då seglen lika liinge gjort tjenst , d. v. s. om
kring ett års tid. 

Efter min enskilla öl'vertygelse äger Rampduken före
träde, emedan den icke skadas så mycket af väderlekens 
och klimatets omvexlingar, ehuru båda sorterne nya kunna 
uthärda samma prof och tvifvelsutan äga lika styrka. 

Vidkommande dernäst egentliga orsaken , hvarföre jag 
anser den å Fregatten Josephine befinlliga l\'lekanislw pump 
ofördelaktig , så får jag niimna: att oberäknad t den stora 
kostnad en slik pump förorsakar Kronan, utan motsvarande 
effekt, hvilket iinnu likväl icke tillhör mig direkte be
dömma, anser jag skälen emot sådana pumpars begag
nande kunna hänföras till fem hufvudsakliga, neml.: 

1:o) Alt emedan denna pump är särdeles komplike
rad, kan den liitt gå sönder, h vilket också mer än till
räckligt af erfarenheten är bestyrkt. 

2:o) Att d[t elen går sönder, är det ofta svårt, stundom 
omöjligt i sjön bola det bristfälliga , emedan skicklige handt
verkare i allmiinhet saknas ombord å H. l\1:s skepp. 

3:o) Alt i hänseende till pumpens komplikerade be
skaffenhet, erforliras en Timmerman, som på förhand är 
belwnt med densamma, h vilken icke alltid torde kunna 
åstadkommas. 

4:o) Att dii pnmpen konuner i olag , är skeppet i sak
nat! ar spolpump; en betydlig olägenhet då farten är stark 
och vallen S<1lcdes icke från sidan kan upphemtas ; och 

5:o) Att om pumpen slutligen går sönder , på sätt som 
skedde ombord it Fregatten .Josepltine, och hvarom under
drulig rapport inlemnades , nem l. alt stången , som nedhål
ler yllre rentilen, afbrytes , kan den icke mera gagnas, 
förriin slwppct lwmmer i doeka eller llölhalas, och om då 
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förhållandet icke är sådant som med Fregatten J osephiue, 
att skeppet är tätt, eller, som värre är, om svår läcka 
yppas, kan det svårligen med de vanliga handpumparue 
hållas flytande. 

Af dess e skäl kan jag för min del icke tillstyrka, alt 
slike mekaniska pumpar, så fram t de icke kunna vinna 
större fullkomlighet l vidare användas på Kong l. lUaj:ts skepp. 

Till Befälharvande Herr Amiralen! 

Ödmjukt öfverlemnas härmed det yttrande Kongl. För
valtningen af Sjöärendena, genom härhos återföljande bre f 
den 10 sistlidne December, infordrat af f. d. Chefen på R 
M:s Fregatt Josephine, Kommendör-Kaptenen och Riddaren 
Friherre Gyllengranat: huruvida de under expeditionen åt 
Medelharvet åren 1837 och 1838 anställda jemförelse-för
sök med segel af Hamp- och Lin-duk gifva skäl att till
erkänna företräde åt ena eller andra duksorten, samt i 
hvad mån den på Fregatten befintliga Mekaniska pump kan 
anses äga fOrdelar eller frånkännas sådana som skepps'
pump; och som jemväl mig, i egenskap af Yarfs-Chef, 
blifvit alfordrad t utlåtande öfver anförde ämnen, h varom 
under tidernas lopp sig uttalat skiljaktiga åsigter l ville det 
synas mig, som en relation om skedda försök och der af 
hemtad erfarenhet, närmast skulle ställa icke mindre Herr 
Befälharvande Amiralen än Kongl. :Förvaltningen af Sjö
ärendena i tillfälle att bedömma det enas och andras nytta. 

Hvad först angår jemförelse-försök med segel af Lin
och Hamp-duk, så anför Kommendör-Kaptenen och Rid
daren Lagerberg, i egenskap af Chef på Fregatten af Chap
man år 1831 , att (ifrån det Fregatten Iemnade Cherbourg 

12 
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och till dess den återkom till Sverige 1 efter fulländad ex
pedition åt Brasilien) 

1 
med undantag af några få dagar 

under hemresan 
1 

det till försök medgifna ställ segel af Lin
duk varit begagnad t, och ehuru Fregatten nästan under 
hela resan hade laber vind, har likvisst den uti Oceanen 
ständigt rådande höga dyningen å seglen orsakat betydlig 
slitning genom piskning emot taklingen, fullt motsvarande 
den af stormväder, samt fråga anses kunna uppstå om 
Hampduk stått så väl emot; hvarjemte anföres, såsom ta
lande till fördel för J...induks-seglen, att de äro vida hand
tedigare och blifva mjukare genom väta, än de af Hamp
duk, med hvilka förhållandet iir tvärtom. - Kommendör
Kaptenen och Riddaren Warberg, såsom Chef å samma 
Fregatt år 1832 , yttrar sig: "Huruvida segelduk af Lin i 
''varaktighet öfver lrMfar , eller ens är lika med den af 
"Hampa, torde ännu icke kunna bestämdt afgöras, helst 
"det är skäl att tro den slwrpa lut, som använtles lill blek
"ningen, gör denna duk sll.ör. Att emedlertid J...induks
"segleJ~ såsom lätta och täta, i dubbelt afseende iiro för
"månliga för segling och hamiterande, kan deremot icke 
"bestridas". 

Erfarenheten har doc l\. untler tidens fortgång visat, att 
den af Handelsimset Gibson & K ~iller i Götheborg till Kong!. 
Flottan O(.;h denna station lefvererade segelduk af J...in, un
der brukande icke bibeMller den hållighet som man troLL 
sig kunna beräkna, ehuru den vid emottagningen uthållit 
de fastställda profven ; ty i'tr 1831 tillverkades för Fregat
ten af Chapman 7 s L diverse segel af Linduk, och år 
1832, efter en expedition åt Brasilien under 9 månader , 
måste 6 st. deraf rep a~·eras med tillsammans 611 3<4 alnar 
duk. Erter en samrna år gjord ytterligare expedition ar 
3 månader, blefvo 2:ne Linduks-segel kasserade, och de 
ö frige undergingo Et ny o reparation med505 1-2 alnar duk , 
samt efter en år 1834 utförd expedition, som fortror i 4 
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tnånader, kasserades 3:ne märs-segel, h vilka redan innan 
expeditionens början voro så slitne, alt ett ställ nya märs
segel af samma duksort måste för Fregatten tillverkas. Efter 

. Fregattens uppläggning reparerades ytterligare 3:ne af de 
··äldre seglen med tillhopa 299 alnar I. in duk. -- Fregattens 
märs-segel måste under 1834 års expedition flere gånger 
iståndsättas medelst istyckning, h varvid bristning alltid vi
sade sig tätt inom sömmarn e i den gamla duken, så snart 
minsta frestning uppstod. - Af bästa duken uti de från 
Fregatten kasserade märs-seglen tillverkades emedlertid år 
183G för Siwnerten Gäddan 2:ne topp-segel, men h vilka 
efter en resa till Capeilshamn måste kasseras, emedan de 
vid hemkomsten nästan kunde anses ~;ås om lt1mp, och v oro 
så sköra, aLt duken genast brast vid handprofvet, utan 
någon ansträngning. Häraf föraaletides b eho f, alt ytterli
gare . verkställa jemförelse-försök, odt sådane utfördes på 
det sätt , att ett stor-segel tillverl1.ades 183G för tast-Ga
leasen Flickan, innehållande 21G alnar C-dtlk af Hampa 
2:a sort och SS alnar C-Linduk La sort, h vilken sednare 
duksort , utgörande 4 hela dukar, i seglet insattes emellan 
Hampduken. Efter expedilionens slut i December, befanns 
seglet tarfva reparation med 30 alnar Hamp- och 11 alnar 
Lin-duk hvilket förhållande är större än man bordt för-' mod a, särdeles då Linduken lemnats den favör att med 
mindre yta jemföras med den större ytan af Hampduken, 
på h vilken sednare således slitningen måste Yarit större, 
oberälmadt alL Hampcluken var 2:a sort samt Linduken 1:a 
sort. I\1an hade derjemte trott sig fö rm~irka , att Linduken 
uti köld bryter sig. Ehuru mähända detta ännu icke fullt 
kunde anse:i vara utredt, visade sig intet tvifvel böra upp
stå, på h vilken sida fördelen ligger, helst äfven i betrak
tande måste komma det ojemförligt högre priset å Lin
duken dess mindre bredd, föga varaktighet och underläg-

' senhet mot IIampduken , samt den icke ringa förlust för 
staten , derigenom att Lindtlll: efter slitning äfven är odug-
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Iig till slitage--duk~ när alltid uppkommit stora besparingar 
genom att af sådan duk tillverka segel åt Lastdragare , 
Vattenskutor 1 Espingar &c. - Med stöd af h vad sålunda 
bli f vit anförd t 1 var det vid Fregatten Josepltines rustning 
till expedition åt Medelhafvet~"~år 1837, jag , för att genom 
ytterligare försök i större skala, få fullkomlig visshet om 
förhållandet, hos Kongl. Förvaltningen af Sjöärendena gjor~ 
de hemställan och erhöll bifall för anskaffning och förfär
digande af ett stor-märs-segel af H am p duk; och då nu 
Herr Kommendör-Kaptenen och Riddaren Friherre Gyllen
granat uti afgifvet yttrande meddelat, att berörde segel 
Yarit lika lång tid underslaget och begagnadt, som ett 
för-märs-segel af Linduk , samt vid den besigtning, som 
efter ~'regattens hemkomst , den 20 Jltli 1838 anställdes , 
omförmäldte stor-märs-segel af 13-Hampduk bedömdes en
dast h alfslitet, då deremot för-märs-seglet af B-Linduk 
af N:o 3 förklarades odugligt till vidare bruk, uppstår in
gen tvekan å min sida vid att tillerkänna fördelen tillhö-· 
ra Rampduks användande till segel, företrädesvis för Linduk. 

Vidkommande åter den mekaniska pumpinrättningen, 
hvilken äfven förut nr aplicera,d på Fregatten Chapman 
under expedition åt Brasilien År 1831, anför Chefen Herr 
Kommendör-Kaptenen och Riddaren tagerberg : "l'urnpen , 
drifven med 20 man , gifver ungefärligen lika mycket vat
ten som 4 vanlige, samt då den under expeditionen varit 
mycket nyttjad ,1 utan att komma i olag, är ingen anled
_ning att tro, det den är svår eller kostsam att underhålla , 
den äger detjemte en stor fördel deruti att det rnekauiska 
verket , såsom liggande under vatten-linien, icke i allmän
het kan skadas af skott , h varifrån alla hittils kända purn
par icke äro fritagne. Såsom spruta begagnad, anses vat
ten äfvenväl dermed kunna ledas öfverallt i skeppet -ge
nom den långa slangan''. - Kommendör-Kaptenen och 
lUddaren Warberg anger för Expeditionen år 1832 : "att 
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ehuru den mekaniska pumpen endast varit behöflig till 
utdragning af det vatten, man varit föranlåten insläppa i 
och för bibehållande af friskt skepp , har det anmärknings
värda förhålland~ dervid ägt rum, att utpumpningen af 
sålunda insläppt vatten verkställdes på kortare tid , än till 
insläppningen åtgått, och bedömmes dem1a pump mycket 
väl uppfylla andamålet'l. 

Kaptenen och Riddaren Puke, såsom Chef på Fregat
ten af Chapman under Expeditionen 1834 , uttrycker sig 
angående mekaniska eller tryckpumpen, att den i alla af
seenden uppfyllt, h vad af densamma både såsom pump 
och spruta kan fordras; och föreslår såsom förmånljgt för 
dess konservatio n att under up lag böra uttagas, pft det 
den genom ett långvarigt qvarsittande utan att begagnas , 
icke må augripas af rost, som gör ventilerna otäta. 

Förenämnde fördelaktigt uttryckte opinioner rörande 
denna inrättning , hafva förmodligen varit en bidragande or
sak, att på en gång beställning ytterligare sked t af 3:nc 
Tryckpumpar, att insätta uti ~'regatterne Dessiree, .Josephine 
och Götheborg. Enär likvisst den å Fregatten Josephine 
under expedition åt lHedelhafvet icke likaväl uppfyllt dess 
bestämmelse, utan under resan kommit i olag , samt på 
skäl, dem Chefen ut.i dess afgifua yttrande anfört, föran
ledt tillstyrkan att slika mekaniska pumpar, så framt dc 
icke kunna vinna större fullkomlighet, ej vidare m;\ an
vändas på IL 1\'I:s skepp, h varemot och d ii l? re gatten Chap
mans pump blifvit med beröm omtalad uti Observations
Journalen af 3:ne olika Chefer; så förekornmer att under
söka om skiljaktigheten uti konstruktion och sammansätt
ning af de särskil ta pumparne , möjligen vållat osäkerheten 
af Fregatten Josephines pump; och finnes vid sådan skär
skådning, endast den olikhet vara , a.tt då å den förra en 
vanlig konisk kran övpnar lwmmunikatio1wn för vattnet uti 
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aflednings-röret genom skeppssidan, äro å den senare 
perpendikulärt gående slussventiler eller sakaHade skjut
luckor. Öppnandet och slutandeL af dessa ventiler fordrar 
mycken uppmärksamhet, ty om ledslången, med h vilken 
ventilen öpnas och slutes, ehuru stöttad af en särskild hylls
inrättning, genom den minsta våldsamhet $kulle kröka sig 
eller bugtas, kan den icke nedgå uti sin bestämda falls, 
utan mas te otäthet genast uppkomma; och anser jag i följd 
häraf, då reparation snart kommer i fråga att företagas af 
Fregatten Josephines pump, såvida den i Fregatten skall 
qvarblifva, bäst vara, att kassera de förut omnämdc sluss
ventiler, samt i deras ställe använda konisk kran, om ock 
hålet i densamma , icke simlie fullkomligen komma att sva
ra emot afiednings-rörets diameter, emedan man genom kran 
alltid blifver i tillfälle att, oberoende af vådan eller osäker
heten af läcka, genom dess nu ägande ventiler kunna när 
som helst losstaga såväl aflednings-röret, som ock pum
pens särskille delar, om så påfordras. 

För denna pumps omsorgsfulla skötande, filr visser
ligen medgifvas att det fordras en med pumpens egenska
per, såväl till sammansättning, som äfven , hum och på 
h vad sätt den verkar, fttllt lmnnig person, emedan mången 
gång en obetydlig inLrtill'ande felaktighet af honom lätt må 
kunna bedörnmas oG h snart iordningställas, då den om 
mekanismen helt oclt hrdlet okunnige måste råka i villrådig
het , i h vilket fall denna sort pumpars brukande alltid blif
ve r ~ifveutyrligL 1 i lika förhållande som då ett Augfartyg 
saknar en skicklig l\lachiuist. 

Jag har ansett den å Fregatten Josephine under ex
pediliuu åt Nledelhafvet kommenderade Konstruktions-Oifi
ccr bordt vara närmast i tillfälle att kunna uppgifva dc fel 
och olägenheter som vidlåda denna Fregatts pump, och äf
vcn föreslå de förändringar som kunna anses nödige , och 
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har jag i detta afseende infordrat dess yttrande, hvilket han 
afgifvit och här bifogas. 

Karlskrona af Varfs-Amiralens Kansli den 7 Jan. 183!). · 

Efter Nådigste förordnande 

C. D. OSTERMAN. 

E i\I. J A c o n s o N. 

På grund deraf att Herr Varfs-Chefen af mig infor
drat yttrande öfver de förändringar, som å Maehinpumpen 
till Fregatten Josephine torde vara nödiga att företaga, 
fär jag äran afgifva följande : 

H vad först angår Maehinpumpens fästande till sjelfva 
Skepps-kroppen, så anser jag det som en nödvändighet 
att, i stället för den provisionena stöttning , bestående af 
3:ne smärre Trädstöttor, som, för att hindra pumpkannans 
lyftning under maehinens begagnande, blcf ombord verk
ställd, en mera stadig och säker företages, för att dels 
förhindra den ifrågavarande lyftningen, dels gifva något 
stöd åt sjelfva pumpkannan, tvärskeppsvägen, derigenom 
under hastigare öfverhalningar, förekomma en svår frest
ning på rör och dess flänsar 1 hvilket tydeligen gifvit sig 
tillkänna derigenom 1 att dess e aldrig kunnat hållas väl täta, 
och synnerligast derigenom 1 att den yttre flänsen vid far
tygets sida betydligt öppnat sig. 

Orsaken, h varföre man från bö1jan ej försäkrat pump
kannan mera stadigt till sjelfva fartyget, ligger deri, alt 
man trott det otjenligt, alt orubbligt fästa elensamma till 
2:ne punkter , då den derigenom, under en möjligt inträffat! 
ledning i bottnen af fartyggt, kunde utsättas för en mer 
eller mindre rubbning i dess sammansättning. Om en sådan 
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ledning till men för maehin en, under trossdäck kan äga , 
rum, blir nog svårt att afgöra. Jag för min del tror det 
knappast, och grundar min förmodan derpå, att fregatten 
Chapmans l\'Iachinpump var fullkomligt fästad utan att nå
gon olägenhet deraf förmärkts. 

Emellertid, om man likväl skulle förmoda en så be
skaffad ledning äga rum, så blir det nödigt, att i stället 
för den nu befintliga trädstöttning applicera en annan af 
minst 2:ne Jernstiinger med ledning i dessas ena ända och 
sedan att, för åverkan af öfverhalningar mera säkert än 
nu fästa ändan af röret intill fartygets sida, samt vidare 
för~e hvarje rörels fläns med 3 å 4 jernklammar med 
skruf, för att medelst dessas hårda åtskrufvande, möjligen 
förekomma läclming genom rörets flänsar på samma gång 
som hinder för desamma uppstod att skiljas eller öppnas. 
Ventilerne h af va alla väl uppfyllt sitt ändamål, utom den 
yttre sluss-kranen, h vilken redan på Karlskrona redd, innan 
utseglingen, var i olag, såsom svår 1 att utan våldsamhet 1 

få behörigen nedfälld i sin falls . - En obetydlig böjning 
å stången, såsom högst klen till sin dimension i tjocklek l 

hade utan lvifvel orsakat denna bristfällighet och åstadkom
mit denna maehinens iråkade oordning. Denna oordning, 
hvaraf sig härledde ej allenast Befälets, under hela expe
ditionen visade och yttrade misstroende till maehinens i 
öfrigt brukbarilet och säkerhet, utan äfven Ventilstångens 
sönderspringande vid någon våldsam nedstöttning, hade 
efter min öfvertygelse aldrig ägt rum, om stången till sin 
tjocklek varit dubbelt massivare, och i proportion dertill 
skifvan vid dess nedra ända tyngre för att gifva mera fall
ning.skraft eller tyngd i ventilen. Olägenhet hade likväl 
denna slusskran (betraktad som yttre ventil) äfven i full
komligt felfritt tillstå)td, den nemligen, att aldrig fullkom
ligt utest;inga vattnet ifråu fartyget eller täppa röret, en 
olägenhet, som visserligen var af mir1dre betydelse i afse-
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ende på vattnets ökande i fartyget; då mot botten-ventilen , 
som alltid hölls stängd , den inträngda vattenmassan stan
nade eller blott långsamt kunde genomsippra - men der
emot af större betydelse i det afseende att röret och till 
och med någon gång äfven pumpkannan 1 var uppfylld af 
vatten, h vilket till följd af läckning genom de otäta fiän
sarne, åstadkom en ständig fuktighet i närheten af machi
nen 1 och gjorde det omöjligt att som sig bort 

1 
vårda denna 

dyrbara pjes. En vanlig vridningskran skulle härvid bättre 
uppfylla ändamålet , ehuru dess skötande blir mera be
svärli(J" i anseende till den svårlek den måste hafva, om 
en lika' stor passage för det vattnet, som uttryckes, vill 
ernås; men de tia får naturligen åsidoses mot den !'ör
månen att harva vattnet fullkomligen utstängdt från fartyget. 

De 2:ne nedra Vridkranarne hafva alltid Yarit i ordning. 
En inrättning vid hvar och en af dessa vore utan lYifvel 
nödvändig, för att fastlåsa de häfstänger, som ~j ena till 
deras öppnande och slutande 1 då de böra vara stängde; 
ty mycken vigt ligger derpå, att sedan den ena af dessa 
(eftersom behofvet fordrar botten-ventilen vid sprutning 
och spolnin(J" samt lilla rörets ventil vid läns-pumpning) 01 ' 

blifvit stängd , den bibehålles så länge arbetet fortgår, i 
sin stängande ställning; ty i motsatt fall inträffar vattnets 
från hafvet fria kommunikation med det inre af fartyget , 
h vilket, innan sådant kan blifva observerad t, kan hafva 
orsakat den största förlust. 

Om antingen en ny vridningskran , eller en af försvå
rade dimensioner vanlig slusskran 1 appliceras såsom yttre 
ventil, blir nödigt att väl fästa denna del af maehinpum
pen till sjelfva Skepps-sidan, samt väl förse och inbygga 
den del af röret som befinnes utom kranen mot sidan, på 

' det att om nå <Ton tillfällig frestning på röret äger rum , 
l "' 

den deraf möjligen uppkommande åverkan alltid inträffar 
' 13 
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innanför denna kran 
1 

hvarigcnom någon 'olycka ej kan tän
kas kunna inträffa 1 machiucn må nr a i fästad t tillsliind 
eller ej. 

Om det ii r möjligt tiinl\.a sig att 1 sedan ~en före
slagna förändringen i ventilens konstruktion eller för
svårande b\lifvit vidtagen 1 någon bristfällighet kan kom,... 
ma att äga· rum 1 som gör att genom densamma man ej 
kan insläppa vatten till fartygets botten eller till pump-kan
nans nedra del 1 då pumpen såsom· spruta 1 under olycks
tillfälle vill begagnas , så vore det nödvändigt att på så väl 
Fregatten Desiree som Götheborg, en mindre Skeppskran , 
i likhet med den på Jhegatten Josephine 1 appliceras 1

1 ge
nom h vilken vatten im fartygets botten kan blifva insläppt ; 
ty om tillgång på vatten finnes: i fartygets botren, så är 
pumpen af den konstruktion, att den, oaktadt yttre .ventilens 
bristfällighet och obrukbarhet , likväl som spruta kan be
gagnas. En förändring på sprusthuset torde vara llögst ända
målsenlig att företaga på så sätt, att det inrättas för att mottaga 
2:ne sprulslangor. Genom en sådan förändring sätte.s man 
i tillfälle upptrycka vatten på en gång både tiii Batteri 
och öfra däck , när rengöring der på samma gång utan 
afbrott vill företagas l och dessutom att erhålla en dubbel 
qyantitet vatten till eldsläckning 1 om eld kommer lös 

1
- en 

förmån af mycken betydelse. Då på Spruthusets öfra ända 
redan nu finnes gängad hylsa för &tt mottaga den ena sian
gan 1 grundar sig förändringen derpå att 1 på något stiHle af 
detta Spruthus , applicera en am1an hylsa för mottagandet 
af 2:dra slangan; denna förändring anser jag kunna med 
minsta kostnad och ändamålsenligt verkstillias derigenom 
att på sidan ar spruthus et ett hål utskäres deri en giinrrad 

1 "' hylsa af metall appliceras med något större öppning än den 
ö fra , för ändamål att mottarra nårrot vidare slancra än dit . o b o 
applicerats 1 h varigenom den förmån bör uppstå , att vattnet 
kan i anseende .till retalift nägon minskning i adhesion till 
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slangans inre yta utpressas med mera kraft 1 eller lemna en 
högre stråle, väsendtligt då fråga är att sliicka elden i 
vädret. 

Hvad för öfrigt vidkommer Maehinpumpens användbar
het ombord 1 så kan ej nekas att den alltid väl skulle upp
fylla sitt ändamål 1 så väl i freds- som synnerligast i krigs
tid 1 om neml. väl försedd och väl skött. Den har betydli
ga företräden framför hittills begagnade pumpar af vanlig 
konstruktion. Den är skottfri nästan helt och hållet 1 utdra
ger med mycken !tas tighet vatten ur fartyget ; tvenne för
måner ovärderliga under kriget. Håsom spruta ger den 
mycket vatten 1 och skulle komma att göra det ännu mer, 
om den föreslagna förändringen på spruthuset blir verk
ställd, oclt uppfyller derföre till detta ändamål väl sin funk
tion. Såsom spolpump visar den deremot mindre företräde 
eller nästan intet, i det afseende 1 att mera folk måste an
välldas då vid dess skötande än vid de vanliga spolpum
parne. 

Karlskrona den 4:de Januari 1839. 

JAK. RING H EUI. 



SJöMA~NA-SÄLLSKAPERNES CALENDER FÖR HANDEL ocn 

SJÖ.Hl\T AF 0. l\1.. DREUTZER. STOCKIIOL!\1 1839. 

Det var den 7 Mars 1831 då det första Svenska Sjö
manna-Sällskap stiftades i Göteborg, för att, såsom dc 
samma dag antagna Stadgarne utvisa, "upprätthålla Sjömans
"yrkets sanna värde, befordra upplysningens framsteg uti 
"allt h vad detta yrke angår, bistå Sjömän med_ råd och 
"upplysningar, undsätta skeppsbrutne, bidraga till vanlot
"lade Sjömäns, deras enkors och barns utkomst, samt de 
"sistnämndes uppfostran, genom kristliga dygders utöfning 
''gifva Sjömän i allmänhet värdiga efterdöm en, uppmana 
"till Gudsfruktan, laglydnad, måttlighet och goda seder" 
m. m. Medlemmames antal, i början inskriinkt, tillvexte efter 
!tand betydligt.; Stadgarne erhöll o Konungens nådiga stad
fästelse och H. K. H. Kronprinsen, Sverges Stor-Amiral , 
tiiektes nådigt antaga sig S~illskapets angelägenheter, såsom 
ties~; högste Styresman. Allt mer och mer utvidgades verk
ningskretsen , korresponderande af delningar organiserades i 
Stockholm, Getle samt Westervik; och slutligen bildade sig 
på förstnämnde ställe ett eget Sjömanna-Sällskap, under 
filial-karakter l.ill det Göteborgska, med stadgar af den 
3 Mars 1836. Ett år derefter gaf sig älven Sjömanna
Stillskapet i Göteborg nya Stadgar, utvidgande sina åliggan
de, till så my eket säkrare uppullende af det föresatta m[t
li~t. Man började samla fond, för att kunna utdela be
löningar till dem som , med förbiseende af egen lifsfara , 
bcrgade skeppsbrutne likar och till gratillaktioner för cnlwr 
och barn , hvilkas män och fäder under bergningsförsökeu 
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omkommo. En skola för sjörutins praktiska bildning stif
tades i Göteborg, ett sjömanshem inrättades i Stockholm 
och i sammanhang dermed en skola för de yngliugar, h vilka 
redan ingått eller ämna ingå i sjömansyrket, Bethelskepp 
blefvo inrättade; och synnerligen den Slockhoimska af del
ningen har gifvit sin verksamhet en gagnande utsträckning , 
för hvilken man hufvudsakligast har att tacka dess nuva
rande Ordförande, Premier-Löjtnanten Oxehufvuds rastlösa 
nit. Ett Sjömanna-Sällskap är dessutom bildad t i Lysekil, 
samt ett i Carlstad; och af den framgång de första försö
ken rönt, e ger man hopp att dessa nyttiga inrällningar allt 
mer och mer skola omfattas af Nationen. 

Ifrån Sjömanna-Sällskapcrna hafva utgått nera tryckta 
Afhandlingar, innehållande artiklar af synnerligt '~i r dc i 
de till sjömannayrket hörande vettenskaper och ämnen. 
Dessa afhandlingar äro följande: 

a) signalerings-system .för handelsfartyg. 

b) Andaktsöfningar om bord. 

c) "Om Fyrar, Fyr- och Känningsb[tkar, Käuuings
"märken, sjötunnor, bojar m. m.- Göteborg 1834 & i8:J:l", 
oktaf 4!)2 sidor med plancher. 

d) Styrmans-Calender för år 1836 , me t! l.illiigg, inne
hållande några för en Navigatör nyttiga uppgifter oeh ta
beller af Navigations-Läraren P. Astrand. 

e) Styrmans-Calender för 1837. 

f) Styrmans-Calender eller Nauticai-Almnadt för är 
1838, utarbetad af P. Åstrand. 

g) "Sjömanua-Sällskapemes Calendcr för äret 1837. 
"Götheborg 1837", !JO sidor, inHeh:'tllande utom Calendariu11t , 
Ma-trikel m. 111., ell bihang till beskrifuiug pii fyrar och bii
kar, jcmte några smiine afhandliugar. 
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h) lleskrifning om och anviindandet af medel att före
komma skeppsbrott och att rädda skeppsbrutne, öfversiitt
ning af A. G. Oxehufvud. 

i) Britlannia, eller Sjömäns moraliska anspråk, öfver
satt med bifogade anteckningar öfver sjöfolkets beltigenhet 
vid handels-tlottan i Sverige af A. G. Oxehufvud. 

k) "Sjömanna-sällskapernes Calender för handel och 
"sjöfart år 1838 af O. M. Dreutzer. Götheborg 1838"l 23'7 
sidor l innehiillande jemte Calendarier l Matriklar och upp
gift på utkomna författningar m. m., en del rJtt interessanta 
artiklar och upplysningar rörande sjöväsendeL 

l) ·,'Sjömanna-siillskapernes Calender föt handel och 
"sjöfart är 183!) af O. M. Dreutzer, Stockholm 1839 . ~ 359 
sidor. 

Detta sednare, nyss utkomna arbete innehäller vida 
tlera artiklar än någon af de föregående här ofvan nämnde 
Calendrarne; och utgifvaren lo f var till och med att, "i hän
'' delse Hikets resp. Handelssocieteter och skeppsrederier 
"tiicktes förena sig om, att årligen bidraga med något för 
"dem mindre saknaclt understöd", förvandla Calendern till en 
mi'tnadsskrift al för handeln och sjöfarten] intressant! inne
håll. ()alendern börjar med en del Calendariska uppgifter, 
upptage\· derefter Stockholms och Göteborgs l)ost-taxor, 
Svenska Konungahuset, utländske H egenter, Sjömanna-säll
skapernes medlemmar s ä väl i nummerordning, som i al
fabetisk , Auktoriteter inom Rike. t, med h vilka handeln och 
sjöfarlen stå i närmare beröring, Svenska Ministrar, Con
suler och vice Consuler å utrikes orter, utkomna Svenska 
författningar rörande handel och sjöfart, i sammandrag för 
åren 1837 och 1838 , samt uppfinningar, å h vilka patenter 
sistnämnde iir erhållits . Derefter förekommer en artikel om 
"Svenska lotsinrättuingen" , ett ämne h vari Författaren sy
nes vara mest hemmastadd. 
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Den nu varande Jotsinriillningen presenteras inför all
mi\nheten i ett förfallet och nästan odugliigt skick; en om
stöpniug föreslfts . a capite ad calcem och besparingar före
speglas; men för ,·år del kunna vi ingalunda dölja , all vi 
icke äro fullt öfvertygade om lämpligheten af en Munici
palstyrelse för J.otsverket, att vi icke kunna gilla förslaget 
om vissa Kommendör-Kaplens-löners öfvergi\.ng från Flot
tans till Lotsverkets stat 1 samt att vi skulle önskat, att För
faltaren dels uteslutit några anspelningar på person, dels 
det pater peccaoi *) 

1 
som slutar afhandlingen. Det före

kommer .oss , som en rättskalfens Embetsmau, n ii r som helst ,_ 
kunde och borde uttala sin opinion, och att 11är d.enna 
opinion uttalas med sans , den icke undgår aH 'Vinna 
det ~fseende den · förtjenar. Till frågan om totsverkets 
ändamålsenliga organisation torde Yi m<lhända franHleles 
återkomma. 

Den artikel, som derniist intager ett rum i C alendem 1 

är: "Afven några ord om nya Sjölags-l'örslaget", och in
nefattar en korrt Tecension af nämnde förslag , om h vilket 

''') Det lyrler så här : "Som emot IOrfattaren skulle kunna anmär
"kas , alt lian i officiella Lill!'ällen urakLlåtit meddela sina häl'! 
".uppfattade ideer , så böra vi :upply-sa, att försigtigheter och 
"orsaker, dem han alltid vill för.tiga, då afhöllo ·honom der
"ifrån; att han i sina lotsvisitations-berättelser, ehuru vidhål
"lande de.t kouserrativa , likYäl icke uppgifrit något, som mot
" säger hans nu tillkännagifne åsigttw, .och all han uti en be
"räLLelse är 1834 angående yestra lots-distri'ktet, unilertecknad 
"af annan hand , ungefärligen yttrade det huf'vudsakliga alf !hl' ad 
"denna arlil;el innehåller ; men han tillstår , att han icke s lire!' 
"i det allmännas intresse dc anmärkningar , äfven under annan 
"namnteckning , som sisll. år åtföljde Herr Lotsdirektörens .ut
"låtande och ett af K. Förvaltningen af Sjiiärenderne upprätta~lt 
"projekt till underdånig skrifrelse, båda angående suponerade 
"förbättringar af lo ts,·e rkct , och förändringar i nu gällande nå
"diga lotsförfattning". 
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anmälan förekommer i denna Tidskrift, förra årg; sid . 1.37. 
Att Sjölagen är ett arbete, hvars redigerande fordrar den 
yttersta uppmärksamhet, kan lika litet nekas 

1 
som att emot 

det i frågavarande förslaget flera erinringar kunna göras ; 
och önskligt vore att sakkunnige personer ville åtaga sig 
detta mödosamma bestyr. 

Efter denna artikel förekommer en redogörelse för 
Sjömanna-Sällskapernes förhandlingar till 1838 års slut , 
och derefter en afhandling kallad "Svenska Handelsflotl.an" , 
ett ämne som väl tål att tagas i opartiskt öfvervägande, och 
utan personliga hänsyftningar (till ex. pag. 271) behandlas. 

Calendern har vidare flera dokumenter rörande Bollus
ländska fiskerierna, derefter en och annan mindre artikel 
i nautiska ämnen, samt slutar med uppgifter på örlogs- och 
handelsflottorna, jemte Svenska kofardiskeppsvarf. 

Företaget, att genom de ifrågavarande Calendrarne 
lemna Sjöfartens idkare och gynnare en nyttig läsning , är 
berömvärd! , men vi kunna icke dölja den önskan att den 
enskilda förtrytelsen mot personer måtte bannlysas ur de 
inflytande artiklarne , åtminstone så länge arbetet bär namn 
af "Sjömanna-Sällskapernes" Calender. 

SAliiLINGAR TILL UPPLYSNIN<;- I SVENSKA FLOTTANS Jir
STORIA. 

t. 
Tlien Svensl•e Sjö-Rätt ocl~ Skjep1-Articklar. Anno 1570 

af Hrtiglt Carl *). 

1. 

Aldenstund all vår lycka och välfärd kommer af Gud 
den Aldzmechtigste , derföre skola H. F. N. Skiepsfolk h var 
i sin stadh fruchta Gud, och llafva Honom för ögonen, 
Hans h. ord, när deet förkunnat varder 1 gierna höra ; den 
deet uthan lagligh forfall försummar, eller eljest ställer 
sig ogudachtligen, skall blifva dragin under Skieps-kjölen 
så offta han det försummar. 

2. 
Ingen skall valmähra och missbruka Guds helge nampn 

fåfänglig, med ceder eller svärjande. Den deet giör, straf
fes som ofvanb:t är , så offta han dermed varder beslagen. 

3. 
Ingen skall hannes innan Skiepsbordet. Hvar deet giör 

skall Mestermannen ha f va för masten , och e1fter Sjörät
ten straffa. 

4. 
Predikanteme skole vara förplicbtade predika för folket 

llVar Sön- Odens- och Fredag, the r tillfället så vara kan 

*) Ur Örlogsmanna-Sällsl\apets 1\lanuskript-samling N:r 2. 
14 
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eller effler som Höfvidzmannen begiirar, såsom och h var 
dagh fälla böner oGh lääsa Iilanian, desslijkes förmana 
folket att gä till Choor, deet är, tacka Gud för en god 
dagh och bedja om en godh natt.. 

5. 
Såsom the hafva alla svorit och tilsagdt H. F. N. the

ras huldskaap, manskap och trooheet, så skall och hvar 
och en vara förplichtadt, så~an sin E ed trooligen och ähr
ligen alt hålla och sig dercifter skicka, vid h vars och ens 
ähra och redeligheet tillgörandes. 

6. 
H vilken med någott förrädcrij låter sig märkia, skall 

straffas till lijfvet. 

7. 
Skall h var och en p ersson som på Skieppen är, vam 

Actmiralen, Höfvidzmannen, och Skiepparen hörigh och 
lydigh uthi alt them blil'ver befalladt till H. F. N. och 
Rijkzcns gangn, desslijkest hvar achte sitt Embete, som 
han är förordnad t till. Den deet icke gör, stratfes etfteJ 
som Krigs-ArtiGklarne uthvijsa och gode män deröfve:r 
lmnna ransaka och dömma. 

8. 
Skole alle Höfvidzmän och Skieppare vara Actmiralen 

hörige och lydigile till att förfordra H. F· N. och Rijkzens 
bästa och icke med någcn ohörsamheet eller försummelse 
sig låta befinna; fins någen som sådant giör sedan han är 
en gång förmanat och tillsagd, då skall Actmiralen hafva 
macht honom derföre tillbörligen straffa och ifrån sitt äm
bete afsätUa. 

!J. 
Actmiralen skall eij låta något tilbaka på sin sidha , 

hvad honom är betrodt o0h befaUadt , eller någen god lä-
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O'enheet försumma, när han kan göra H. F. N. *) oclt 
o 
Rijkzens fiender skada och afbräck, uthan sig på dc et yt-
tersta vinläggja, så fram p t han vill bli f va achtat för en 
erligh man; Alle andre skol e och vara förlänckte så väl som 
Actmiralen hvar i sin staad rätta sig cifter denna Instruction 
som H. F. N. hafver gifvit och ställa låtit, så mychet som 
bvar och en tillkommer och hans kall kräfver till thet H. 
F. N. gagn och bästa kan vara, och fienderne måste skicc 
den störste skada och a!bräck, cfrter som samma Instruc
tion förmälliar och innehåller hvilken dheremoot handlar 

' stratfes etfter tillbörligheet. 

10. 
Ingen skall bruka sin onöttige eller spolzske mun 

emoot Admiralen, sin Höfvidzman eller Prophos, Qvarter
mästaren, eller Roatmästaren; den deet gör, skall straffas 
een, två eller 3 gånger under kö hl en, efllcr saakzens be

skatfenheet. 

11. 
. Ingen Befalningsman, Skieppare eller S tyreman, Båtz

man, Bysseskyttare eller någen annan fördriste sig h att 
begifva sigh ifrån deet Skiepp han är förordnatt oppå nå
gott togh, ch vad thet mehra gäller emoot fienden eller icke , 
vid lijfsstraff, 

12. 

Ner man är stadder uthi hampnar, eller eliest ther må
ste liggia boorgfast, och förväntar etfter vind, eller annalt 
beskiedd, skall doch heller iclw föra någen i land uthan 
Actmiralens veetskaap, vid straff under köhlen. Icke heller 
skall Höfvidzmannen gifva någen förloof, utan Actmiralens 
veetskaap och befalningh. 

*) gagn? 
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13. 
Hvilken sigh försummar när han hörer nlåsas trumpe_: 

ten, eller lössen skuten varder, och ej gör sig redo strax 
när flottan oprycker, uthan blifver tilbaka, straffes till 
lijfvet. Och på deet kruut och lood eij må skiuta·s förgäf
ves, derföre skall ingen låta någott skott af gå för än han 
är fienderna så nähr, att man dem vist drabba kan; menthen 
som fåfängt skjuter, uthan thet är med Admiralens veetskaap , 
skall betala krutet igen. Theslijkest och på på deet att 
then löössen som alle skol e rätta sig elfter, icke måtte 
b !if va förvillatt, skall vara förbudit alt skiuta för the e döde , 
söm skie plägar; h vilken som eliest skiuler nåO"ott skott 

ö ' 
ett eller flere, uthan de et sk i er emoot fienderna och med Admi-
ralens veetskaap, han skall officio privari och betala kruthet 
Hem, när Admiralen är stadd med H. F. N. Örlogsskiepp 
lithi hampner och ligger på redden och Admiralen skinter 
ett skott, och låter flaggan fliga på bogspröthet, då skole 
Höfvidzmännerne, Skeppare, Styrmän och de e förnämbste , 
som till Rådz förordnade äro, komma tillstädes och icke 
förordna andra i sitt ställe, som tillförne är skiedt vid 

' straff under kölden; är thet så att the lire under segell ocl1 
kunna så nähr komma, att the kunna få tala med honom , 
då skola de sig derom bellijla. 

. 14 
Ingen Höfvidzman fördriste sig gå till segels för Ad

miralen, med minder han thertil af Admiralen förordnad 
vai:der, vid lijfsstraff. 

15. 
Alla Höfvidzmiin skole sältia i samma hampn som 

Ad miralen sätter, med mindre deet blir honom förtagit 
af Guds väderleek. 

16. 
Admiraleu skall vara förplichtat att skjuta Iöössn förr 
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än han går till segels. Desslijkest niir han vill siit.tja, 1ni 
dcet flottan sig derefter rätta må. 

17. 
Hvar och en skall rätta sig efter Sjöllychten innan 

bordz och vara hörige och lydige till hvad som af Höf
vidzmannen blifver bud i t och be falt; den de et försummar 
skall straffas under köhlen. 

18. 
Ingen skall roopa eller göra oljud på skieppet, på deet 

the icke blifva förhindrade som seglen eller skytten regera 
skol e, så att the icke må få höra h vad them af Höfvidzman
nen eller Skiepparen bli f v er förhållit; den som sådant oljud 
åstadkommer, skall under köhlen straffas. 

19. 
H var och en skall vara förplicht atvara på deet skiepp, 

som han först oppåkommer och tillförordnat varder, och 
för ingen saak skull stiga deraf, mädan något togh varar, 
med mindre deet honom af Höfvidzman synnerligen blifyer 
befalladt, vid hvars och ens ähra och redeligheet till
görandes. 

20 . 
Ingen skall göra någott orum i Skieppet och halva 

någott i vägen, deraf dec som tackel och segel! regera 
skol~ ivke kunna blifva förhindrade; den dec t g i ör sedan 
han en gång er förrnahat, hafves under kö h len. 

21. 
Den Höfvidzman, eller Skieppare som vijker ifrån flot

tan när man är emoot fienderna, eller och undfaller nfwen af . "' 
sitt f ö lie som är nödstält , när han eliest kan komma the m 
till undsättningh, vare achthat för en förrädare och der
före straffes. 
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22. 
Hvilken som kommer Mytherij till väga, anten för sin 

löhn, maat, eller annan orsaak, h vad nampn the t helst 
hafva: kan, poena capit: esto, eljest må han med foogh 
tala om sin nödvändigheet. 

23. 
Ingen skall förföhra sigh på den andra i någen måtto , 

anten med ord eller gjerningr, ther någen oenigtteet kan 
förorsakas uthaaf, uthan then the r hafver tilta al til någen, 
skall the t sk i e för Höfvidzmannen, eller andre flere, som 
therom kunne ransaka och dömrna hvad rätt är. 1\'Ien thet 
icke gör uthan förföhrer sigh oppå någen som benemt är , 
den samme skall straffas under köhlen. 

24. 
Den som drager sin väria emoot sin medtiänare och 

giör skadha, straffas till lijfvet ; men giör han icke skadha 
reestes uth genom handen. 

25. 
Den som puckar och öfverfaller Skaffare, Kåck, eller 

andre Embelsmän, den skall en reesa under kiölen straffat 
blifva, doch skall den blifva förehållin af Höfvidzmännerna , 
som till sådane embeten äre förordnade, att de e tilbörli
gen och rätt uthspijsa den deel dee hafva händer emil
lan, så fram p t the icke under lijke straf skol e vara förfaln e. 

26. 
H vilken sig understår att hafva någen gemenskap, han

del! och samtaal hemligen eller oppenbarligen med H. F. 
N. och H.ijkzens fiender, och någott optäcker, som borde 
vara förtegadt, synnerligen för the n som teet icke vetta 
borde, p o ena cap. esto. 

27. 
Den som förnimmer någon practicera och stämpla någutt 

som H. F. N. kan vara emoot och förnär i hvad mållo dect 
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vara kan, och eliest vcet nägen oährligh handel! med nå
gen och deet eij uppenbarar, straffes lijka med den skyl
dighe. 

28. 
Den som sin väria fördubblar, p o ena cap. esto. Så 

skall och altijd och aldeles alt dobbell vara förbudit, syn
nerligen när Guds ord höres, eller man eliest något haf
ver enkannerliga att förrätta, vid straf under köhlen. 

29~ 

Den som sig med sin vacht försummar, poena esto 
capitalis. 

30. 
Den sigh med oreenligheet otilbörligen förhåller på 

Skieppen, straffas under köhlen. 

31. 
Ingen skall giöra åverkan å H. F. N. undersåter, eller 

någon annan i sjön, som i deras lnstruction icke förr 
nempnde är e, eller dem nå gott med våld afhenda til then 
minsta penningh, vidh lijfsstraff. 

32. 
Skall och ingen den andra inbördes skada göra på 

värjor, kruut, lo o d, eller h vad the t häls t vara kan, vid 
straff elfler saakssens beskaffenheet. 

33. 
Alle de som innan skiepzbord äro skole låta sig nöja 

med den deel som them i feetalie, ö öl och bröd kan til
deelt blifva. 

34. 
Hvilcken som onyltligen förspiller, eller förkommer 

fetalie , ö öl eller bröd, the t vari sig til vatns eller land, 
och med vitne besläs, skall dragas 3 gånger. unde1· köhlen : 
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eller sättjas i Bulten 3 dygn vid vatn och bröd. Skall och 
ingen fördrista att dricka sig drucken på Skieppet, besyn
nerlig under Gudztjenst.ens förrättande, eller man något haar 
för händer, eller förnimmer fienden. 

35. 
Alle som innan bordz äre vari förplichtade enär som 

Iiälst behoof gjörs att hjelpa Bysseskyttarne att föra och 
laga stycken af och til på Skieppen elfter som nödtorlften 
kräfver; h vem thet ej gjör 1 synnerligen i nödtrång 

1 
kastes 

uth ,för bord 1 det samma vari och när man skall hafva upp 
ankaret eller gå till segels. 

36. 
Alle Bysseskyttare ~kola hafva gran acht oppå Skylt, 

Knmt och lo o d, med h vad der tillhörer, så att all tingh 
äre redo och färdige när påtränger. Den Bysseskyttare 
som thet icke gör 1 blifve straffat elfter som hans försum
melse iir s toor till, sker de et för fienden, vare achtat för 
en ährelös karl 1 men sker thet eliest stralfes under köhlen. 

37. 
Hvilken som släpper eld löös i Skieppet eller Cabys

sen, kruutet eller annorstädz och giör der skada med, mi
ste lijfvet, uthan alla nåder. Så skall och ingen hafva eld 
eller ljus i Skieppet, uthan den som serdefes af Höfvidzman
nen och Skiepparen elfterlåtit varder, hvilken eliest går med 
ljus drages under köhlen. 

38; 
Efter thet plägar vara fienden en löösn och elfterrät

tilsse hvar någott Skott oppå Skieppen blifver afskutit uthi 
olijd, derföre skall ingen fördrista sigh att fiihre pi'! någott 
Styck:e eller skiuta med rö ör innan bordz, uthan Höfvidz
mansens samtyckie och befalning, den det giör varde 
straffat till lijfvet. 

U3 

30. 
Skole och Höfvidzmännerne eller ni'lgre andre .ingen 

ti!städia in på H. F. N. Örlogsskiepp och besynnerligen 
fremmande och misstänkte persolmer , uthan Admiralens 
samtyckie och veetskaap l uthan dem allena som de e vetta 
vara H. F. N. vänner 1 ved lijfzstralf. Ingen skall heller 
biuda gjäster oppå Skieppen och göra fåfäng bekostnad 
uthan Admiralens veetskaap. 

40. 
Ingen Styrman eller Båtsman skall begifva sigh ifrån 

Skieppen när reesan är fuländat 1 förr än han hafver gjort 
tjenst för den hyra som han upburit hafver, eller uthan 
Admiralel!s och Ilöfvidzmansens veetskaap 1 be lins alt han 
eliest reeser bort uthan pass och bevijs 1 stralfcs till lijfz. 

41. 
Ingen Höfvidzman eller _ Skieppare reese ifr[tn sitt 

Skiepp, der han hafver varit förordnat opp å 1 förr än han 
har inventerat ifrån sig de et han händer emillan har halrt , 
vid lijfzstralf; Och skol e alle Höfvidzmän och Skiepparc 
lefverera Skieppen ifrån sigh igen 1 såsom de e h af va dem 
uthi deras värie annammatt med tamptygh och all tilbehöör. 
Fins ni'lgot therar vara bor te, ti'l sko le the therom ha f\' a 
Admiralens vitnesbörd, h var the t är taget vägen 1 eller och 
stralfes som för annat tjufverij; Är och någott af fetalier 
tilstädz på Skieppen, när the är e kompne af reesan, tå skal! 
thet blifva oförryckt tilstädes 1 och Iefvereras Proviantz
mestaren tilbaka igen 1 derföre han sedan skall göra redo 
och räckenskaap, befinnes någon annorlunda göra, strall'e.'> 
som förr är förmählt. 

42. 
Skall och ingen fördrista sigh att taga någon Ransoon 

af någen fi'lnga 1 som sig ransonera vill 1 uthan hålla the n til
städes til beskicd ifrån Öfverheeten 1 vid lijfzstraff tilgörandes. 

15 
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Admiralcn skall behålla thens Admiralens som öfvervunniu 

varder, kister, kläder, Clenodier och h vad som häls t han 

mehra hafver: dhesslijkest Höfvidzmannen den andre 1-Iöf

vidzmanssens godz. 

Hvacl fall som vijdare hända kunne och häruthi icke 

ärc begripne, då skall der uthöfver brukas SveriO"cs LaO" h 

Rrigz-Arlicldarna och andre loflige Rijkzens stadgar. o ' 

Desse föreskrefne Articklar äre i Ståcholm 20 Jun. 

t570 componerade och sammansatte och af H. F. N. Her
tigh Carl vijdare förbättrade. 

~. 

Rörande Fregatten Venus 1789. 

Underdånig Happort. 

Sedan flere olika berättelser rörande Fregatten Venus 

och dess eröfring af Hyska Eskadern inkommit har ·a()" 
.. clt l" ' J o 
an e 1gen nu ulaf de på samma fregatt medlwmmenderade 

Svenska lotsar, hvilka hit till Götheborg ankommit fått 

den tillförlitligaste om förlopp et af :Fregattens attake;.ande 

och borttagande af Hyska Eskadern, uti Norrsk hamn, der 

d"en e:ter tagen jag t räddat sig; h vilken jag här närlagt , 

far naden Eders Kong!. Höghet i djupaste underdånighet 
aflemna. 

Att krigande nationers fartyg råkas i neutral hamn 

utan att minsta fiendtlighet å ena eller andra sidan för

sökes eller utöfvas, har i alla tider varit allmänt. Sådant 

hände förleelit år, då jag med Fregatterne låg i Helsingör , 
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der jag med en öfverlägsen styrka, utan minsta svårighe t 

kunnat göra den dervarande Hyska Fregatt till pris , om 

sådant varit öfligt eller tillåtet. Händelsen m cd Fregatten 

Venus lärer vara den enda af sitt slag. Som jag alltid 

fruktat ett dylikt företagande af Hyssar, har jag, då Fre

gatten varit på kryssning, aldrig tillåtit nu eller förr, att 

någon Norrsk hamn skulle sökas; jag har endast i mina 

instruktioner gifvit alternativ af Svensk hamn eller öppna 

sj ön; men ställningen för Fregatten Venus , härrörd af va

riabla vindar, ström och stil t, har varit sådan, att yttersta 

nöden bringat honom dertilL 

Örlogs-:-Fregatten Bellona, till ankars på Wik ö fiord 

den 12 Juni 1780. 

A. _F. HosENs\\rtD. 

3:ne från Fregatten Venus återkomne Lotsars berättelse huru 

nämnde Fregatt blifvit våldförd, och slutligen tvungen 

.att gifva sig. 

Den 31 sistlidne Maj, då Fregatten varit V. S. V. 3 

mil från Kongshamns Båk med S. O. vind och tjolilw, fått 

sigte af Hyska Briggen P. M. kl. 5 och strax derefter hela 

Hyska Eskadern, h vilken sträckte sig ifrån J.i'rcgallen uti 

S. V. a Vest till V. N. Y. Fregatten , som genast af tien

den blef jagad, låg O. N. O. hän, i tanka söka Svensli 

hamn ; men som de närmare nalkades Svenska vallen , 

Östrade vinden sig kontinuerligt, h varföre de slutligen 

måste hålla af N. N. V. hän, för all, om möjligit vore, ut

segla fienden, ehuru de Hyska skeppen då vor o 4 strecli 

förligare än tvärs ifrån dem; Fregatten seglade vida ofvan 

fienden, och med N. Veslliga kursar strök hell nära Norr

ska vallen, för att passera Ilenden och derefter h[dla sjön. 

Om natten stillnade vinden alldeles ut , så att Fregatten 
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den 1:ste Juni om morgonen vid solens uppgång var lteit 
nära Norrska vallen och af strömmen drefs städse nilrmare , 
hvarföre resolverades söka hamn. Strax derefter kom 
Norrska Lotsarne om bord, då Fregatten med 2:ne sina 
Echaloupar och en lotsbåt boxerade sig undan fienden , 
som tlnnu syntes förfölja dem. A. 1\1. kl. 7, då Fregatten 
passerat 4 mils Skärgård , ankrades i Christiania-fjorden , 
vid Salllverken midtför Tönsberg, på 26 famnars vatten. 
Något öfver en timma derefter sågo de Ryska Esl;:adern 
med frisk vind ankomma, ehuru der liregatten Venus låg , 
var alldeles stillt. Denna lilla vindkåre följde Hyska Eska
dern till dess de kommo 1,4 mil frän Fregatten Venus, der 
de ä f ven fin go stillt ; men med den fart de då hade, och 
med tillhjelp af små Fartyg, kom mo de snart upp · med 
Fregallen, h varefter 2:ne Örlogsskepp lade sig på en sida, 
2:ne Fregatter på den andra ocl1 Briggen akter om Fregat
ten; en stund derefter började efter deras utsago Amiral
skeppet och genast alla de andra gifva eld pft Fregatten , 
som svarades med häftig kanonad Mm alla sidor; detta 
varade något öfver 2:ne timmar, under hvillwn tid Ryska 
l~ riggen förlorad t sin storstång, men på Fregatten Venus 
ingen död eller blesserad, emedan alla fiendens kulor gin go 
högt öfver F regallen, utom några, dem Briggen skjutit akter 
in. Herr Major Hansson höll derpä konselj med sina 
Oll'icerare, och beslöto heldre gifva sig, än att mot så 
öfverlilgsen styrka göra motstånd och dymedelst onödigt 
uppoffra menniskolif; han gaf derpi't besättningen sitt tagna 
beslut tillkilnna , med förmaning att iclw ohöfligen bemöta 
sina öfvervinnare, och förklarade derjemte, det han , ehuru 
nödsakad gifva sig, likfullt ernade sig protestera mot dessa 
fienders olagliga förhållande, i den sälua förhoppning, det 
Hans l\faj:t af Danmark med flere förenade höga Mak
ter , skulle ej underliHa äterfordra Fregatlen och tvinga 
Ilenden ersätta den genom honom dem tillfogade oföniltt. 
Derefter togs nödiga försiglighetsmått med alla FregattrJJ 

\ 
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tillhöriga signaler och papper. Lotsarne fingo ordres ge
nast med norrska lotsen begifva sig i land och hos niir
maste Bcfallningshafvande söka besliydd och pass till silt 
fädernesland. Derefter gick Herr 1\'Iajor Hansson i sin 
Echaloupe till Hyska Chefskeppet, hvarifri'tn han ej åter
kom. Alla Hyska Barkaser sändes till Fregatten Venus 
att afhemta besättningen. Lotsarne, som Y oro i land, sågo 
det Hyssarne kapade ankartåget för att bringa Fregatten 
längre upp; men innan de Ii ng o segel loss, stod Fregat
ten Venus på grund, der den förblef så länge Lotsarne 
uppehöllo sig der. 

Enligt lotsames berättelse, intygas af Örlogs-~·regatten 
Bellona den 12 Juni 1789. 

A. FRIE,ll. WALL:\IAN . 

Underdånigsle Berättelse ! 

l~inrrstdaO'en den 31 l\'IaJ· klockan Ett eflcrmifhlagcn , o o 
fyra mil V. S. V. från Kungshamn, hl e f jag bland flera seg-
lare varse en fiendtlig Eskader , hvilken utgjordes af 2:nc 
Linjeskepp , 2:ne Fregatter, och en llrigg under General
Major Lesclmeus befäl , och som syntes göra jag t på Ko
nungens Fregatt; jag kunde i afseende på en sådan öfver
higsenltet i c l\ c dii!'erera; alt jaga undan vinelen, som var 
ltelt Sydlig , gaf mig hopp, att i denna händelse, enligt 
mina ordres, med full säkerhet kunna retirera i Svensk 
hamn i hvilkct afseende jag var försedd med nödige Lot-' sar; styrde derföre undei· Iandet för att kunna inlöpa , an-
tirwen till Dynrrö-skären eller inom Koster. o o 

Jagten var börjad , och fullföljdes iifven, ar fiendeu 
med alla möjliga prekautioner , för att i händelse af vin~ 
r\ ens för iindring förekomma mi u retr il Lt , sf1 nnder landet 
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tilbaka, som åt Nordsjön, i det att ett skepp styrde när
mare vinden under landet, och ett annat, lättare af Vesl
vart, under det de ö frige fullföljde jagten. 

Heträtten till Dynge-skären och Koster kunde derige
nom icke kuperas; men vid ankomsten dit var vinden 
så mycket förändrad, att omöjligheten visade sig att till 
någotdera af dessa ställen inlöpa. 

.Jag bl e f s~ledes nödsakad jaga unelan l~ngs landet, 
för att såmedelst hafva reträtten öppen intill, och uti Norr
ska hamnen, klockan Ett morgonen derpå, passerade jag 
F<erders Fyr; under denna Lotsplats gjorde jag som oftast, 
men förgäfves, signal för lots, i brist hvaraf jag likväl 
icke fann vara rådligt länge uppehålla mig i mynningen 
af Chrisliania-(jorden, utan forcerade längre in, för att 
under Kong!. Dansk Dominimn vara så mycket säkrare 
för en annalkande !i ende, och gjorde min yttersta eJfort, 
för att hinna Christiania. 

Inne i denna fjord mötte mig ostadiga och stilla vin
dar, som kastade emot öfver ojemt höga land; strömmens 
sättning ur (jorden bidrog iifven dertill, att Fregatten ej väl 
manövrerade; ffi r att så mycket möjligt var afhielpa detta 
onda, lät jag siitla ut Eschalouparne. Jag hade redan 
avansoral n;1gra mil in i (jorden, när jag ändtligen tick 
en lots ombord; och lienden blef osynlig sedan den styrt 
V estvart uneler Fmrdcr. Men det dröjde ej länge, förrän 
elen med hela sin styrka äter syntes i fjorden inlöpa med 
en frisk vind af Sydost, under det jag längre in hindrades 
af Nordliga kastvindar; strömmens verkan var således för 
mig svårare och mera hinderlig, enär den icke kunde 
stäfvas. Likväl hOJJIJat!es .,·arr att antinrren i likhet med , . o' o 
fienden ktmna f;\ gagna mig af samma vind, för att und-
komma , eller ock att den skulle få vidkännas samma be-
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svfu·igltetcr, som de ostadige kastvindame mig förorsa
kade ; i begge händelser var jag säker att kunna sauvera 
Fregatten. 

Att ingen af dessa omständigheter norr tidirrt för micr ........ ~ b o 

· intriiJI'ade, lärer förefalla alla dem obegripligt, som icke 
erfarit en dylik händelse. 

Följelen häraf kunde satedes icke blifya annan än den , 
att fienden nödvändigt skulle komma mig n~irmare , under 
samma tid som naturen nekade mig samma ]JitriiLle, för alt 
unclankomma. 

I denna brydsamma stililning visade sig likviii ännu 
en gnista af hopp; med tilhjelp af Eschalouparne hade jag 
efter yttersta möjlighet stoppat strömmen, och således 
kommit under Laurekullens öar, från ]l vilka jag icke på 
(jorden kunde utkomma, utan att med lienelen inom kanon
skott inträffa; sydliga vinden tycktes nu så hafva stillnat 

' att fienden med den som knappast kunde stoppa strömmen; 
mitt hopp upplifvades, att landvinden nu skulle få öfver
hanclen , hvilken jemte strömmens sättning nödvändigt skulle 
hafva eloignerat fienden, så vida elen, i likhet med mig, 
ännu icke hunnit ankarsättning; gick derföre till ankars un
gefärligen tre kabellängeler sydvart om den så kallade 
Sletterholmen (efter Lotsens utsago på 26, men befanns 
på 36 famnar); en liten stund derefter sköls ett skarpt 
skott från Briggen, som strax besvarades. Sydliga vinden , 
som nu återtog sin förra kraft, förde hela liendtliga styr
kan mig så nära, att Briggen, som något närmare än de 
ö frige, trodde sig kunna draga fördel af }i'regattens läge , 
och utan att äfventyra, kunna chargera den akterifrån, 
gjorde all sin efl'ort utan verkan; men som han intet kunde 
undvika, att utom aktersta kanonerne äfven presentera sig 
för Batteriet , fast i en oblique ställning, bl c f han så hem-
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sökt , som i anseende Ii !l FregaJt.ens Iii ge och kanoniercr
nes skicklighet, möjligen kunde åstadkommas; kanonernc 
förde i och med detsamma sina lmlor, ej allenast för om 
och öfver fiendlliga Eskaderns Chefskepp, utan ock tätt 
akter om en dansk 1-Iuckare, som förde klufven flagg. 1\fed 
ett mera öfvadt folk och genom en lyckligare kanonernes 
rigtning hade Briggen nödviindigt gått i sank, h vilken nu 
dräjade om, för , att lemna öppning för de svårare skeppens 
batterier; under detta fick den några skott långskepps; på 
andra bogen började han äter chargera Fregatten akter
ifrån styrbords litring, utan att göra annan skada än med 
en 24'itdig kula genomhåra förstängen, som likväl blef stå
ende ; fick deremot af akterska kanonerne emottaga så 
många skott , som Fregattens läge kunde tillåta. 

De fiendtliga skeppen v oro nu pf1 så nära hä!l, att med 
deras batterier en fullkomlig effekt kunnat åstadkommas 1 

isynnerhet från Chefsl~:eppet, på låringen om styrbord 
1 

och från en Fregatt i samma läge om bagbord. - I denne 
kritiske ställning, dä jag och Herrar Officerare, som derom 
af mig tillspordes, icke funno någon möjlighet att genom 
besättningens uppoffrande kunna i denna belägenhet tillfoga 
en så öfverlägsen fiende någon skada, lät jag nedhala 
Kong!. l\'Iaj:ls flagg på dess Fregatt Venus; h vilken jag 
sjelf med en obeskrillig grämelse måste öfverlemna till 
den kommenderande Chefen för Eskadern, hvarjemte jag 
gjorde honom föreställning, hurusom jag redan avanse
rat fyra mil in uti en neutral magts dominium , med 
Dansk lots ombord, och till ankars, icke förväntat mig att 
blifva fieucltli geu attackerad , isynnerhet som ett fiendtligt 
skepp af 74 kanoner, i Norrska hamnen Christianssand , 
vågat desannera , för att reJJarera och der med try rro-ltet l O Ö 

vistats alltsedan Augusti månad förleelit är intill närvarande 
tid ; men fick till svar, alt ingenting annat mig vederfarits, 
än enlig i t de ordres, för den fiendtliga Eskadern blifvit 
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expedierade j detta föreföll mig sa mycket mer oförmodadt ' 
soiQ Kongl. Maj :ts undersåtare i Norrska hamnar 1 med sine 
egendomar af skepp och gods under detta krig tillgodo
njutit en sådan förmän. 

Jag har försport, alt Briggen utom åtta döde fått 
många blesserade. den ena kranbalken synlig en bortskju
ten 

1 
storstången förderfvad , i h vars ställe en annan samma 

dag uppsattes. 

MAGNUS HANSON. 

Aller-underdänigst. 

i G 



OFFfCIEl.LA STADGANDEN. 

(ForLs. från s1d. 114, .förr.a årgången.) 

89:o De förmoner som i Sveriges hamnar äro frem
mande Nationers fartyg beviljade utstakas i Kong!. Kom
mers-Kollegii Cirkutär den 1 Febr. 1838. 

90:o För Nya Trollhätte Kanal- Bolag utfärdades nå
digt Privilegium den 2 Febr. 1838. 

91:o Kong!. Maj:ts nådiga Instruktion , h varefler CJlCfer
ne för Flottans indeldta .och roterade Båtsmans Komp<mf.er 
hafva att sig i underdånighet rätta, gifven d. G April 1838. 

92:o Alla inhemska Fiskare-fartyg , h vilka gå till , eller 
komma ifrån fiskericrue, äro fritagne från skyldigheten au. 
sig af I.ots begagna. Kong!. brelYet den 6 April 1:838. 

93:o Sedan H. IL H. Kronprinsen, i egenskap af stor
Amiral, i underdånighO't föreslagit en årlig öfnings-expe
dition att ega -rum, dels i Östersjön, vid h vars kuster kon
trollen öfver Lots- och Båk-inrättningen på samma gång så
medelst kunde befordras, jernte det HUfäHe lämpligen be
reddes det yngre sjö-befälet, till inhemtande af den i K:gl. 
brefvet den 30 Dec. 1837 omförmälda närmare lokal-kän..: 
nedom af dessa Fäderneslandets närmaste omcrifnincrar dels 

o " ' 
ock inom ej mindre Nordsjön än älven aflägsnare farvat-
ten, samt alllså tillstyrl\t , att en Korvett måtte till sådan 
ständig kryssning utrustas , och å densamma kommend eras 
eu Kapiten till Chef, att jemte Sekunden årligen ombytas , 
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arvensom anställas 12 eller flere af dc till första Oft'i cers·
graden senast befordrade , h vilka skulle tillåtas att , oal\
tadt öfriga Befälet jemte besättningen årligen' ombyttes , 
tjeustgöra ombord från 24 till 30 månader , gradpasserin
gen derunder inbegripen, med sjö-aflöning i allmänhet un
der 3 månader beräknad i silfver efter 128 sk. kurs och 
40 sk B:co, jemtc en portion för Sekund-Löjtnanterne un
der 9 månaders tid; - så har Kong l. 1\'Iaj:t samma för
slag i nåder gillat, med förordnande , dels att af kostnaden 
20,000 Rdr om året skulle utgå af den för handelns skyd
dande af Konvojmedlen afsatta summa 45,000 Rdr , och re
sten af anslaget för Flottans exersis , dels att fartyget llVar
je år , räknad t från den 1 .Juli uppehåller sig 3 månader i 

Medelharvet och besöker Konsuls-Stationerne, eller i an
dra farvatten, der Kong!. Maj:t linner dess kryssande för han
delns skydd nödvändigt. Kong!. brefvet den 4 Maj 1838. 

94:o I allt Kronans tågvirke inslås i en af dulderua 
en hvit segelgarnsända enligt Kong!. brefvet den 1 Juli 
1778. Kong!. brefvet den 18 Maj 1838; Förvalt. Kungör. 

den 14 Juni s. å. 

95:o Svenska handelsfartyg kunna på eget äfventyr , 
segla i de farvatten, der Turkiska passhandlingar hittils 
erfordrats, utan att vara försedde med sådana handlingar , 
och med begagnande af den särskildta Svenska handelsfiag
eran men de skeppsredare ' som önska för sina skepp hi-"' ) 

behålla det skydd, som Turkiska passhandlingar lemna , 
kunna i samma ordning som hittils sig dermed förse , då 
de böra föra unionsflaggan. Kong!. Kungörelsen den 23 

Juni 1838. 

!)6:o Beväringsmanskapets tobaks-skilling utgår under 
fredstid med En skilling Sex rundstycken banco. Kong!. 
Krigs-Collegii Kungörelse den 26 Juni 1838. 
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97:o För styckverks-förtjensten i Repslagarebanan pt1 

Varfvet i Karlskrona är ny Taxa faststäld . Kongl. brervet 
den 13 Juli 1838. 

98:o Vid Karlskrona ~}tation utdelas hädanefter Ankar
slockar om fyra markers vigt. J:l'örvaltningens Href den 31 
Juli 1838. 

99:o Hvad i afseende på handeln och sjöfarten emel
lan Sverige, samt Ryssland och Finland iakttagas bör, stad
gas i J(ongl. Kungörelsen den 24 Augusti 1838. 

100:o Sekund töjtnanter som kommenderas på den år
ligen utgående Exersis-Korvetten aflönas med 40 skillingar 
banko om dagen, h vilken aflöning, när tiden är inne för 
silfveratlöningens beräknande, utgår för dem, likasom för 
Chefen .iemte öfrigt befäl och besättning ef'ter 128 sk. kurs 
men utan all vidare förhöjning. Tiden för silfveratlönin
gens böJjan och slut bestämmes i Chefs-Instruktionen. 
Kong!. brefvet den 1 Augusti 1838. 

101:o ~·artyg tillhörande de Nationer, som äro försäk
rade om samma förmoner vid al'gifters erläggande i Svensk 
hamn som inhemska, skola första gången de till Svensk 
hamn anlända, mätas och mätarebrervet betalas såsom; för 
Svenskt fartyg, men med andra fartyg förhälles efter Kong!. 
Heglementet den 9 l\'laij 1822, dock att om mätning ej be
höfver ske på tio är. Kommers-Kollegii Cirkulär den 3 
Oktober 1838. 

/ 

102:o Till följd af H. K. H. stor-Amiralens, i anled
ar Vice Amiralen m. m. G. af Klints derom gjorda hemstäl
lan 1 fattade nådiga beslut , kommer en Fransk samling af 
Sjökort, kust- och resebeskrifningar alt framdeles , då lä
genhet dertiU, yppas, nedsändas till Karlskrona att der de 
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poneras i afsigt att lemna Flottans llefäl af alla grader öp
pen rättighet att studera nämnde sjökort och de med dem 
förenade vigliga underrättelser samt resebeskrifningar, h vil
ka omfatta dc hittils kända delar af hela jordklotet. Ch e
fens för Stor-Amirals-Embetets 1:a afdelning skrifvclse den 
11 December 1838. Denna dyrbara Samling, som i Kong!. 
örlogsmanna Sällskapet kommer att deponeras för alt Korp
sen tillhandahållas, har nu hitkommit; och Korpsens samt
lige medlemmar hafva således rönt ett förnyadt prof af det 
nådiga hägn och beskydd 1 h varmed H. K. J-1. Kronprinsen, 
Stor-Amiralen alltid behagat omfatta Sjövapnet. 

103:o De uti Staten för Flottan upptagna 3 högre Kon
stapels löner för Sjö-Artilleri-Regementet skola tilläggas dc 
3 i tjensten äldre varande Underofficerare 1 som till Fan
junkare vid Hegementet utnämnas. Chefens för Stor-Ami
ral-Emb. La Afd. skrifvelse den 18 December 1838. 



l?öRÄNDlUNGAil INO.l\1 KONGL. 1\'IAJ:TS FLOTTA. 

a) Befordrade: 

Tm Regementssl;ri{vare vid Sjöartilleri-Regementet, Ma
tros-korpsen och Skeppsgossarno: Registratorn Auditör Göte 
Trägårdh ,den 14 Maj. 

Till Förste Expeditions-Bekreterare namn , heder och 
värdighet .- Proviantmästaren, [ d. Protokolls-sekreteraren 
Lars August Arnoldssun den 22 Maj. 

b) Förordnade: 
. 

Till Bataljmis-Lälwre i Karlskrona: Slipendiaten Egor-
ström den 21 Februari. 

f{ARLSIHWNA. Tryckt hos GEOHG A~ll!llN &t J(or..tr., 1839. 




