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O~t SsöFöRSVARET. 

(Fortsättning från 2:dra Häftet 1838 , sid. 107.) 

Sedan jag sålunda utredt det viikor, hvarpii sjövapnets 
förmåga att skydda landet h vilar, d. ä. att materielen en
dast. kan påräknas att uppfylla sitt ändamål i den mån 
llersonalen bibringas en tillförlitlig skicklighet och erfa
renhet att den begagna *), är det angeläget att, innan vi 
frångå ämnet rörande årliga öfningar 1 närmare redogöra 
för åtskillige framställningar, h vilka i det föregående en
dast blifvit antydde. 

Man har måhända ansett det mindre nödvändigt, att 
en Amiral såsom Chef årligen kontrollerar tjensten uti 
öfnings-eskadern, men om man närmare vill göra sig reda 
för den beröring, hvaruti Flaggmännen derigenom komma 
med underordnade, så tror jag visserligen det måste med
gifvas, att sådant icke allenast vore nyttigt för tjenstcn 
för tillfället, utan fast mera för det samband emellan be
fallande och lydande, som derigenom grundlägges, och 
hvilket utgör viikoret för en flottas förmåga, att i krigets 
stund kunna skydda fäderneslandet. Såsom stöd för denna 
sats utbeder jag mig att få åberopa hvad jag uti ,··Anmärli:
ningar vid sjökrigstjensten , art. Sjö-taktiken", dcrom an-

'") l{rigshistorien, isynnerhet elen Nord-Amerikanska och i mot
satt förhällande den Fransyska och Spanska, lemnar härp& in
galunda tvetydiga bevis. 
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fört *), siirdeles i de sammandragne konklusionerne **). 
Dessutom, då man öl"verväger tillståndet under de 25 sist 
förflu tne åren och dervid tager i belraktande , att det är 
de högre Befälharvarne, hvilka inför Tronen äga att redo
göra, siiväl för korpsen i allmänhet, som för hvarje indi
vid särskildt , när befordringar och kommenderingar före
komma, då de l i k väl äro i saknad af all annan ledning 
för detta åliggande, h varvid så mycken vigt och ansvar 
h vilar, än dels berättelser och dels egne slutsatser, grun
dade på sosiala förhållanden och den mer eller mindre 
lyckli ga förmåga en hvar kan äga att - som man säger 
_ kunna föra sina varor till torgs, samt h vad Chefs-mes
sighet angår, el!dast att dömrna af ingångne okontrollera
de rapporter, torde det icke kunna förnekas] att fö.rhållan
det blefve helt annorlunda, om en Amiral hade inseendet 
öfver den t j ens l, som utföres å den årliga öfnings-eskadern. 

En annan framställning "att tjensten under öfnings
''expeditioner bör organiseras så, att den kan ordningsfullt 
''utföras, eller att en h var blifver så använd , som under 
"lui()' on1 tin uti mindre skala", torde jemväl fordra en o' 
närmare förklaring. 

-Då icke en kraftfull takt och verksamhet hos alla in-
divider råder uti ett skepp , så är ock lifvet derinom långt 
ifi'ån 11Vad del borde vara. Att användas för tjenstens skull 
ut.i göromäl, enlige med h vars och ens ståndpunkt uti tjen
sten, är ett förhållande som intresserar alla. l\'Ien skill
naden emellan att vara en oumbärlig eller en alldeles öf
verflödig person , är alltför stor för att icke verka menlig t 
på skeppslil"vet. Detta har inträffat och kommer alltid att 
äga rum , då ett skepp har be fäll för två eller tre. Ung-

*) I Tidskriften sid . 53 och följande. 
**) Sidorne 70 och 71. 
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dom, fullt sysselsatt , utvecklar sina anlag hastigt samt \iii 
()'agn för metien och sig sjelf; men ungdom utan en verK
:am sysselsättning eller anställd uti en underordnad *) 

dra()'er en ringa fördel af hvad han ser andra utföra. l\1iss
belå'tenheten med sitt läge är nattu'lig och - ursäktlig. 
Många tillsamman föras så småningom af overksamheten 
inom det trånga gebitet, till abstrakta betraktelser. Den 
menskliga lynnet uti alla skiften oskiljaklliga åtrå, _att 
göra sig vigtig, h vilken nu är stängd, orsakar att d~ T~1!11-

sta anledningar till anmärkningar öfver tilldragelser 1 IJen
sten (som säkerligen skulle annorlunda bedömmas om de 
sjelfve omhänder hafvits) ses i början - _anmärkas derefter 
_ och klandras slutligen. Varsamheten 1 begynnelsen af
ta()'er i stycket och växer snart i taddel, som sprides i 

sk~ppet och verkar ofördelaktigt på den ande som bö_r vara 
rådande der , man från man **). Så~an är den vanl1 ga -

*) Härmed förstås ingalunda den föreskrifna gradpasseringen l för 

unga Officerare; tvertom anser jag den af verklig ny~ ta , om 
den vore så genom Reglementen bestämd, att det asyft.ade 
ändamålet vanns h vilket nu icke torde vara fallet, då i brist 

' . . 
af föreskrifter saken behandlas olika, måhända 1 h varJe skepp. 
Att en ung O;ficer såväl under utrustninge n , som de två !'ör
sta månaderne i sjön , handlägger alla skeppsarb eten , som hafva 
sammanhang med takling, manöver och artill eri , är en nytti gt 
använd tid, emedan han derigenom , ofvanpå all theori, blir 
familiariserad med detaljerna , och detta förutan lian han aldr ig 
rätt hedömma de särsliildta göromål uti ski lj aktiga, omständig
heter , ej heller äga någo n säker grund for sina ans prål\ på 
·underlydRnde . Sådant utgö r dock en af de vi gtigasto cgen

skaperne hos en Sjö-Officer. Tjenstgöringen af en månad så
Bom Matros af hviken större delen gemenligen tllliiuualöper 

före först a ;fseglingen, och tre månader såsom Under-Officer, 
anser jag, i jemförelse med h vad här är andraget, vm a af 

mindre nytta. 
**) Jag har redan förut (2:a haft et 1838, sid. 67 och 68) andra

git, hurusom endast en hö gre grad af officersbildning hos Se-
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ja naturliga följden der af, att skepp få flera Officerare än 
som hafva full sysselsättning; och ännu har det icke lyc
kats våra 13efälhafvare, att utföra expeditionerna med samma 
belätenhet allestädes, som under de år, då enhvar snarare 
var fatigerad än sysslolös i skeppstjensten. 

. Om det nu lyckats mig att ådagalägga det alldeles 
öungängliga behofvet för Flottan, att dess personal så 
väl som de öfrige vapnens *) följes med uppmärksamhet 
och efter ett stadigt varande system beredes tillfälle till 
inhemtande och underhållande af praktiska vetenskaper, 
men det jemväl blifvit ådagalagd t, att landet icke förmår 
utgöra denna öfning med Linieskepp ovh större Freo-atter 

('> ('> o ' 
sa maste naturligtvis särskildta fartyg för detta ändamål 
byggas och underhållas, dock icke till större antal än be
hofvet fordrar, de må i öfrigt under kriget gå och gälla 
för h vad de kunna; och här återkomma vi till valet emel
lan Korvetter och små Fregatter, h vilka sistnämde af För
fattaren till skriften nrankar om Skandinaviens försvar 11 

blifrit förklarade såsom nde mest oduglige af alla lr1'igs(artyg". 

Då det likväl icke bör vara likgiltigt att få utrönt, 
hvad man kan eller icke kan ernå af denna fartygs klass 

o • "1 

som sa ohka bedömmes, må det vara mig tillåtet att an-
draga, det jag icke vid mitt förslag förglömt, att de1· en 

kundt)ll kan minska, lll!ln omöjligen helt och hållet utestiinga 
det ond :l, siirdeles som ljcnsten om bord icl;e !;an reglemen
teras för öl\·erJoppsheJiilel. 

*) Huru sluille de-t väl stå till dermed, em den emellan krigen, 
i afseende på öfning, 1·arit öfvcrlemnad åt ett så oregelbundet 
förhilllandc, som Flottans persoual, och endast njutit e u likä 
mycl1et af händelserna beroende vård; månne armeen i sii fall 
varit på den ståndpunkt den nu är? ! ! ! 
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e:retsis iclie lwn anställas med samma nogyranhet uti allt 
som uti en strid pd altvar, der är lokalen olämplig och 
e:rersisen (01'{elad. Det var just öfvervägandet af denna 
regel, som föranledde anmäkningen emot Korvetterue så
som exersisfartyg. 

Hvilkendera af en Korvett eller en Fregatt af samma 
storlek närmast förenar egenskaper för det dubbla ända
målr,t, personalens O{ning under fred med användbarhet, 
såsom Författaren yttrar sig, "till hvad lwigs{örrättning som 
''helst, der Fregatter antingen icke äro behöflige, icke att 
"tillgd, eller {ö1· d,jupgdende", bör nu undersökas; och ehuru 
jag sätter den förra egenskapen i första rummet, vill jag 
dock börja med den sednares skärskådande, emedan, efter 
uppräknande! af en hop olägenheter hos Fregatterne, som 
förklarats "ohjelplige", F ör fattaren slutar sin för](astels~dom 
öfver dem med frågan, h vilket fartyg jag "företrädesvis 
''vill föra i striden, Najaden eller Ulla FerseJf''. 

F ör att besvara denna fråga, h vilken framställd inför 
publiken, icke kan vara mig likgiltig, ehuru jag !'ör ö fri g t 
anser den af föga vigt, emedan jag icke kan fösestålla 
mig något fall, der landets öde under krig i mer eller 
mindre mån kan blifva beroende af sådane ingenting be
tydande, dock rätt kostsamma fartyg, så lätom oss före
ställa oss en strid emellan en af hvardera slaget lika 
stora *). 

';') Det är angeläget att an märl; a, efter man just håli ii sig vid 
namnet "Ulla Fersen", alt det ingalunda kan vara min meni11g , 
att Yi skulle allwpiera detta för mera iin 50 år sedan i hast 
uppbygda och med hvat! man har! c till hands, armerade oclt 
okopprade farty g, med alla dess fel, och uteslutande al' serl
nare tiders bättre metoder. Nej - tvertom ial\ttaga alla !;ända 
utvägar öåval å Fregatten som å J{orvetten. 
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Komne i sig te af h varandra, är det naturligt, att båda 
manövrera för att vinna fördelar uti preliminär-aträren , 
äfvensom att härvid måste förekomma tätt pii hvarandra 
följande rörelser. ' Inom skotthåll måste Korvetten afbryta 
chargen med flera af pjeserna, ja - stundom alldeles upp
höra, emedan kanonerna hindras af de löpande ändar , 
hvarpå 111anöverna bero. Fregatten deremot låter oafbru
tet sina pjeser spela på sin motståndare *). Då lika skick
lighet hos Befälharvarne och besättningarne å ömse sidor 
Mr förutsättas, måste förlusterna drabba i förhållande till 
de skjutna kulorna; och då har ju Fregatten, som l• an 
tvinga sin motståndare till och ifrån manövern, od1 med 
detsamma afbryta dess eld, en öfvervigt, som kan med
föra afgörande utslag genom att först afslå en stång eller 
en under-rå; och då är lotten kastad, ty att han häruti 
kan förekommas af det färre antalet kulor **) ifrån Kor
vetten, är visst icke möjligt, men vore en hazard, - och 
att grunda så allvarsamma saker på hazarder, torde icke 
vara rådligt. Man må icke glömma, att ögonblicl\en här 
äro dyrbara, och att från stridens början till dess slut , 

*) Det är väl anmärkt, att "kanon-exersisen på en liten Fregatt 
är ytterst (ö1·svårad genom "det låga batteriet"; men om 
detta var händelsen på Ulla Fersen, så både bör och kan så
dant undvikas vid konstruktionen, utan att fartyget derigenom 
behöfver b !if va så mycket högre, att det i en mån , som för
tjenar afseende , kan inverka på seglingen. Detta skall tydli
gare ådagaläggas vid jemf'örelsen Fregatter och l{orvetter emel
lan, i afseende på egenskaper för tjenstgöringen under fred . 

"'*) Han vore dock icke ännu ohjelpligen förlorad; ty om han 
ankrade med spring, h vilket på de lleste ställen i Östersjön 
icke är möjligt, kunde "segren ännu stå i Herrans !tand ", 
emedan han hade hela sitt artilleri oskadad t; men en l{orvett 
med en afskjuten mast eller under-rå på däck bland kanoner 
och krossad t folk och - en fiende, som svänger omkring sig 
- har i sanning icke mycket att göra. 
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Fregattens artilleri och dess serviser varit skyddade frå~ 
allt annat än lienelens rund-kulor, h varemot Korvell.ens pa 
öppna däck varande kanoner och folk, utom af ett stö~re 
antal lika kulor 

1 
hafva rätt mycket att befara af nedskJU

ten taklin g 
1 

hvaraf en ledsegels-spira gör tillfyllest att 
krossa flere man och konsternera de öfrige. Uti intet fall 
hafva Fregattens kanonserviser något att befara af fiendens 
skrå· men Korvettens folk deremot, om den är i Iofvart, 

) 
o f bör på nära håll vara nedskjutet måhända af några fa e-

tertryeldiga lag *) . 

Sådan är den opinion jag hyser i fråga om stridsför
mårran hos de tvenne lika stora och lika kostsamma far
ty<T~n 

1 
om de komma i strid med hvarandr.a; och efter 

de~ma förklaring torde det vara mindre nödvändigt att be
svara Författarens fråga : "h vilket fartyg jag företrädesvis 
vill föra i striden, Najaden eller Ulla F ers en"; äfvensom 
jag på samma skäl icke kan meclgifva 1 åtminstone af hvad 
som hittills är anfördt

1 att smärre Fregatter "äro de mest 

'~) För att undanrödja den möjliga anmärkningen, alt liksom 
ha fra letat efter skäl till stöd , har jag , som man torde mär
ka, för den nu genomförde jemförelsen , förutsatt sådane (o.m
ständigheter som äro de mest gynnande för båda fartygen, .nem
u~en -vacker.! .segelbart viider, under en blid årstid; men om 
d= mötas under andra tider af året, då vind och sjö också 
kunna medgi!Va ·en strid, huru kan det då i allmänhet stå till 
med deras stridsförmåga? Fregaltens Arti.lleri och all dertill 
hörande attiralj är i oa'fbnrtet skygd .under däck; 1\orvettens 
deremot alllid under bar himmel., .genomblött af ,regn och stun
dom eller esomoftast (hvilket icke får anses såsom en till
fällig olycks-slump), hvad väne är, inmängd uti snö och is
slagg. Å hvilkendera har kanon-exersisen varit {önvliffad f 
hul'll bör striden då utfalla? Jag söl• er ingen öfverdrift -
jag vädjar till de väl kända förhållandena under de verkliga 
krigen; och såsom det tillgått under dem, kommer det att 
tillgå hädanefter : fartygen ut genom i• och hem genom is . 
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oduglige af alla krigsfartyg", enär deras likar Korvetterue 
uti striden i dem finna sina öfvermän. 

Vid undersökningen om skiljaktighet hos små Fregat~ 
tern e och Korvetterne betraktade ensamt för exersisen , 
får jag göra den anmärkning, au som Flottans egen gemen
skap under ett krig alltid kommer att högst betydligen 
ökas med så godt som pressad! och odisciplinerad! folk 
ur konskriptions-klasserne och från sjömanshusen, h vil
ket med Artilleriets skötande är helt och hållet främmande , 
synes det mig angeläget att afhandla exersisen så väl 
under krig som fred, för att så vid t det utan praktisl\ 
jemförelse låter sig göra, erhålla visshet, å h vilket af de 
särskildte fartygen det är sannolikast, att på kortaste tiden 
under krig '!wnna inöfva en okunnig besättning till den 
grad af färdighet (åtminstone i försvar) att icke flaggans 
komprometterande riskeras. 

Under ett krig *) då expeditionerna måste börja ti
digt, är det af många orsaker alldeles omöjligt, att under 
rustningen sätta fartygen i det skick, att man i öppna 
sjön utan vidare omsorg derom, ensamt kan sysselsätta 
sig med Artilleri-exersis. I allmänhet har man vida 
mera att befara ar vår-storrname, om taklingen icke oaf
brutet och öfverallt är vårdad och seglen i brist på vana 
hos folket, icke kunna skötas, än af en fiende. Det na
turliga och rätta är alltså, att skeppets iordningsättand~ 
och besättningens inöfvande enligt fördelningarne till dess 
manövrerande, inlag er rum framför kanon-exersisen, i de 

*) Naturligtvis är här icke f1åga om hig med _andra makter iin 

sådane som hafva flottor och följalll.eligen söl;a att vara dc 
förste i Östersjön och äro· angelägna om att icke häruti låta 
förekomma sig utaf olis. 
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fall der dessa angelägenheter, i afseende på lokal-förllål
landen äro beroende af hvarandra. Skilnaden i lokal-för
hållandet l i berörde afseende, emellan små :Fregatter och 
Korvetter utgöres) af däcket på de förra; och h vad in
flytande detta har p ä frågan, eller kortaste tiden för en 
besättnings inöfvande uti allt hvad som förefaller å ett 
krigsskepp l vill jag nu försöka att i möjligaste enkelhet 
utreda. 

Det är redan anmärkt uti jemförelsen af en strid emel
lan en af hvardera slaget, hvilken skiljaktighet, som må
ste uppkomma under en tidig årstids omvexlande väderlek , 
då ena fartygets batteri är betäckt och det andras öppet 
Fregattens artilleri-atiralj är alltid t6rr och redig; Korvet
tens deremot är 1 om icke betäckt med snö eller is, ge
menligen styf och obändig, då det likväl vore önskligt i 
afseende på folkets okunnighet, att den vore så handterlig 
som möjligt. Om denna skiljaktighet icke anses säsom 
väsendtlig, så är det likväl en till lättnad vid öfningen bi
dragande , som utfaller till Fregattens förmån. 

Enär en skyldig orotanka för besättningens vård for
drar, att , särdeles vid expeditionens början, inställa all 
exersis på däck under snö- och regnväder *), men sådant 
rätt ofta inträffar, äfven för flere dagar å rad, i våra far
vatten de 8 a 1 O första veckorna, så lär er icke kuima 
bestridas , att dessa dagar gå förlorade för all exersis p d 
en J( orvett, då man för folket icke har någon annan re-

*) Detta är så mycket angelägnare, som folket icke kunnat spa
ras under utrustningen, och i synnerhet om det icke kunnat 
undvikas alt använda l{onskriberade på de först utgående far
tygen. Alla Våra sjö-krig , och sist 1808 års olyckor 1 hafva 
lemnat alltför minnesvärda varningar emot uraktlåtenhet 
folkets vård! 

18 
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surs, antingen fartyget är i hamn eller i sjön, än all ned..: 
stänga dem på elen med luckorna tilltäppta tross]) o !ten , 
och ingen annan sysselsättning vid elen svaga clågern från 
patentglasen 

1 
än sjömanning, h vilken aldrig der borde til

låtas. Uti sådane omständigheter kan deremot uneler Fre
gattens däck ingenting annat hindra en daglig och ordnings
full lwnon-exersis, än sådant, som är gemensamt för alla 
fartyg, nem l. hård t väder; och de vackra dagarne, h vilka 
måhända icke utgöra dc flesta, behöfva icke vara de enda 
alt sönderdela, för att bereda så väl materielen som per
sonalen till ett sälwrt brottande med clementerna och till 
ett värdigt brottande med fienden. 

Jag hemställer nu 1 om uti denna jemförelse är något 
andraget, som icke är enligt med hvad som har inträffat 
och följaktligen bör inträffa, och således icke är i saknad 
af erfarenhetens bekräftelse; och efter mitt sätt att bedöm
ma förhållandena, anser jag ingalunda tvetydigt, på hvil
ketdera fartyget man under krig först bör kunna uppnå 
en nödvändig färdighet hos en ovan besättning *). 

Då det allmänligen erkännes, att kriget i fortsättnin
gen i så r~u är beroende af tilldragelserna i dess början' 
aH medgångar uppmuntra, men motgångar, äfven mindre 
(oberi:Hmadt förlusterna) äro nedslående, så måste det af 
så mycket större skäl icke vara likgiltigt , hurudan öfning 
personalen får under freden, emedan det derpil beror , 

*) Då J{orvettcr äro påräknade till "J(rigs-förättningar" och 
sådan e lmnna i friigalwmma snart nog , men ingen framgång kan 
påräknas med okunnigt folk , så är den tid för öfning som i 
biirjan af expeditionerne sålunda går förlorad å J(orvetter ett 
bland de tydligaste bevisen för deras oanvändbarhet till krigs
rörättningar, i i emförelse med Fregatter. 
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huru den både skall börja och fortsätta kriget. Det g~r 
icke tillfyllest att endast skicka dem till sjös . . Alla kn
O'ets händelser böra betral1.tas *) och all omtanka anvan
das, för att så vid t möjligt är, göra personalen hemma~ 
stadd dermed, isynnerhet befälet, på hvars ståndpunkt 1 
rådi(J'het och förmåga att bedömma egna krafter och han-" delserna, all framgång beror. 

Det system för årlig öfning jag i det föregäende fö
reslagit (och hvartill vi icke sakna medel) 1 nem l. en .eska~ 
der af 2 större och 4 mindre Fregatter, synes m1g, sa 
vidt möjligt är, leda lill ett ändamål a[ denna h?ga ~yft
ning, och om Korvetter bättre låna sig till exers1s ull allt 
hvad som förefaller uti större skepp än liregutter, bor nu 
undersökas. 

Under förhoppning , att vi slutligen må erhålla e U för 
~j ensten till sjös af Konungen stadfästadt Reglemente 1 s~m 
bättre motsvarar våra behof, än det, som utan sanktJOn 
nu medgifves **) alt efterföljas i lämplige delar, vill jag 

*) Landtarmliens personal tillgodonjuter i detta afseende all upp
. märksamhet. Dc årliga mötena och ofta sammandragne storre 

lä"ren samt derunder anställde fältmanövrer och sinllllackrer, o , 
familjarisera den oafbmtet med krig!)ts häudelser. 

**) Efter att hafva angifvit nägra mindre väl ordnade föresk~·ilter 
deruti slu tar en insändare sina anmärkningar dervtd ut1 2:a 
häftet 'ar Tidskriflen 1837 sälund a: "- - - - - - - Ingenslädes 
"igenfinnas tiderna 1 någon viss fortsättning dä allt detta böt' 
"ske; icke den ordning, som dervid Mr iakttagas, eller sättet 
"för utförandet deral' : det är en förteckning på lwarjehanda 

. "ordningar att iakttaga. Någon klassilikatJOn eller furening af 
"direkta till hvarandra hörande ämnen saknas tydligen för de 
"delar som inbegripas uneler Fördelningar och Ordningar. 
"- __ ' _ §. 191 innehåller i 3:ne punkter de allmänna före
"sluifteme för en Chef på enkelt fartyg, hvarel'Ler han har att 
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blott anföra ett exempel, h vilket, om det föranleddes af 
Reglementariska föreskrifter, icke allenast skulle alstra en 

"bringa detsamma till en tillbörlig kapasitet såsom krigsfartyg. 
"Det öfverlemnas till honom att efter omständigheterna ölva 
"sin besättning uti alla dertill hörande delar; men någon all
"män regel i detta afseende fö r de tillfållen då inga omstän
"digheter äro för handen eller vanliga, finnes icke föres krifven. 

"En så vigtig sak som den förberedande behandJincren al' 
"ett krigsskepp i och för användandet af alla dess kraft~r lill 
"framkallande af hela den effekt, som deraf är påräknad , torde 
"ej böra så helt och hållet ölverlemnas åt en enda persons be
"stämmande, h vars olika, om ej ensidiga, åsigter samt inträf
"(ande ovana kunna föranleda de betänkligaste följder. - - - -

"En ständigt fortsatt praktik, såsom hittils inom Engelska 
"och Franska m. fl. mariner, kan visserligen göra en Re gle
"mentarisk noggranhet af tjenstens utöfning ombord mera um
>!bärlig; ty der förhållandet är sådant, der liksom växer h var 
"och en in uti en viss rutin och sjö-lmtym i men ju mera prak
"tiken minskas, ju mera påkallas de Reglementariska förc
"skrifterne i och der hvarest praktiken är liten eller ingen, 
"der blir en sådan reglering så mycl1et angelägnare, som in
"gen ltugkomst eller etfarenltet kan ersätta bristen." 

Ehuru jag icke kan instämma med insändaren deruti att 
. ' t1derna för utförandet af In-ad som förefaller i ett krigsskepp 

böra bestämmas uti Reglementet, emedan göromålen äro be
roende af olikheten uti sl>eppens såväl certer som tillstånd 

' och besättningens öfning alltså måste rättas derefter, samt vi 
dessutom hafva vida mera sllilnad uti dagames längd än de 
namngifi1e marinerue, och alltså icke kunna eller böra be
handla göromålen alla årslider lika , förenar jag mig dock me d 
insändaren deruti , att Reglementet kunde och borde lemna 
mindre spelrum för godtycket i flera vigtiga fall . 

En sådan föresl>rift deruti, som jag strax skall 11ämna , 
torde blifva en ännu kraftigare sporre för nitet , än de med 
största, uppmärksamilet och urskiljning uppnitlade tids- tabeller. 

Detta Reglemente , h vilket redan ett par år till sina huf
Yudgrunder varit känd t och följd t, då allmänna freden år 1814 
slutade sjö-expeditionerne, hår väl blifvit omarbetad t af c11 

139 

tillfredsställande tällan hos skeppsbefäl och besä!tningar l 
att uppnå den högsta grad af fullkomlighet uti allt, utan 
ock praktiskt slita den förevarande frågan. 

Om nemligen Heglementet innehöll en ungefärligen 
så lydande §: 11Då Örlogsfartyg som för hela eller sista 
''delen af expeditionen icke varit under Flaggmans befäl 
"äterkommer till stationen, äger stations-Chefen, att per-

särskild t 1\ommife och tryrkt är 1834 i men dervid var egent
liga föremålet att inpassa tjenstgöringen å Sk1irgård sfartyg m. m., 
som ägde gemenskap med l<! ottornas sa mmanslagning, h vadan 
hufvudgrunderna och detaljerna lemnades så god t som ovid
rörde. Det är alltså i sit t primitiva skick; men nal>tadt det, 
likt alla andra menskli ga ting , vid första ordnande t iclie kun
nat gifvas en sådan fulhin dn i ng , att iclw flere decenniers er
farenhet inom vår egen och andra mariner , deruti kan föran
leda förbättringar, har det likväl, sådant det nu är, haft ett 
llögst märkbart iilflytande på tjensten och skeppsli l'vc t, h var af 
jag exempelvis blo tt vi ll angifva ett fall, som icke är bland de 
minst vig ti ga, nem l. den proprete, som är rådande på våra 
skepp, h vi lken nu handhafves efter "bestämda f'öresluifter" på 
"bestämda tider" och icke såsom fordom iir beroende af olika 

åsigter. 
Af ett tal , hållet i I\ongl. Örlogsmanna-Sällskapet för snart 

18 år sedan (intaget i Tidskriftens 1:a Häfte år 183G), hafva 
vi sett , att vapnet för detta och ännu ett Heglemcnte har att 
tacka J{ongl. Örlogsmanna-Sällskapets (för att nyttja en al' stif
tarnes, J(apten-Löjtnanten Lejonankars ord) "åhåga" att arbeta 
i tjensten. 

Månne J{ongl. Sällskapet helt och hållet öfvergifvit detta 
sitt skötebarn? Mera än ett J]erdedels sekel gammalt , kan 
den första blousdrägten icke längre vara passande. Snart 
måhända råkar det i andra händ er, som kalla de t för sitt, 
ehuru blott en ell er annan flik behöfYer att jemkas efter dcu 
förändring åren orsakat. Stiten och hållningen samt isyn
nerhet stulet af detta läsYärda tal tyckas likväl antyda helt 
annat, än att fremmande händer i detta afseende skulle be
höfva att mellankomma. 
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"sonligen inspektera hvarje fartyg och låta anställa exer
"sis uti alla hufvudsakliga delar, samt om förhållandet 
''afgifva underdånig Rapport", och Befälharvande Amiralen 
i följd deraf, skulle anse nödigt, att undersöka vederbö
randes ståndpunkt i ett afseende, som utgör rätta profvet 
på Krigs-Sjömannen och h vilket på Karlskrona Redd, så 
nära likheten som möjligt, i de allmännaste fallen under 
krig låter sig väl utföra, nemligen att under segel ma
növrera och exersera med skarp rätt-skJ"utnin<T under 

• Ol 

enahanda omständigheter i afseende på säkerheten att träf-
fa, som uti affärer emellan enkla Skepp och ett Skepp i 
strid med flera, hvarvid den af Herr Kommendör-Kapten 
och Hiddaren l\1elander uppfunne sinnrika målskjutnings
apparat med gevärs kulor att begagna inuti kanonerne 
kommer väl till pass: Om säger jag, Befälhafvandc Ami
ralen för detta ä11damål låtit utlägga flere skott-taflor och 
anbefallde att under oafbruten charge manövrera, än med 
forsa, än med minskade segel, än under vändnin<Tar och o . 

än under kurs-'förändringar &c. hvilket allt efter ett års 
öf!ting, i det närmaste bör kunna ske väl, men i öfrigt 
få gå huru det kan, utan annan minskning i Kanon servi
serna, än manövristernas tillkallande; så uppstår, skulle 
jag tro, den skiljaktighet (som taftorne dessutom efteråt 
torde vitsorda) att på Fregatten, der allt kunde tillgå all
deles som på större skepp med täckta batterier, hade 
bestyckningen vid intet tillfälle varit hindrad att skjuta, 
än på ena, än på andra taflan, ja äfven på flera, med 
båda sidors kanoner på en gång, h varemot å Korvetten , 
måhända mera än hälften af pjeserna varit hindrade vid 
manövrerue, isynnerhet af brassar uti vändningar och kurs
förändringar, undersegels hallsar och skot, äfvensom mär
se-fallen efter retningar &c. 

En annan skiljaktighet äger ock rum å de särskildta 
fartygen, h vilken ock i sin mån inverkar på presistonen 
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vid utWrandel af så väl manövrer som Artilleriels begag
nande, nemligcn att båda dessa göromål helt och hållit 
äro oberoende af h varandra på Fregatten, men icke på 
Korvetten. Å den förra är uppmärksamheten på batteriet 
af intet störd : å den sednare ligga nlla tilldragelser och 
föremål öppna, och man vet huru svårt, om icke omöjligt 
det är, att förebygga distraktioner, isynnerhet då så rika 
anledningar dertill förefinnas som uti omnämde fall; och 
hvarvid den höga förmannens närvaro *) orsakar om icke, 
att jag så må säga, häpenhet, åtminstone en skiljaklignet 
uti stämningen emot den hvardagliga , som icke är utan 
verkan, isynnerhet på de lägre klasserna. 

Några ytterligare bevis för de skiljaktigheter det täckta 
batteriet erbjuder, som hafva inflytande på all exersis, 
torde icke vara nödvändigt 'att upptaga, hvadan det inga
lunda synes mig tvetydigt, hvilketdera fartyg bäst lånar sig 
till öfning för Flottans personal under fred i likhet med 
_förhållandena å större Skepp under krig. 

Författarens anförande i första häftet 1837 (sid 17) 
"att Korvetten är trängre och osundare för besättningen 
"måste pit det hUgsta bestridas, ty af alla Krigsfartyg, som 
"på sednare tider varit bygde **) linnes icke något otrefli-

*) Måhända vore det icke utan nytta, att en sådan exersis som 
den nu afhandlade, specielt bestämdes uti Reglementet att 
verl•ställas innan afrustningen, på det en h var må veta och 
bereda sig på hvad i berörde afseende förestår. 

**) Af denna framställning såväl som af Författarens (s. s.) åbe
ropande af Engelsmännens erfarenhet, vill det synas som så
dane små Fregatter, som Najaden eller Ulla Fersen, i sednaTe 

t ideT varit bygde. Att detta icke varit hos oss, vet en hvar; 
men om så än skett i England , har det åtminstone icke varit 
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",qare och osunda1'e ~in den lilla Fregatten, emedan då den 
''har ett däck mera än Korvetten, det ligger i uppen, dag att 
"emellan däcken, vare sig . på batteriet eller trossbotten 
''det måste blifva utonior·dentligt lågt", gifver mig anlednin~ 
att redogöra för mina åsigter om förhållandet med skepp
hållningen och vården om folket samt skeppets effekter å 
de olika fartygen; och här är stället att antyda de förut 
omnämnde förändrin gar i konstruktionen, som efter min 
tanka och i följd af hvad jag inhemtat af våra konstruk
törer, låter sig utföra. 

En mindre Fregatt till aHa delar i afseende på yttre 
formerne lika med Najaden, bör uti rummet under tross
botten inredas likt detta fartyg;; men dess batteri-balkar 
"böra och liunna vara en fot lägre. Denna nedflyttning 
svarar fullkomligt emot den öfvertyngd som däcket med
för, så att fartyget i afseende på balanseringen, dervid 
snarare vinner än förlorar *). Däckets höjd öfver batteriet 

af något stort antal , ty under de sista 35 åren har jag åtskil
liga gånger vari t i tillfälle att sammanträffa med Engelslia 
fartyg, både uti deras egne hamna1· och på aflägsna haf, utan 
att träffa nå go t sådant fartyg under Engelsk flagga; ej heller 
h af va sådan e varit synlige i våra farvatten, men väl Briggar 
af samma storlek, hvilka nu börja blifva mer och mer säll
synte, måhända just af de ,skäl jag anfört och vidare kommer 
att andraga emot lforretter. Engelsmännen deremot hafva 28-
kanons Fregatter, hYilka förträffligt svara emot ljenstens for
dringar i fred och till handelns beskydd uti de ultramarinska 
be~ittningarne 1 ehuru de, med afseende på sin oformliga llöjd, 
äro mindre goda seglare ; men icke kan jag tro, att de påräk
nas till Englands försvar emot mariner, som l1afva Flottor. 

För oss skulle jag aldrig vilja tillstyrka sil.dane fartyg, 
emedan de icke uppfylla vårt ändamål bättre än små Fregat
ter, ehuru de kos ta dubbelt mera. 

*) Man må icke tro, att detta orsakar hinder för kanonerna att 
behörigen kunna nyttjas i lä under stark krängning (kräng-
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synes mig tillfyllestgöra med 3 alnar mHler !Jalkarne. 
På öfra däck bör inrälttl.S elt baslingage af högst P - aln 4 l 

som följaktli gen, då besättn ingens koJ· er äro dillarrde blefve 
' t"'l ' 

2! alnar högt. Att trossbolten konuner alt hlil'va lägre 
medgifves, men den blefve dock lika hög , som på Kor
vetten J arramas , och följaktligen minskas icke möjligheten 
att der inrymma folket *). 

Alt "osundheten" och "vll'efligheten" skulle uppkomm a 
just i anledning af däcket , är en salts, som tål att närma
re påse och torde bäst redas med uågra exempel. 

Dä så hi\rdt yäder inlrillfar att. lucli:orna på en Korvett 
måste skalkas, hul'lldan är då skilnaden med förh ållandet 
på en Fregatt? Endast så stor del af vakten som JJehöf
ves att sl\öta de få segel, som kunna föras l böra , d<l far
tyget är på rymden , under en stacligYarande storm , i all-

ni11gsvinkeln utgör 1 oaktadt ncdnyttningen 1 Hl grader) ; eme
dan då så hård t väder inträll'ar 1 att fråga u e rom uppstår 1 l> an 
en uthållandc strid omöjligen äga rum 1 ii f ven om batteriet för
des en fot ännu högre ä11 på Najadc 11. Dessutom är i det fö
regående visadt , hvitliet än u u ridhålles 1 att intetdera af far
tygen under hig är af be lydenhet l utau l!ufmdsakligen endast 
till för exersisen under fred . -

'") Det har blifvit ett mode 1 att på alla fartyg inpacka folk et 
neder uti sli cppet och att endast gif,-a 1G till 18 tums rum 
mellan hva1je koj. Detta låter sig räl utföra under kalla års
tider och då allt står väl till ombord ; men und er sommarviir
men , ltrilken uti våra l! af råder nere månader l kan sådant 
leda till oliigcnhcter, och p u expeditioner lit sidliga lllimatcr , 
är detta högst vådligt och snart sagdt omcnskligt. Jag har ock 
full Yi sshet 1 alt så Yäl Engelsmän som Fransmän numera på 

' Fregaiter förd ela folket 1 äl'vcn på batteriet. Detta låter sig 
ock Y ä l göra på en liten ·Fregatt , rrwn på en 1\on-clt är hela 
besättningen utt atla omständighete1· oåterll.alleligcn dömd att 
d räljas i trängseln uti hiilskeppet. 

t9 
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mänhet hällas uppe, de ö frige måste alltså å Korvetten 
nedstängas på trossbotten, med deras genomblötta kläder. 
U n der årstider då regn är mera ihärdigt , h vilket i alla 
klimater är att förvänta, är förhållandet enahanda; om 
sjuklighet i skeppet derjemte inträffar , h vilket vi hafva sett 
icke må anses såsom en tillfällighet, huru kan det då 
komma att se ut med trefnaden i rummet pil Horvetten 
såsom t. ex. å Korvetten Örnen under sista Medelhafs-re
san, *). Jag har ett alltfår friskt minne a[ obehaget att 
under en sen årstid i flera veckors tid på ett öppet fartyg 
ligga med skalkade luckor och inom de höga relingarne 
fä emottaga störtsjöar, som nära nog förqväft fartyget och 
hvarvid högst betydliga qvanliteter af proviant :och luut 
m. m. blefvo förstörde. Detsamma hade ock händt hvil
ken Korvett som hälst. Vi hafva ännu ett lika öfvetygande 
exempel för rigtigheten af denna framställning i Korvet
ten Jarramas' ömkansvärda belägenhet vid hemkomslen 
från Medelhafsresan år 1829, efter några få dygns storm 
vinterdag i vårt eget farvatten; men lyckligtvis var en 
egen hamn under lä att tillgå, hvilken måste anlöpas för 

*) Som !länd t är , uppstod der ombord en illa-artad epidemisk 
sjuklighet, så betydlig, att J{orvetten, som hafvit sina sjuka i 
land på Malta, måste qvarblifva efter de öfriga fartygen (Fre
gatten Josephine och l{orvetten Najaden), just af det sl1äl, att 
ombord saknades lägenhet för de sjuhes afskiljande från de 
friske. På Fregatten visade sig samma sjuklighet allvarsam t 
nog, men det täcll!a batteriet lenmade tillfälle att behörigen 
vårda folket , och derföre kunde Fregatten fortsätta sin resa , 
ehuru fröet till sjukdomen icke var qräfdt. 

På Fregatten af Chapman insjuknade i Bahianära en tredjedel 
af gemens !\ap en dagarue /öre Fregattens afsegling åt Norden , 
i slutet af 1831, af samma sjukdom , eller dysenteri , föranledd 
af enahanda orsaker, nem!. ombyte af vatten. Om detta in
trä/fat å en l{orvett, månne det vore försvarligt att då begifra 
sig ut på Oceanen? 
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att uti närliggande byar inlägga en icke obetydlig del af 
besättningen, som blifvit förfrusen . Om denna hamn icke 
kunnat uppnås , eller varit !iendtlig och stormen fortfarit, 
hurudan hade månne följden kunnat blifva? - Ett däck, 
som brutit sjöarne och afvärjt snöglopp samt gifvit skjul 
åt större delen af vaktfolket *), hade der gjort sin nytta, 
och de sjuka hade, afskiljde från de ö frige , kunnat njuta 
all möjlig vård **). 

Att vidare ingå uti pröfningen af de olika fartygens 
ecrenslwper synes mig icke nödvändigt. Jag har varit 
n~g vidlyftig, men då mitt första anförande uti (i er de häl'tet 
i Tidskriften 1836 nemligen - "all del alileles iclw litler 
"sig göra pd fartyg , som äro i salmad af betäclrla batterier 
"att uti hela sin vidd införa en fullsländig slwpps-ordning 
"och fördelning , till öfning uti alla pit stora slwpp förefal
''lande händelser, ej heller· all införa en sit regelbunden hitll
"ning med besättningen , som pit en Fregatt" - icke varit 
åtföljdt af motiver och måhända just derföre bli f vit motsagd t, 
har jag ansett ordningen fordra att såsom llll sked t, utreda 
ämnet. 

Innan jag frångår a!11andlingen om Korvettemes oan
vändbarhet till alla möjliga b eho f, får jag fästa uppmärk-

*) För en liten l<"regatt låter det sig likaså väl utföra som på en 
större, att hafva så inrättad t , alt märsc-skoten och märse-fallen 
Jumna skötas äf'ven på batteriet och man alltså i allmänhet 1.-an 
och bö1· låta en del af vallten , i svårt väder turvis vara under 
lää och der hållas till hands ; men på en !{orv ett mfts te uti 
trånga farvatten, hela vaktstyrkan oafbrutet vara att tillgå , eme
dan det går för långsamt att få den upp och ur kojerne ge
nom de skalllade luckorna. Följden deraf har visat sig på 
J(orvetten Jarramas. 

**) V t hafva här alltså /lera bevis derpå inom några få år, att en 
mindre Fregatt med afseende på värd om folket har företrädet. 
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samticten på följanLie omständigheter, hvilka ock synas 
mig förtjena afseende. 

Bland de fartyg, hYaraf Linie-Skepps-flotlan anses böra 
bes lä, ii ro upptagne 12 ·Korv eller. Dess e fordra följakt
ligen 12 Ofl'icerare af benils-grad , och enligt för-slaget , 
1200 sjömän, och dessa få icke vara af de sämste. H vad 
befälet vidkommer, f ömtsältes alltså en icke obetydlig 
och eljest öfverflödig tillökning i antalet af befälsgraderue, 
(med thy åtföljande löner) pt1 flottans stat. Det der allt 
kostar penningar , utan att efter mitt omdöme, medföra 
motsvarande ändamål af försvar i krigets stund; vi böra 
dock noga tillse att vi icke slösa med medlen, ej heller 
med de skickliga af personalen 

1 
emedan vi icke ltafva 

öfverflöd af nägondera *). 

Enär det är naturligt att, efter det ett ämne till art 
och beskalfenhet som ifrågavarande, blifvit väckt, diskus
sioner deröfver kommit att uppstå såväl inom''"'') som utom 
den korporation, der frågan första gången afllandlades; sCt 
är ock tydligt alt saken blifvit öfvervägd frän flere sidor 
och skäi anförde af flerfaldig beskalfenhet ; och ehuru jag 
funnit att större delen heslridt mine åsigter, har jag icke 
af hvad som blifvit antyd t kunnat finna anledningar, att 

*) Enär ICon·ettcr alltså, efter milt sätt alt bediimma förhållan
dena , icke f'ulil uppfylla nitgot bchof, ej en gång en iindamäls
cnlig 3:nc månadc·rs ICadctt-cxpcrlition sommardag , !;an jag iclic 
undgå att beklaga, det vi se den ena horvetten ny byggas efter 
den andra_ 

''"'') Jag behöfver knappt nämna 
1 

att då mina anmärkningar emot 
presidii-talet första gången blefyo bekanta och ,;ppliistes i J(ongl . 
Örlogsmauna-Säl!sliapct, ansåg jag delikatessen fordra, att ge
nast tillkännagifva mig såsom författare dertilL 
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iindra min öfvertygelse. Jag har redan voLlerlagt det huf
vudsakligaste af hvad förfallaren si'tsom sk~il för sine för
slager , anrlragit, och vill nu ang ifva h vad som af andre 
till stöd derföre , blifvit anförett nem l igen: "alt antalet Fre
"gatter 1 i förh[1I1aude till det af Linie-Skeppen (14 till16) 
"ingalunda ' var för stort, i afseende p ii vidstriicktileten af 
"Skandinaviens kuster från Nordkap liil Tomeå -att mitt 
"förslag endast synes hafva betraktat huru många Fregatter 
"som behöfv-as inom en samlad flo ~ta, d{l förslaget deremot 
"har afseende på landets behof i dess lwlhet af beskydd 
"för handeln å serskild le kuster och fanallen : alt det • 
"antal af J6 skepp, som blifvit föreslaget vore det högsta 
"man vagadc hoppas alt erhålla , emedan svårigheten att 
"anskaJfa passande Ekevirke, utgör ett tilllagande hinder 
"för byggandet af Linie-Skepp: att Korvettern e vor o nyt-

' "tige fartyg vid försvar af Norrhottens kuster emot invasio
"ner ifrån Finska sidatl: all större Skoncrtnr, ''') sådane jag 
"föreslagit 12, äro "ytterst svära och farliga alt hand lera" : 
"att samma Skonertar äro otjentige emedan de icke kunna 
"passera Kalmare-sund, sås om dertill för mycke t djuppgå
"encle o. s. v." 

Enär dessa inkast voro alltför allmänna och det varit 
oförlåtligt om jag icke varit beredd att vederlägga alla af 
dylik egenskap, så blefvo de ock genast besvarade. H vad 
ang[n· Fregatternos antal så har jag redan i det föregåen
de (2 häftet1838 sidan 06) redogjort derföre och skall när
mare ådagali~gga, om jag förbisett "landets behof i dess 

'') Ehuru jag helt och 11ållet förbigått dc Skoncrta r , som äro fö 
res lagne, har Förrattaren do ck uppgiCvit 1 det de "bli(oit före 
mäl for mitt klander". Det iir således angeläget föriiiara, 
det jag anser några !å , al dra högst 4 , nyttige såsom A lis-far
tyg, för att je m te ångbåtarne besö1ja kommunikationen bakom 
flottan; men antalet af 12 st. s~· nes mig mycl;ct för stort. 
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helhet af bes/ry(ld {ör handeln ä sä1·s!tildte lfusleT och (aT
vatten11. 

H vad angår hindret för byggandet af Linie-Slwpp , 
genom svårigheten atl anskaffa passande El>evirke, så har 
mitt förslag af en ökning från 1G till 21 varit grundadt pli 
minskningen af de mindre fartygens antal, h varibland isyn
nerhet 2 st. 60- och 3 s!. 40- Kanons-Freo-atter hvartill 

o ' 
erfordras nära lika svårt virke, som till Linie-Skepp. 

l-Ivad Korvetterne kunna göra för att förhindra en 
invasion från Finska sidan på Norrbotlen, är för mig al
dcles ofattligt. Ehuru Ryss,arne beklagligtvis med heder 
kommo ifrån infa!Iet der 1809, insåg o de nogsamt, att 
det !tunnat och bordt gå dem annorlunda. Mera krafler 
vill det till; och ju starkare arme en vore, ju större vore 
följaktligen eskorten. Utgjordes denne af Linie-8kepp 
eller Fregatter, h vad ville väl Korvetterna företagn emot 
dem? bestod den åter af armerade roddfartyg, så utgå 
dessa icke utan då vind och väderlek, för den korrta pas
sagen, är gynnande, och då beklagar jag de Korvetter 
som ligga i deras -väg. Refäll1afvarne de rå, torde icke äga 
långt rådrum till betraktelser öfver det mer eller mindre 
kloka i de planer , som försatt dem uti detta läge, innan 
de blifvit sänkte eller slagne i Ryska bojor. 

Att Skoner!ar äro farliga fartyg, kan jag efter mitt 
sätt att uppskatta fara, icke vidgå. Till deras segels berg
rring erfordras ingen sjömanna-skicklighet hos besättningen 
som blott behöfver att använda sina krafter utan att' så-, ' 
som å rå-seglare, lämna däcket. Att det fordras upp-
märksamhet hos befälet , medgifves, men att utdömrna en 
nyttig fart~·gs-cer! derföre, att det fordras kunskaper 
och erfarenhet till dess begagnande, är ett vådligt bud
skap att frambära för nationen och e f! er min tanka , en 
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orättvisa mot Korpsen, häls t man ser huru ännu större 
s ii dan e, med små besii llningar, föras af Amerikanske han
dels-skeppare i de långt farligare Nord-Amerikanska och 
Yest-Indiska farvattnen. Jag hyser det begrepp om Chefs
messighet i allmänhet, att den som saknar rådighet, kun
skaper och erfarenhet, att föra vare sig Skonert, Kutter 
Loggert eller hvad mindre fartyg som helst, den anser 
jag ej heller skicklig att såsom Befälhafvare beträda ett 
Linie-Skepps däck. 

Vid inkastet att Siwnerfarne vor;e oduglige tiU konvo
jeringar , emedan de icke kunna gå .genom Kalmare-sund, 
får jag blott anmärka alt de dela denna egenskap med 
Korvetterna. En Skonert, af 15 fots dju.pgående och en
lig med Amerikanska formerne, fordrar väl vid pass em 
hal f fot mera än en Korvett, och denna skiljaktighet torde 
icke förtjena uppmärksamhet, helst den lätt kan undan
rödjas genom framflyttning af några kanoner vid de · få till
fällen, der omständigheterna så fordra *). 

Då jag uti inledningen angifvit, det jag i anseende 
till min stälh1ing inom vapnet, tro d t mig böra granska 
förslaget till Skand'inaviens Sjöförsvar, så har man ock 
anspråk på en fullständig redogörelse för anledningarne 
till de dervid gjorde anmärkningar , sedan de vidhållas 
emot de skäl, som deremot blif-vit anförde. .Dessa .anled-

*) Under tryckningen häraf har det kommit till min l'ettskap , 
att Dansliarne, h vilka årligen utskicka ett Örlogsfartyg .till 
West-Indien, låtit dacl1a den sist utgångna J{orvetten. .Må
hända hafva de , såsom vi , erfarit dylika ulägenlieter .so.m .1 
det föregående är upptaget, såsom hiindt med J{orvetterne 
J arramas och örn samt Briggen Vänta-litet, och velat taga 
försigtighetsruått deremot. 
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ningar äro vii! till en del red an utvecklade , men följ dernn , 

om fartygen Llefve ordnade efler ena eller andra äsirrten 
" l 

fordra ock att betraktas ; och här iir angeiiiget alt ti!Ise 

emo t hvilken fiende det iir nödvändigt att under freden 
bereda sig försvar. 

Af författarens fö rLjenstfui! a utveckling af vitra politi

ska förhållanden ledes lankan i berörde afseende nästan 

u teslutande pft våra grannar ,-·nyssland och Dannemark , 

"och båda dessa makter hafva flottor , och skulle siiledes 

"om vi v oro blottade på Sjöförsvar , äga i sin makt att 

"göra landstigningar , h var det behagade dem". De und er 

sist utgångn'"e och ivarande ftrhundrade på oss gjorde in

kräktningar låta oss ock förm oda , att Hyssland med sär

deles nöje skulle lillägna sig resten. Den frågan - kunna 

vi ensamme molstå denna lwlosala malit ? - frarnstär allt

så sje!fmant. Författaren l1ar sist fullständigt utvecklat 

ämnet och jag har all anledning alt tro deL han förenar 

sig med mig att svaret derp ft bör hlifva sådant "icke nu : 

''vi hafva der till ett för svagt sjö rapen. Detta mås te för-

11S tilrkas , då sjelf'ständigheten är! i fråga, ehuru tillgångar--

11Ile äro knappa''. Förutsatt, aLL man fii ster uppmärksamheten 

vid den vigt, som hviJar på sjövapnet och afsåge me

del för dess iståndsättande , h vad äga vi att iakttaga under 

mellantiden , intilldess landet hlefve i förmåga alt i sjö

mal( t motviiga Hy-ssland, om denne granne faller öfver oss? 

Här synes mig endast två altentaliver, nemligen aH antin

gen, s{tsom lrillils, fö rs kafra oss fremmande hJ"eltJ eller 
' ' l 

om en sådan icl\e kan erhållas, likt Polackarne sälja sig 

så dyrt som möjligt, för att underduka med heLler. 

l'l'Ied anledn in g af hvad snillrike politislw skriftställare 

af handlat, tror jag mig äga full anledning att förmoda , 

det England och Frankrike icke med liknöjdhet skulle se 

Slumdinavien inkräktadt ar Hyssland, och att ena, om icke 
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båda af dessa makter 1 h vilka hvar för sig äga öfverlägsne 

mariner, säkerligen kan påräknas att bistå oss. Såsom 

hufvudsak må dock anmärkas 1 att allt bör så noga beräk

nas, att vi i möjligaste minsta måtto blifva beroende ge

nom den erhållna hjelpsäudningen. Härom måtte väl tan

karne icke vara delade. Nu uppstår hufvudfrågan , i h vad 

mån biträdet blifver mer eller mindre beroende. Detta 

(beroendet) hvilar helt och hållet på hjelpsändningens egen

skap, h vilken åter mås te rättas efter vår egen materiel 1 

emedan hvad vi sjelfve sakna , måste vi utifrån reqvirera. 

För att rätt kunna bedömma behofvet af vapnets bestånds
delar , måste man naturligtvis föreställa sig ett krigstill
stånd, der landet vore i fara , samt med afseende på geo
grafiska och lokala omständigheter, taga i öfvervägande, 

hvilka mått och steg som lemna det säluaste skyddet. 

Jag föreställer mig, att under krig emot Ryssland, 

vi aldrig kunna vara så trygge 1 som om vi förmådde spärra 

Finska Viken, h vilket jag för min del icke anser omöjligt. 

Jag anser det vidare icke ogörligt, att en lämplig del af 

vår talril\a roddflotta, någonstädes uti Finska Skärgården 

kan intaga 1 och understödd af Linie-Flottan, för kampanjen 

bibehålla en fast position, h vadan sålunda vår motståndare, 

som man säger, oafbrutet kan hållas uti schacl1:, eller utur 
stånd att i något afseende oroa våra kuster, h varemot Litf

ländska och Kurländska stränderna samt kusterna i Riga-vi
ken och öarne - allt bördiga länder - äro öppne för 

invasioner af oss. Kan detta blockad-system underhållas, 

så är det ingalunda kusten från N ordkap till Torneå som 

behöfver skyddas , utan en högst obetydlig del deraf. 

En Flotta som kan spärra Finska Viken, är alltså, 

efter mitt omdöme, h vad vi böra bereda oss ; och der

efter tror jag att Certerne inom vår Linie-Flotta bö,ra 
ordnas. 

20 
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Vid behandlingen af iimnen af så hög syftning, är 
dBI. angeiiiget att göra sig noga reda för de mindre detal
jerna med de större; att så öfverväga allt, att, om icke 
alla behof kunna fyllas, de dock få företrädet, som utgöra 
de väsändlligaste: och att icke sönderdela knappa medel 
till sådane mindre detaljer, som lättare och i mån af behofvet 
Jmnna anslwlfas. Det är med hetraktande af dessa reglor 
jag kommit till den slutsatts som ännu vidhålles, att För
fattaren föreslagit klasser, som iclre svara emot lwstnaden 

{ör deras by_qnad och bemanning och (öljalrtligen upptaga 

medel, som använde på andra, skulle ölra vapnets vigt i högst 

betydligt förhållande, och {öljakllige11 minsira beroendet af 

t~tliindingen. 

Jag anser nemligen li)(a med Författaren (sidan 158 
i 3:dje häftet 1 836) att 24 J..inie-Skepp göra till fyllest för 
att motväga Rysslands Östersjö-Flotta. Egentliga skiljaktig
heten i åsigterna eller om hufvudfrågan, är den - h vilket 
som är fördelaktigast uti ett krig på lif och död (kunna 
vi reda oss der, så reda vi oss nog uti andra omständig
heter) om Linie-Flottan utgöres af 21 Linie-Skepp som 
tillhöra oss och 3 främmande, eller 16 egne och 8 utländ
ske Skepp? Upplösandet af detta problem synes mig 
temligen enkelt. Förestilllom oss att uti farans stund 
den Svensh Befälharvaren, i följd af sina instruktioner, 
ansåg sig böra gå uti affär emot 24 Ryska Linie-Skepp, 
men den friimmande Chefen ryggade. I ena fallet fram
rycka "21" Linie-Skepp: i andra "16". I förra fallet är 
det . troligt, att de 3:ne främmande Skeppen åtföljde, för 
alt ICke ha f va den vanäran, att se en seger vunnen eller 
fienden arvisad och fältet bibehållet dem förutan hvilket 
i;;ke kan vara omöjligt med en så ringa underiägsenhet 
som 21 till 24, hvaremot i sednare fallet undergången är 
gi fven, h varvid Svenska befälets heder näppeligen kan 
fraisas, ty den utländske Amiralens overksamhet skall 
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altid blifva så ansedd, som hade slaget blifvit företaget 
emot dess råd och följaktligen klandret falla p~1 de Svenske. 

Sådant synes mig ulfallandet höra blifva på hvad 
ställe inom vår krigs-theater ett slag ~in må förekomma. 
1\'lå vi derföre vid ordnaneJet af klasserne innom vårt vapen, 
taga oss till vara, sil att den främmande hjelpsändningen 
icke lämnar främmande Kabinetters orgaaer någon del uti 
styrelsen af landets yttre försvar. Häfderna hafya i förvar 
händelser nog, der det visat sig, att sådant merendels va
rit oss till föga båtnad. 

Om vi för ett krig än skulle anse oss hehöfva flera 
Fregatter eller andra små fartyg, än dem jag föreslagit, 
synes mig försigtigare för ändamålets vinnande, att !åla 
hjelpsändningen utifrån bestå deraf, iin att reqvirera för 
många Linie-Skepp, emedan små-fartygens Chefer aldrig 
komma ifråga att blanda sig uti planerna för Skandinavi
ens försvar 1 hvilket 1 såsom anförd t är, kan och måste 
bända, om de främmande Linie-Skcppen äro för många. 
På dessa skäl anser jag det säkrare för vårt sjelfbestånd, 
att söka förskaffa oss maximi-antalet af Linie-Skepp i 

mån af landets tillgångar, och minimi-antalet af Fregatter 
(efter kostnaderne äro desamme) i stället för motsatsen 1 

b vilket Författaren, uti svaret på mina anmärkningar, yrkat. 

Från Rysslands ö frige marin-etablissementer, kan jag 
icke föreställa mig, att vi hafva n:\got att befara. stora 
och snillrika statsmän hafva yttrat, h vilket jag ock i det 
föregående åberopat, att Skandinaviens underkufvande m[t

ste strida emot Rnglantls intresse. Detta gifver mig an
ledning att påräkna dess biträde i första rummel; och då 
det är känd t, att England är lika så benäget att tillegna 
sig andras flottor, som Ryssland andras länder, så kan 
jag aldrig tro, att det skulle tillåta en Rysk flotta eller 
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eskader att obehindrad utlöpa från Svarta hafvet, för att 
undsätta den , som af oss hålles innestängd uti Finska vi
ken; ej heller låta enskild te kryssare passera, för att sköfla 
på kusten ifrån Nordkap. 

För att trygga oss från Hvita hafvets sida, är min 
tanka den, att två eller högst tre af våra errna Frerratter . o o 
samt lika många utländske, vill göra tillfyllest, att, jemte 
de Skärgårdsfartyg, som finnas på de få ställen, der an
fall är att befara, afböja invasioner. 

Att vår handel under ett sådant krig vore öfverlemnad 
åt ett äfventyrligt öde, då vi använd t hela vårt vapen till 
landets försvar, kan jag ingalunda inse. Vi hafva ju all
tid då biträde af någon utaf de större sjömakterne. Denna 
har följaktligen på samma gång krig med Ryssland och 
måste naturligtvis skydda sin mångdubbelt vidsträcktare 
handel på alla haf och kuster 1 samt i och med det samma 
äfven vår, och detta kan icke få namn af någ;n hjelp
sändning, helst det vanliga antalet kryssare i allmänhet 
vill göra tillfyllest; men om ock ett eller annat Köpmans
skepp skulle b !if va bortkaprad t, så är denna förlust , efter 
mitt omdöme, vida underordnad en handsbredd af fäder
neslandets jord, hvadan Författarens omtanka för handelns 
skyddande med egna Fregatter "å särskildta kuster och 
farvatten'\ d il landet löper fara, j e m väl torde vara af en 
underordnad egenskap. Jag hemställer nu , om jag ensamt 
betraktat, "huru många Fregatter, som behöfvas inom en 

samlad flotta", och icke, såsom Författaren, "afsett landets 
behof i sin helhet, äfvensom handelns beshydd?" 

Under vede.rläggningen af Författarens försvar för det 
anmärkta antalet af 14 Fregatter, har jag andragit, det jag 
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icl(e ansåg det förenligt med en väl betänkt krigsplan och 
statshushållning 1 att, af en förmodad brist på fartyg till 
utkik och repeterande af signaler för en flotta af 16 Skepp, 
bygga Korvetter, "helst man efter min tanka 1 kan hafva än
" nu ändamålsenligare utkiks-fartyg än Fregatter 

1 
h vilka 

''kunna repetera signaler lika så väl som de 
1 

men kosta 
"mångdubbelt mindre uti medel och bemanning". Dessa 
fartyg äro de af mig föreslagne större Skonerter. 

För att göra detta tydligare utbeder jag mig att få 
återföra uppmärksamheten, på den framställda försvarspla.:. 
n en, h vilken jag torde få anse åtminstone såsom tolerabel, 

efter jag icke hört något inkast deremot, och påtagligen 
bällre än den som följdes i början af 1808 års krig. Jag 
föreställer mig alltså, att Chefen för flottan bör sättas i 
tillfälle att, med minsta uppseende, veta llYad som till
drager sig ej mindre emellan honom och fienden än uti 
hela Östersjön. Gifves honom medel härtill, så är det 
i c !i: e tänkbart 1 att han kan lida den ringaste förlust genom 
syrpris . Och det är ett fel, om han underlåter att verka 
offensivt 1 så vid t han har utväg att vinna kännedom om 
fiendens ställning så väl i sjön som på kusterna; hvilka 
sednare han icke bör underlåta att hemsöka, om ej för an
nat, dock att tvinga fienden att underhålla arme er, och 
sålunda låta honom känna hela tyngden af kriget. Det är 
just med betraktande af dessa reglor, jag kommit till den 
öfvertygelsen, att Skonertarne, måhända i förening med ett 
eller annat Ångfartyg, äro vida tjenligare än Fregatter att 
recognoscera emellan fienden och flottan. Hvar och en 
för sig uträttar i så fall allt detsamma som hvarje annat 
fartyg och ännu mera 1 emedan de synas mingre, kunna 
lättare maskera sig och segla hårdare nära vinden än rå
seglare. .Man kan ock hafva två Skonertar för kostnaden 
af en Korvett, måhända 5 af de förstnämde för 2 af det 
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.seunare slaget: följ akteligen ett högst betydligt större an
tal för en stor Fregatt; och således genom Skonerlarne 
äga en långt vidsträcktare och säkrare utkik än hvad 
med Fregatter kan förväntas. 

Jag slutar denna diskussion med samma ord, hvarmed 
Förfaltaren afslutat sitt svar vid mina anmärkningar, så 
lydande : "Insändaren, som antydt sig tillhöra Sjövapnet; 
"tror att en diskussion rörande de detaljer, som förekum
nma i ''Tankar om Skandinaviens försvar'', icke kan vara 
nutan nytta; jag delar i alla afseenden denna tanka, och 
11 det sii fullkomligt, att jag anser mig stadua i förbindelse 
"för det han genom sina anmärkningar gifvit mig till
"fälle utveckla mina åsigter i vissa till ämnet hörande 
"detaljer. - - - - -

"Det är emedelertid på detta sätt insigter om det rätta 
11skola erhållas, och om änskönt ingenting annat denned 
"vinnes, vore det redan mycket; men dermed vinnes mera. 
"Svenska nationen (åtminstone den del deraf, som aktar 
"nödigt blifva underrättad om h vad som rör dess välfärd), 
"skall deraf Iinna, alt dess försvarare icke äro liknöjde 
"om det vapens anseende, förbättringar och vidmagthål
"lande, hvm·på fademeslandets säkerhet h vilar. Och det 
"vore måhända icke omöjligt att vid ett kommande Riks
"möte folkets represtmtanter, omsider upplyste om fäder
''neslandets verkliga behof af en sjömagt, gingo Regerin
"gens önskningar till möte, och satte försvarsverket i det 
"skick det borde äga. Om vi icke kunna hugna oss att ar
"beta· åt samtiden, så betaga vi oss icke hoppet att åt vå
"ra efterkommande bereda ett bättre sakernas skick, än det 
''som våra förfäder lemnade oss". 
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Uti dessa ord igenfinnes en redbar värma för metien 
och hofsamhet för andras meningar, så att om satserna 
än försvaras med allvar, afses dock endast saken som är 

"Fäderneslandets nytta". 

Karlskrona September 1838. 

C. LAGERBERG. 



ANliiÄRKNINGAR VID SJö-l{RJGST1ENSTEN. 

(Forts. från 2:a Häftet 1838, sid. 180.) 

Fartygs inredning. 

Då för fartygs inredning icke några bestämda reglor 
kunna uppgöras, så finner man ock deruti olikheter hos 
alla nationer. Ingenstädes har man följt något system , 
som en längre tid haft bestånd. Hos oss, som hos an
dra, antagas någon gång nyheter, som snart förkastas , 
för att återgå till äldre bruk. Någon gång förbises ock 
uppfinningar, som förtjena att antagas; och bland sådane 
anser jag förslaget om "en" krutdurks inrättande i midten 
å större fartyg, intaga ett utmärkt rum. 

Utan att uteslutande gilta den ritning, som atlidne 
Kapten Carlsund afgifvit, med förslag till "en" krutdurk 
för Fregatten Desiree, synes mig hufvud-ideen, om den 
blifvit följd, bordt medföra följande fördelar, nemligen : 
1:o) att hvarje batteri för dess karduser kan hafva sitt 
särskilla rum, blott med skilnad för större och mindre 
laddningen; 2:o) då antalet af rummen eller afdelningarne 
i durken alltså blifva hälften mindre och skarpet icke läg
ger hinder i vägen att göra dem regnliera, så måste det 
vara lättare att väl upplysa dem, än då durkam e äro två 
- en för och en akter ut ; 3:o) att Durken kan vara friare 
på alla sidor, än efter äldre sättet, och följaktligen min
dre farlig för eld; 4:o) att det är lättare sälta en durk 
under vatten (eller dränka krutet), än uti två, särdeles 
med afseende på belägenheten nära pumparne, &c. 

159 

Det enda skäl, man häremot kan anföra, är att dur
kens sålunda plaserande orsakar, att en del af skeppets 
ö frige effekter, som dagligen handharvas och måste åt
kommas, icke så beqvämligen kunna förvaras, som efter 
äldre sättet; men då det torde blifva svårt att uppgifva ett 
enda skäl, der våda derigenom kan uppstå för skepp eller 
gods, hvaremot fördelarue af en hastigare *) och säkrare 
krutlangning och större säkerhet för elden, ligga i öppen 
dag, så lwn jag ej inse annat skäl, hvarföre förslaget i 
England (derifrån det kommer) icke vunnit uppmärksam
het, än att det ingått från en person, som icke haft to
nen för sig. 

Hvad inredningen af de öfrige lägenheterne i våra far.., 
tyg beträlfar, så är dervid föga att erinra. Visserligen 
följa vi någon gång metoder, h vilka , om än nyttige inom 
andra mariner, icke synas nödvändige för våra krigs-ex
peditioner; men då sådant icke orsakar någon större kost
nad eller in verkar på skeppens tjenstbarhet i en -strid 
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samt det dessutom icke kan afgöras, h vilka äsigter som 
äro de rättaste, enär icke några påtagliga missförhållanden 
äro för handen, så kommer det troligen att denned för
hålla sig hädanefter som hittils, och dervid är föga att 
anmärka. 

Luclrorna för kommunikationen emellan däcken synas 
mig kunna och böra inrättas efter ett ändamålsenligt sy
slem, både i afseende på storlek och p lasering. På få 

*) Det fall er sig klart , att då durken är åtkomlig på alla si
dorna, kunna så många krutlangnings-luckor inrättas som om
ständigheterna fordra. Detta är icke förhållandet med durkar
nes plasering efter nuvarande sätt. 

21 
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fartyg af samma cert äro de nu lika, så väl hos oss som 
uti andra mariner. Detta förhållande synes mig påkalla 
en större uppmärksamhet, då icke ringa vigt derpå h vilar, 
så väl under en strid, som vid många andra tillfällen. 

Gångspelens förbåltring har utgjort föremål för ota
liga försök, särdeles i England, och vi h af va gjort väl , 
som låtit andra bråka denned och vidblifvit hvad vi haft 
sedan äldre ticler, hvaraf vi icke blifvit svikne. Vi hafva 
dock gjort några förändringar, hvilka icke synas vara för
Mitringar, utan snarare motsatsen. Vi hafva neml. gått 
ifrån det äldre bruket af 2:ne trädpallar och i stället an
tagit sådan a af j ern på spelet, som under vindningen in
falla uti en gjuten j eraring, nedfälld i däcket, inrättad med, 
om jag så kan kalla dem, klackar, emot h vilka pallara e 
stoppa upp. Detta medför onekligen lättnad uti ankarets 
lyftning, emedan man får i behåll nästan hvarje fot som 
hemvindas j men om man tager i. öfvervägande, att egent
liga behofvet af pallar und~:,r vindningen är uti sjelfva lätt
ningen, då skeppet dufvar 1 och att en ringa dufning er
fordras 1 särdeles på ett större skepp, för att få in så 
mycket af tåget (hvilket alltid då gifver med sig) som be
höfves för en ny pall, med spel efter äldre sättet , så 
torde fördelame icke kunna sägas vara af den vigt, att de 
öfverväga olägenheterna. Dessa äro : att inrättningen gif
ver r öla i däcket, enär det är alldeles omöjligt att {a 
eller Twnna hålla stället torrt emellan rengöringarue j att 
då däcket behöfver att drifvas, h vilket äfven under en ex
pedition kan blifva nödvändigt, får man anting,en tåla sig 
med en eller flera läckor under jernringen omkring spelet , 
eller ock måste båda delarne upplyftas, hvilket, hvad den 
fastbultade jernringen beträffar, icke är en så lätt opera
tion j samt att kostnaden är mångdubbelt större än den 
äldre utvägen med 2:ne pallar af träd. 
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En annan förändring, som hos oss blifvit vidtagen å 
Fregatterna, är 2:ne sammanhängande 1 nära lika svåra 
spel med enkel rad bommar uti båda. Fördelen dermed 
skulle vara, att utom vid svårare tillfällen, såsom större 
djup, hårdt väder, hög sjö &c. , kunna hemtaga ankaret 
ensamt med öfra spelet (och således lnmna behålla folket 
på däck för segels tillsättning m. m.) j men då erfarenhe
ten visat, att sådant sällan lyckats, utan att man, sedan 
försök *) blifvit gjorde, nödgats tillgripa undra spelet, och 
h vilket dock, i afseende på det mindre antalet bommar 
och den högst betydligt ökade trögheten genom friktionen 
af den grofva hjertstocken i öfra däcket, gemenligen gif
ver otillräcldig kraft, så nödgas man äfven använda folk 
uti öfra spelets bommar, och detta är icke helsosamt för 
det ostöttade däcket, särdeles som det gemenligen ofta 
uti våra farvatten påkommer och skeppen äro gamla. Det 
vill alltså synas som fördelame vore ringa emot olägen
heterna, hvaribland kan räknas den , att hafva det stora 
och tunga spelet 1 som vanpryder våra Fregatters annars 
vaokra halfdäck 1 utan något ändamål. 

Engelsmännen , äfvensom någon gång Fransosera e, h af
va väl spel på halfdäcket, men dess e äro vida mindre. 
Genom en mekanisk utvexling i undra spelhufvudet drifvas 
båda spelen med det ö fra, ehuru med korta och få bom
mar, så att ankaret ofta denned kan lättas; men vid svåra 
tillfällen, eller då mekaniken är i olag, h vilket rätt ofta 
lär er inträffa, litar man egentligen på undra, vid h vilket 
det ö fra kan låsas, om så fordras. Sådana spel äro dook 
vanskliga och kostsamma, hvadan det ingalunda är min 

*) På Fregatten Camilla söndervreds ellel" bräcktes l1jertstocken 
vid ett sådant försök under sista Medelhafs-resan ; men om 
den var för klen eller sliauad af röta, har jag mig icke bekant: 
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mening 1 att vi böra hafva sådana ; men då det i våra far
vatten, särdeles under tidiga eller sena årstider, ofta är af 
stor nytta att hafva ett spel p ä ö fra däck , så synes det 
mig gagneligt 1 om vi återtoge sådana spel 1 oberoende af 
hvarandra1 som på gamla Fregatten Chapman 1 eller ock 
sådana jag sett på Nord-Amerikanska 60-kanons Fregat
ten Potomach. Undra spelet der var sammansatt ungefär
ligen så som våra 1 med hål för dubbla rader bommar j 
men uti dess medel-Iinia var innebygd en, om jag så kan 
kalla honom, spindel af garfvadt jern, i stället för hjert
stock. Denna spindel, som säkerligen icke var mera än 
4!- å. 5 tums diameter i däcket och något högre än doc
korna uti öfra spelet, för hvilket han tjenade till hjert
stocl{, var så inrättad, att sedan det ö fra spelet var allyf
tadt, kunde hela spindeln upptagas, och följaktligen var 
svåra spelets handtering vid uttagningar och insättningar 
lättare än sådana vi bruka. Då öfra spelet jemväl kunde 
låsas vid spindeln, då omständigheterna så kräfde , och 
ingen jemförelse kan äga rum emellan friktionen der och 
den som genom våra grofva träd-hjertstockar uppstår, så 
och då ingen särdeles större kostnad dermed ifråga kom
mer, synes mig som sättet förtjenade att antagas. 

På Korvetter och Briggar samt andra små fartyg 1 

nyt~ja Amerikanarne alllid sådan e spindlar af jern, h varpå 
spelen hänga. lUen spindlarna äro då fasta och gå genom 
däcken. Detta är ingen nyhet j och om jag icke misstager 
mig är förhållandet upptaget uti Briggen Vänta-lilets Ob
servations-Journal år 1823. 

Pumpar. Utom de vanliga, med skor och hjertan -
de enda vi tills för några år sedan haft- nyttjas å de Jleste 
nationers skepp så kallade kedjepumpar, och för få år 
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sedan l~afva tryck-pumpar *), äfvensom så kallade Sardi
nianska Storm-pumpar**), blifvit uppfunne, ou h af dc båda 
sistnämde hafva vi de sednare åren börjat göra bruk 

Då pumpar utgöra ett af de lmfvudsakligaste viikoren 
för ett skepps säkerhet, sä är ock angeläget att söl~:a få 
dem så fullkomliga som möjligt. 

1\ied ](ed} e-pumpar har jag aldeles ingen, på egen er
farenhet grundad 1 bekantskap 1 och kan följak teligen ej be
dömma1 om de förmenta fördelarna måhända icke äro för 
högt uppskatlade. 

Dessa fördelar 1 utom den att gifva mycket vatten 1 
skola bestä deruti att lätt lnmna iståndsättas med alltid till 
bands varande reserv-pjeser om något blifver sl~:adadt, 
och att de numera blifvit så inrättade, att pumpning kan 
ske, äfven på trossbotten. 

Sardinianske-pumpar äro vida mindre komplikerade, 
gifva fullt ut lika mycket vatten som kedje- och tryck
pumpar och kosta lJetydligt mindre 1 men de h af va följande 
olägenheter, neml.: 

''') De som blifvit antagne hos oss, äro förfärdigade vid Motala 
och i fullt stånd kosta de 3000 Rdr. Detta l1an visserligen 
anses betydligt, då man betralltar, att vi hittils icke haft någon 
utgift för detta ändamål; men då i öfyervägande tages, att an
dra nationers Skepps-pumpar kosta måhända dubbelt mera 
än h vad vi nu anse som så mycket, så må vi ju i c lie knota. 
Detta hj elp er ock icke 1 ly pumpar måste finnas, och goda 
pumpar. Andra blifva snart lasserad e, om man af begär alt 
hushålla, och utan att taga gagnet i ögonmärke, belastar oss 
dermed. 

**) Dessa lära kosta omlrring 900 Rdr Banko insatte i Skepp. 
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1 :o. Då de utgöras af fyra byggda större pumpar, 
hvilka drifne på en gång, uppdraga vattnet uti en basäng , 
livarifrån det ledes ut genom trummor under balteri-däc
ket, så upptaga pumparne och basängen ett rum af flera 
alnars vidd och höjd; och såsom p laserade för om Stor
masten, eller just den punkten på Skepps-kroppen, på 
flvilken man allmänneJigen bemödar sig aH rigla kanoner
na under en strid, så är d'et tydligt, att hela inrättningen 
efter en någorlunda uthållen alfär, måste vara i kras, eller 
åtminstone så skadad att ingen nytta kan h af vas der af; ty 
dertill fordras blott att en kula träffar basängen, eller en 
nf pumparneJ eller aflednings-trummorna eller den svåra 
pump-armen; och intet af allt detta är möjligt att under 
striden reparera. 

2:o. Verkställes pumpningen på batteriet, h varigenom 
två kanoner (just de med hvilka man pilräknar att göra 
de säkraste skotten) på hvmje sida hindras att sl~:juta. 

3:o. Måste pumpningen (h vilken är bullersam och !war
till fordras mycket folk) såsom öppen för alla, hos besätt
ningen injaga fruktan för läcka eller fara, som mången 
gång icke vore för hand, och följaktligen draga uppmärk
samheten ifrån Artilleriets skötande med den ifver, som 
altid utgör viikoret för seger, men en gång afbruten, är 
sYår, om icke omöjlig, att återföra. 

H vardera af dessa olägenheter, hvilka icke torde lmnna 
sägas vara efterletade, synes mig af sådan egensl~:ap, att 
en af dem borde tillfyllestgöra för alt förhindra pum
pames antagande å luigsskepp. 

Tryck-pumpar äro, på sätt man inhämtat i föregående 
häfte, försökte å Fregatterne Josephine och Chapman. 
Josephine:s befälharvare bedömmer dem ofördelaktigt af 
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f! e ta skäl, h vilka dock kunna sammanföras till e !t, såsom 
de ra f allenast beroende , nemligen : "att pumpen, såsom 
särdeles komplikerad *), Hitt kan gå sönder, h vilket an
setts mer än tillräckligt af erfarenheten vara bestyrkt" **). 
Trenne befälharvare å Fregatten af Chapman hafva likväl 
funnit sig fullkomligt lJelåtne med tryckpumpen der , utan 

*) Då Herr Varfs-Chefen uti det betänl1ande han blifvit anbefald 
alt afgifva , vii! upptager allt, hvad som kan vara beliant om 
den melianiska pumpen , men ingen jemförelse blifvit uppdra
aen emellan andra pumpar, icke en gång olikhet i effekten 
~id de tillfällen då denna påkallas på allvar, nemligen unde~· 
en påstående strid e(te1· erbåtlne grumlslwtl J eller då eld 
under en af/är skall släckas J hvilket är hiindelser som man 
i första rummet i dennna fråga har att öfverviiga, så synes mig 
som bctiinliandet icke har den Jullständiglwt man med afseende 
på Embetets omfång, der sakkännedom i de största och min
sta detaljer kan påräknas, ägt att förviinta. Väl finner man (sid. 
94} en framställning, hvaraf den slutsatts kan dragas, att Herr 
Yarfs-Chefen icke anser tryck-pumpar så komplikerade att de 
af sådan orsal{ äro förl•aslliga , men ett bestämd! uLlätande för 
eller emot, sådant han vid samma tillfälle afgifvit rörande de 
särskildta sorterne segelduli, efter väl motiverade jemförelser , 
saknas helt och hållet. 

**) "Den stora kostnad en slik pump förorsalwr kronan utan mot
svarande effekt," omnämnes väl, men detta har förmodligen 
skedt under föru!siittning att pumpen icke skulle ku1ma blif'va 
pålitlig; ty icke kan det vara Herr Friherre Gyllengranats 
mening , att icke anse effel1ten af en god tryckpump med till
hörande spruta värd 3000 R dr, då dess egen J(rigshisloria upp
tager händelser der skepp, ja måhända segrar, gått förlorade 
i saknad deraf. Jag vill blott erinra huru som utgången Jwn
nat möjligtyis blifva annorlunda, åtminstone icke segren så lätt , 
om elden l1tmnat släckas i skeppet torient i slaget vid Abukir, 
h vilket måhända icke varit omöjligt med 2:ne kraftfulla sprutor. 
Slieppet Dygden hade ock med en sådan inrättning troligen 
kunnat frälsas, eller åtminstone krutet dränkas; andra och mång
faldiga lika händelser inom alla mariner att förtiga. 
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att fatta någon farhåga eller betänklighet, som bord t för
hindra dess anställande å krigsskepp. 

Tryckpumpen har den oskattbara fördelen framför alla 
andra hittils kiinda skeppspumpar , att mel\.anismen 1 som 
utgör hufvudsal1en, icke kan skadas af skott: att pumpnin
gen sker på Trossbottnen och icke på batteriet *) hvaraf 
uppstå 2:ne förmåner nemligen; att icke någon kanon hin
dras, och att folket icke dekontenanseras 

1 
genom farh åga 

för läcka den de icke af veta; att kunna pumpa i en fien
des åsyn utan att denne kan misstänka att fartyget är läcl( , 
och att man har en ytterligare spruta mångdubbelt kraft
fullare än den vanliga, och kan dermed hastigt sätta durken 
under vatten (eller dränka krutet); h vilken senare egenskap 
man i England ansdt så väsendtlig att 1 ehuru icke tryck
pumpen år 1831 der var antagen för att Uinsa skeppet, 
hade man å nya Fregatten Druid, h vilken då gjorde sin 
första resa och träffades i Hio Janeiro och Bahia, inrättat 
en sådan allenast såsom spruta. 

.På expeditionen åt Brasilien nyttjades Fregatten Chap
mans pump nästan dagligen för alt 1 -enligt Ordres försöka 
dess hållighet 1 och dessutom mångfalldiga gånger för till
fredsställande af utlänningars nyfikenhet 1 utan att den kom 
i os tån d 1 eller att ringaste skada förmärktes på någon af 
dess beståndsdelar 1 och uthärdade följ akteligen ett icke 
ringa prof. Under Fregattens sista resa lärer det dock 
varit något som kommit i olag. Fregatten Josephines pump , 
om än till lmfvudideen densamma 1 har dock betydliga 
detaljskiljaktigheter, h vilka så godt som genast befunnits 

*) På Fregatten Göteborg är väl ansta ll t gjord för pumpning 
på batteriet; men detta är alldeles ingen nödvändighet 

1 
och 

borde icke tillåtas. 
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praktiskt skadliga , och böra följaktligen icke såsom skäl 
falla emot : ej heller att Chapmans pump under sista re
san lwm i olag innan det blirvit utrönt : 

1:o. Om såväl vid sednare som första expeditionen , pum

pen bli{vit undersöla till erhållande af visshet att den alle

städes var uti komplett stånd och om någon af bestånds

defarne varit fOr klent tilltagen eller melranilwn nå,qonstä

des försliten .yc. och 2:o. om den omhänder ha{oils af en 

· uppbördsman , som man beredt nödig Trännedom i sättet att 

den begagna och de försigtighetsmått , som böra ialrttagas vid 

nyttjandet, till förekommande af obestånd. 

Anställes en undersökning i dessa delar och det er
hålles tillförlitlig vissl!et , att allt blifoit besörjt på ett sätt 

som bordt leda till all möjlig varaMighel, så nödgas man 
hänföra de tio månader uthållna dagliga profven å Fre
gatten Chapman till händelser som icke kunna pårtiknas 1 

hvaremot om något eller några försigtighetsmått lämnats 
utan uppmärksamhet 1 och händelser inträffat som kunnat 
förebyggas 1 h vilka uti o beståndet h af va sin andel, så sy
nes det mig lika oförsvarligt att utdömrna denna förträffliga 
pump, som allt annat h varpå krigsfartygs tjenstbarhet be
ror, derföre att dess vård fordrar uppmärksamhet och dess 
begagnande en på närmare bekantskap dermed grundad 
skicklighet. 

Hyad Fregatten Josephines pump beträffar 1 sä har det 
betänkande , som elen uneler expeditionen å Fregatten kom
menderade Konstruktions-Officern afgifvit 1 fullkomligen upp
lyst anledningen till det obestånd , h varuti tryckpumpen kom , 
och i följd deraf har pumpen nu blifvit behörigen iord
ningställd. För min del kan jag icke undgå att föra denne 
Officer till last 1 att han icke fästat sin Chefs uppmärk
samhet på förhållandet; ty nu ligger det i öppen dag , att 

22 
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Herr Frih. Gyllengranat om pumpen icke haft annan kän

nedom 1 än att den gått sönder och befanns oduglig 
1 

h varom 

underdånig rapport blifvit inlemnad , h vilket lär er haft den 

följd, att starven skall vara bruten öfver tryckpumparne 
emot utbyte af de - "Sardinianslw". 

Detta sätt att gå till väga vid så vigtiga sakers ''anta

gande, förändrande och förkastande", utgör ett tydligt bevis , 

att med nuvarande institutioner icke den säkra ordning är att. 

förvänta i frågor rörande sjövapnets uppehållande i enlig

het med vetenskapernas framsteg och tidens fordringar , 

som om den permanenta J(ornmitte jag föreslagit *), ägde 

att undersöka alla nya förhållanden. Jag sätter neml. icke 

i fråga, att icke Kommittren tillstyrkt Kapten Carlsunds 

förslag att inrätla en trycl\pump ~ Fregatten Chapman ; 

men jag tager alldeles för afgjordt, att den afslagit de 
förändringar han uppgjorde för den som insattes uti Fre

gatterne Josephine och Götheborg **); ty säkerligen hade 

Kornmitteen fordrat redo för förändringen, och då det icke 

bord t undfalla, att våda för säkerheten uppstod , hade man 

troligen nöjt sig med h vad man hade 
1 

som redan genom 

trenne Skcpps-Chcfers sammanstämmande utlåtande vunnit 
erfarenhetens bekräftelse såsom pålitligt. 

H vad de Sardinianska pumparne beträffar, så har jag 

mig icke bekant, h vilken som ingifvit förslaget af dem ; 

men det är min öfvertygelse, att om det förekommit uti 

*) I 2:a Häftet 1838, sid. 87. 

**) Å den der befintliga tryckpumpen har den förändringen, som 

orsallat obrukbarheten al Fregatten Josephines pump, blifri L 

borttagen, nem!. en ventil och en kran i stället inrättad för 

vattnets insläppning och ultryclming; men de öfriga olikheterna 

med Fregatten Chapmans qvarstå. Det skall "ifva si" efter uu 
o o b o 

pastaende expedition, om äfven de icke verkat menligt. 
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den permanenta Kommitteen, så hade ofelbart de olägen

heter jag om dem anfört, ifrågakommit och föranlcdt af"' 

styrkande af deras antagande. Men om, emot förmodan, 

de äga egenskaper, som öfverväga de uppgifna olägenhe

terna, så hade äfven dessa kommit i dagen och undanröjt 

det missnöje med dem, som nu är så naturligt. 

Jag mcdgifver alltför ge rna, h vilket ock erfarenheten 

vid mera än ett tillfälle besannat, att tvtl ögon ofta se 

skarpare ä17, flera; men denna sanning bör icke få gälla 

såsom skäl emot den af mig föreslagna granskningen af 
förslager till antagande af nya bruk ; ty ligga icke förde
lame så öppna 

1 
att de äro påtagliga, och förmär icke för

slagets ingifvare, att på vetenskapliga, af pral\tiken fast'

ställda grunder undanrödja alla betänl>lighete1· och frigöra 

U]Jp(inningen frtln all problematisk egenslwp , så torde man 

ha{tm skäl att trlisstänlw, att den iclre svarar emot frostna 

den ,af dess anslwffande, och följa/aligen, med afseende pit 

skepps tjenstbarhet, iclfe är vådlig alt förhasta. 

Spot-Pumpar hafva i sednare tider blifvit ansedde så

som nödvändige i alla skepp, och äro det verkligen i 

många afseenden. Hedan år 1808 voro sådane imättade i 

några af våra skepp sålunda, att vattnet ifrån kranen led
des till en basäng akter om stormaslen, hvarifrån det ge
nom en pump kunde upphemtas på batterierne. Della var 
en säker anstalt, ovh om vi öfvergifvit den för galions

pumpar, så tror jag knap t att vi dervid vunnit. Galions

pumpar äro nödvändiga och böra finnas i alla skepp, al' 

skäl, nog allmänt kända, för att behöfva upplagas; men 

de ersätta icke midskepps-pumpen, dels emedan hemtnin

gen från den är obeqväm i afseende på trängseln på stäl

let, då mycket vatten hastigt fordras, och dels emedan de 

måste vara vida mindre än midskepps-pumpen och kunna 

följaktligen icke gifva så tillräckligt vatten som denne 1 
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bvilket dock ofta är af vigt. Enär slutligen (hvilket jag 
tager för alldeles afgjordt) fördomen emot tryckpumpar 
måst gifva vika, och sådana komma att tillhöra alla större 
skepp, så får man väl der, genom sprut-inrättningen 1 till
rä<;klig tillgång på vatten, hvar det erfordras i skeppet; 
men då det icke kan förnekas, att mekanismen nötes ge
nom bruket, bör pumpen icke oftare nyttjas än omstän
digheterna fordra, för att äga visshet, att den oafbrutet 
är i ordning *), h vadan alltså tryckpumpen icke bör t j ena 
till dagligt bruk; men då det är nyttigt att , likasom på 
Fregatten Josephine, hafva en mindre -kran utom den som 
tillhör tryckpumpen, så kan en spolpump dermed lätt an
bringas midslwpps , hvilket ro re gagneligt å alla större 
skepp. 

På en Nord-Amerikansk Korvett har jag sett spol
pumpar inbyggde mellan förtimringen vid stof-rösten, en 
på h var sida, inrättade med en lös pumparm, men som upp
sattes för tillfället uti en lucka i sidans innerkant af un
gefärligen lika höjd med halfva karronadporten. Då denna , 
lucka var sluten, syntes intet af hela anstalten. Öfra de
len af pumpen var förfärdigad af malm, men sjelfva röret 
af bly. Det sednare gick ut genom sidan blott några 
plankor under vattenlinien, på det öppningen genom sidans 

*) Herr Yarfs-Chefen l1ar ganska riktigt anmärkt , "att mången 
"gång en med pumpens egenskaper behnt person kan bedöma 
"och iordningställa en inträffande felaktighet, då den dermed 
"obekante måste råka uti villrådighet"; men att det 

1
' för att 

förstå pumpens sammansättning 1 samt hmu den verkar 
1 

och i 
följd deraf dess behöriga sl1öt.ande, icke fordras andra kunska
per än sådane som böra finnas hos hvarje timmerman 

1 
som får 

uppbörd- i sl1cpp 1 hafva vi ett tillräckligt bevis deruti , att Fre
gatten Chapmans pump under resan åt Brasilien , endast om
händerhades ar Timmermannen. 
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uppkrängning måtte kunna åtkommas och tilltäppas, om så 
fordrades. Denna inrättning är visserligen beqväm; men 
om något vidkommer röret, så att öppningen under vatt
net måste tilltäppas, så kan troligen pumpen icke istånd
sättas under resan; och då en Korvett , såsom låg, har 
lättare än större fartyg att åtkomma vatten, så synes mig 
som behofvet iclie påkallade dylika pumpars antagande å 
våra små fartyg, eller att ett ändamål vinnes, som mot
väger olägenheterne och kostnaderne. 

Ehuru jag icke just hört att sådana spolpumpar hos 
oss skola ifrågakomma, så har jag dock trott mig, då 
Amerikanarne gjorde mycket affär deraf , böra angifva min 
opinion om dem. (Fortsättes.) 



(Insiindt.) 

U'l'Dll.AG AF NÅGRA ANTECKNINGAR UNDER EN EXPEDITION 

ÅT STILLA HAFVET. 

Franska Sändebudet uti Sant Yago i Chili hade blifvit 

f~rolämpadt, och ehuru den . nya Republikens Regering ej 

vagade neka den af det gamla mälttiga konungariket äskade 

satisfaktionen, uteblef denna dock så länge, att Medbor

gare-Konungen slutligen såg sig föranlåten vidtaga kraftiga 

mått och steg för ändamålets vinnande. Den i Söderhaf
vet vanliga Fransyska eskadern fördubblades, och vi af

seglade den 15 December 1830 från Tonlon, h varest den 

från Algiers inkräktande återkomna flottan till större delen 
a frustat. 

På höjden af Kap Gatt gick vinden vestlig, tilltagande 

kultje med hög sjö, så alt allenast bottenrefvadt stor-märs
segel kunde föras. Juldagen på eflermidd. sprang stor
rån, h varefter hölls ulat' mot samma hamn vi sedan 11 

dygn lemnat, för att förbyta det obrukbara, kasserade 
rundhultet. 

Den 10 der på följande Januari gin go vi åter till sjös , 

i sällskap med ett af Kong!. Franska marinens, på den 

tiden, skönaste flaggskepp, 60-kanons Fregatten l'Hermi

nie; men som Prinsessan af Loule med svit var här om 

bord, gick Fregatten in till Allecan ta, för hård t väder och 
motvind. 

Den 26 s. m. passerades Gibraltar , och härifrån kan 

man alltid räkna på en någorlunda bestämd passage till 
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Rio Janeiro af cirka 40 dagar. Ju mera latituden minska

des 
1 

desto behagligare bl e f naturligtvis temperaluren, desto 

jemnare fylde passadvindame seglen. Vi passerade in

emellan Kanariöarne och hade flere dagar sigte af Pico di 

Tineri1fa , h vars topp skjöt upp öfver molnen , som släpade 

lägre ner på berget. 

Eqvatorn skars på 27° longitud, från Paris' meridian 

räknadt; och da vi nu v oro inom den Gamles område på 

linien , så mås le , enligt ö fl i g plägsed , en h var som aldrig 
förr passerat öfver till jordklotets andra hälft, efter erlagd 
tribut, vederbörligen och med vanlig ceremoni, beredas 
till att upptagas i den stora boken bland de befarnes an

tal. Lyckligt för den det gäller, att hafsvattnet aldrig är 

kallt i dessa regioner. Termometern *) var på 27 å 28 

graders värme. 

Sedan frånseglade stället vid Väderöarne dell 8 Febr. l 

till den 22 s. m. 1 på latit. Syd 8°11', samt observ. longit. 

V. 33°3'45"1 befanns strömmen hafva satt 3°19' Vestvart, 

d. ä. 14' i dygnet; och som direktionen var S. V., hade 

vi dagligen lika stort latituds som longituds fel, intill på 

nämde longitud, då strömmen, i närheten af land, var 

ganska svag eller nästan icke märkbar. Vid angörandel 
af Kap Trio må man emedlertid - i fall lalit. observation 
på några dagar uteblifvit - noga iakttaga att icke komma 

för mycket sydvart, emedan det stundom är kinkigt nog 

alt åter arbeta sig upp. 

För inseglingen till Rio Janeiro fås inga lotsar, men 

de behöfvas icke heller, ty sednast utgifne Sjökort lemna 

*) Så väl vid denna, som längre fram uppgifna observationer 6f

ver temperaturen är det Celsii termom. som blifvit begagnad. 
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dertill alla nödiga upplysningar. Ett kolfat·difartyg, lwil
ket ej kan hafva de resurser som ett örlogsskepp, måste 
likvisst beräkna både ström och tidvatten, innan det löper 
in mellan fästningarne, der fartyget ganska ofta kastas rund 
och föres mot land. Franska och Engelska, äfvensom 
Nord-Amerikanska handelsfartyg hafva dock alltid, i hän
delse af sliltje, hjelp att påräkna från deras respektive 
örlogsmän på stationen. F ör andra är det klokast, att 
utanför inloppet arvakta den omkring kl. 8 f. m. uppblå
sande segelbrisen; det är då icke svårt att löpa in till 
Uio, äfven för den som aldrig besökt detta ställe. 

l~ör ankommande fremmande örlogsfartyg är vanligen 
saluten här 21 skott, likasom mellan andra civiliserade 
nationer - nb. med undantag af Sverige; - och kom
mande fartygs Chef, då han ej är flaggman, besöker all
tid de på redden varande af annan nation än sin egen, 
utan afseende på rang eller anciennetet. 

Den 4 Mars ankrade vi uti Hio Janeiros sköna bay, 
alltså efter 53 dagars resa från Toulon. Fregatten 1'1-Ier
minie, som 2;ne dygn uppehållit sig i Allicanta, hade det 
o akta d t an kommit 48 limmar före oss till mötesplatsen , 
Rio; men båda fartygen, som öfverenskommit om kapp
segling J v oro i hörjan af resan hård t tryckte. Fregatten 
l1ade proviant om bord för 7 och vatten för 4! månader J 

samt utredning för 2 år. Denna Fregatt yar det rymliga
ste fartyg jag n{tgonsin sett. 

Då det nu är min afsigt att göra en kort framställ
ning om de furmaner Sveri9e slwlle njuta af en liflig han"" 
del pil Söderhafpet, samt derjemte lemna några upplysnin
gar om detta af vår nations handelsfartyg, ty v ärr, alltför 
sällan besökta farvatten, så förbigår jag i detta afseende 
Södra Amerikas östra kust och skyndar till den vestra , 
hvarifrån ännu saknas några fullständigare uppgifter. 
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Genom oroligheter af politisk beskaffenhet , uppehällos 
vi i Rio Janeiro till den siste Mars, årstid redan nog 
avancerad, för att företaga resan kring Kap Horn. Ter
mom:s höjd var dessa dagar 28 grader. 

Vinden var gynnande , latituden växte hastigt och i 
samma förh ållande föll värmen betydligt med h varje dag, 
hvajer och sjöstäflor letades åter fram och togos med 
begärlighet till godo, sedan de någon tid, inom tropikens 
blida luftstreck , legat nedmöglade och bortglömde. Vi 
passerade Plata floden, utan att göra bekantslwp med de 
häftiga väderilarne, las Pampas lwllade efter de stora slät
terue med samma namn, och hvarifri'tn de med mycl\ell 
styrka stundom öfverfalla den jemförelsevis bräcklige seg
laren , som på dessa höjder alltid måste vara beredd på 
ett sådant, ovälkommet möte. 

Den 21:ste April , ej långt fn1n li'alldandsöarne , - d. 
ä . latit. syd 50-!- 0 - omgafs fartyget af en oräknelig 
mänrrd Albatrosser och Damierer. Då desse äro Mirgångne 

" ocl1 , som man säger, "bita på krok'' J s~t kan man Y id denna 
polhöjd vara temligen säker att oväder icke Wnge ute
blifyer. - Och de beto på krok nu, så att inom ett par 
timmar var hela sl~:eppsdäcket uppfyldt af de l~tpiga inne
vånarne från Kap Horns slwrpa li.lippor , som gjorde de 
löjligaste bemödanden alt från cHieket komma upp i sitt 
rätta element *). livarken Albatrosser eller Damierer 
äro svåra att fånga , ty då de med mycken glupskhet dyka 
ned i kölvattnet efter fläskbetet på en gro f metkrok, så 
fastuar det krokiga nälJbet derpå; och är skeppets fart 
stark, dränkes Albatrossen, men i annat fall flyger han 
upp i luften då linan måste hållas ständigt st y f, under det 
den inpalmas. 

* J Det är bekan t alt denna sort Yintcrfoglar icl<e kan J;omma i 
fl ygten annat än från vat.tnet. 

23 
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Dessa foglars kött, är lika som fiskmåsens, mörk
brunt och tranigt men för ett fartyg utan proviant, i nöd
ställd belägenhet, kan det alllid blifva en resurs - nästan 
att påräkna - frltn detta vinterland, kring, eller söder 
om Kap. 

Vinden gick på S. V., lJyagtig; men varnade, ej min
dre genom förenämnde stormfoglars instinkt, än af baromet
rar och lurtens hotande utseende , vidtogo vi alla möjliga 
försigtighetsmått. En del af kanonernc, jcmte det ammu
nitionsförråd som vanligen hade sin plats på däck, v oro 
redan i Rio Janeiro nedstufvade uti rumm~t; bramstängerne 
nedtogos och stormseglen underslogos j kursen var bide
vind för styrbords halsar. På eft. midd. tilltog vädret allt 
ltärdare, så att Id. 8 blåste full storm, med regn och snö
tjocka, sjön från det vidlöppna verltlshafvet växte snart 
till en fruktansvärd. höjd. Jag har aldrig under 112 må
naders embarkement, sett Oceanen så skakad; och det är 
som ordspråket lyder, vid ett dylikt tillfälle beqv~imt: "all 
ha sin påse ombord på en god sjöbåt'l, f.y man har hört 
omtalas fartyg som fått ligga ända till 45 dygn för mot
vind och hård t väder i dessa oa!brutne vinterregioner , 
ltvariMm dc såsom nedisade, sluLligen med möda konnnit 
undan genom afhål!ning. 

Denna gång räclde stormen likvisst icke mera än 3 
dygn, under hvilkcn tid vi ingen annan sjöskada fingo 
vidkännas än att giggen och ena dävertsbåten förlorades ; 
och sönderslog os bastingeringar, hvaröfvcr mycket vatten 
kom in, isynnerhet från lä, genom de ganska svåra öfvcr
halningarne. Det är intressant att på afstånd skåda ett 
fartyg, så ballottcradt af den långa hvälfvande sydpolsvågen. 

Då vädret hastigt stillnar, sedan det någon tid med 
våldsamhet rasat, exponeras man ofta mera i dessa far-
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vatten för en fruktansvärd sjöhäfning, än man har att be
fara sjelfva stormen; n1en vid ofvan anförde tillfälle, slog 
regn och snö snart ned den höga sjön, i det vinden moj
nande drog sig ostlig. Utan att få sigte af land dubble
rades Kap Horn den 28 April, tillika med den ännu syd
ligare belägna ön, Diego Ramires. Termo m. var vid 
denna tid aldrig under G graders köld. Huru vådligt det 
är att i ett så farligt farvatten som detta, förtidigt börja 
sin afhållning, det inser utan tvifvel hvarje sjöman, som 
är qvalilicerad att föra skepp, ty ehuru strömmen vanli~en 
sätter hård t från Stilla åt Atlantiska ltafvct, kan den hk
visst aldrig med någon visshet beräknas -och om S. V. 
storm påkommer, hjelper ingen v~llscgling till att Idarera 
kusten, ifall man är den för nära. 

För uss fortfor vinden gynnande ännu en åtta dagar, 
h varefter den kom nordlig , föregången och lJebåclall af 
hög dyning. Den 11 Maj, latitud syd 44°, ]Jlåstc hiirdt 
från samma håll, ensamt store-stagsegel kunde föras, 
sjön var i förhållande till kultje och sjövidcl. KL var vid 
pass 2 på ert. midd. då vinden i ett ögonblick och med 
lika häftighet, sprang om till nära kontrastrecket af_ llVad 
den varit. En sådan nog märldig händelse kan vJsscr
lio-en förtjena namnet af natm·fenomen j och om vädret 
b~åst mindre väldsamt - med något när samma sjöhiif
nino- - så att botteurefvadc märssegel varit på vid till
fäll~t }{an det icke beräknas h vad följderue blifvi!, ifall , . 
fartyget kommit tvärs, med hård vind i seglen på ena st-
dan och den ovanligt höga sj ön från den andra. f\. l t ge
nast remplacera store-med förstilng-stagsegel, var natur
lio-tvis det första som borde göras, i det man sökte stäfva 
sj~n. Fram på natten kunde refvad fock s~lttas till. Bacl\. 
och förskepp låg o ständigt under vatten, s ä v~1ldsamma 
voro stampninga.rne , och sjöarne toppade sig på ett be
synnerligt sätt emot hvarandra. 
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Till Valparciso lwmmo vi in d~n 20 Maj, således er
ter 51 dygns resa frän Hio Janeiro. Våra kamrater voro 
redan der församlade. Att Regeringen i S:t Yago nu fick 
räkna upp de hårda piastrar Franske Konsuln fordrat så
som skadeersättning för sönderslagna fönstermtor och möb
ler m. m., derför ltör icke hit att göra redo; ej heller alt 
det goda folket, som vanligt, fick betala fiolerne för det 
dyrköpta nöjet, att en vacker morgon se sex väl armerade 
örlogsfartyg, med den 3-färgade flaggan, ankra i lin i e un
der fästningen, uti Valparoisos hamn. 

Vanligen är detta den första ort, som angöres af far
tyg kommande från Europa. l u gen lots bekommes, men 
ej hör man misstaga sig på inloppet, äfven om latitud-ob
servation utehlifvit, emedan kusten är ren, och denna kan 
man då följa till dess staelen lwmmer i sigfe, noga iakt
tagande att nattetid ej komma för mycket nordvart, utan i 
god tid lägga bi; ty med få undantag är vinden sydlig här 
både vinter och sommar. Till undantagen höra de så kal
lade agua cerros, d. ä. skyfall af regn med nordliga stor
mar, som vinterliden stundom rasa, och h vara f på en enda 
natt 28 fartyg drefvos i land och förstördes, men lyckligt
vis äro sådana olyckor ganska sällsynta, ehuru redden 
ligger alldeles öppen för dessa viuclar. Det behöf'ves föga 
vana att bedöma tropiska väderskiften, för aLt kunna inse, 
när en agua cerro föresl[tr, och aldrig må man då göra 
an Valpareiso. Sommartiden, eller 9 månader på året, är 
från 1\l. G om aftonen till 9 eller 10 f. m. alldeles stil! uti 
hamnen; men inom fi\ minuter uppkommer en vind från 
Pampas slätter, öfver Cordillererne, sådan alt fartygen , 

_ med fören mot land och 2:ne ankaren ute , icke stoppa 
upp, utan drif\a till sjös. För dem som, med alla segel 
till, komma ned långs kusten eller utifrån sj ön - 11Varest 
det om dagen alltid b!ftser vida mindre - iir det nödvän
digt att minska segel innan man kommer till yttre pynten , 
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som bildar hamnen; och ganska ofta måste man ligga ut, 
till dess det mot aftonen stillnar på redden. Ett par ka
bel!iingcler från syclvestra udden af Valparoisos hamn fin
nes ett stengrund i vattenbrynet, och ett mindre, som ej 
i.ir synligt , något närmare fästningen ; men för öfrigt är 
hela bugten ren, så att man n t an fara kan luyssa in, till 
dess man anluar på högst 25 famnars djup. Bottnen är 
mycket afgående grund, o0h om ankaret får falla för ti
digt, drifver man ovilkorligt åter till sjös, innan det kan 
hem vindas. 

De sjelfständige republikanorne på Syd-Amerikas vestra 
Jmst, stred o, ej mindre emot landets råa infödingar tin emot 
sine grannar , i det de för icke många år sedan, så raskt 
tillkämpat sig elen frihet, hvarföre de aldrig ångrat att 
hafva offrat sitt blod. Väl hafva de icke ~innu förvtirfvat 
en så stadgad regering, det de stora Handelsnationerne ej 
anse nödigt, att genom Örlogseskadrars närvaro, gifva an
seende åt sine respektive cliplomaler o0h vid tillfälle kun
na, genom en beväpnad styrka, imponera vid upprätthål
landet af deras vigtiga hanclels[ntressen, samt för alt hem
föra de . ofantliga summor, som årligen vandra öfver till 
Europa, h vilket allt i närvarande krigslid torde medföra 
sin stora nytta. Men detta oaktadt visa sig många natio
ners handelsskepp i dessa farvatten, utan att de tiga andre 
stalsrepresentanter än en lönlös Konsul, som åtager sig 
besväret, för det han vanligen är Kommissionär för sam
ma nations-fartyg; och ändå har icke af hörts i sednare 
ticler något rättvisans gröfre våldförande, det N. Ameri-
1\ansk, Fransysk, eller Engelsk bemedling, ej snart förmått 
bilägga. ]\Ian kan således förmoda, alt Skandinaviens 
handel i Söderhafvet på intet vis skulle störas, om det 
också icke lönade sig att ens hålla ett enda armerad! far
tyg i . dessa farvatten, för den mindre portion af detta 
;Eldorados grufvor , som Nordens produliter - synnerligen 
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i början - kunde inbringa. Och då otvifvelaktigt den 
allmänna nyttan af en vidstriicla handel, ligger klar och 

åskådlig för samhället, så skall jag endast orda om den 

ensMUa, h vilken en praktiserad Köpman alltid någorlunda 
hör kunna beräkna. 

Såsom nederlagsplats för S:t Y ag o, är Valpareiso 

med 32000 invånare, republikens förnämsta handelsstad. 
Ft·ån England och norra Frankrike hitkomma vanligen på 

95 å 100 dagar , dessa nationers snällseglande fartyg. Ett 
Svenskt bör silledes ej behöfva mera än 4 månader, fö'r 

att gå till Valpareiso från Götheborg. Detta är visserligen 

en ganska lång resa, men då det kan vara vinst, att till 

Peru och Chi ii öfverföra Svenske produkter från England, 
dit de med stora omkostnader först blifvit bracrte och 

"' försålde, så skulle man tro , all det äfven vore fördelak-
tigt för vår handel 1 om den bedrefs direkte med dem 
som bäst betala varan. 

Följande pris-kurant på Svenska och Nord-Amerikan
siw produkter lemnarles mig år 1834, men ehuru gammal, 

torde den ändå kunna tjena till efterrättelse helst den 
' endast upptager sådane effekter som på många år ganska 

föga varierat, och h vilka troligtvis icke äro lägre nu, se

dan krigets utbrott mellan Peru, Bolivia och Chi l i. Hamn

afgifterne äro i dessa länder icke hörra emedan inrra an-
o ' o 

dra hamnar finnas, än dem naturen bildat; och Lotspengar 

komma icke i fråga, då hela kusten är ren, samt lotsar ej 
finnas att tillgå. Tull och alla öfrige oinkostnader erläg

gas af emottagaren, som vanligen köper lasten om bord 
och besörjer dess transporterande i land. -
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Pris-Kurant pii varor s[llcle i Valpareiso- om bord- fritt 
fr:m tull och alla omlwstnadcr, med jemförels.e mel
lan Svenska och N. Amerikansk[\ produkter. 

Jern (qviulalen, 100n' Spansk vigt) 
Slål (d:o) . . . .... . .... . 
Blecl<plii tar (en vanlig kista) .. . 
Tenn (qvinlalen) ......... . 
Spik (ch) af alla dimensioner .. 
Nubb (d:o) . ... .. ... .. . . 
Bräder (1000 qvadratfot) .... . 
Balkar och Plankor säljas mindre 

väl än bräder. 
Tjära (tunnan) .......... . 
Beck (qvintalen) .... . .... . 
Segelduk (bundten, innehållande 

33 Engelska jardes) . . . . . . 
Glasvaror , Rutor och Porslin sälja 

sig alllid väl. 
li'atkranar af koppar (dussinet) .. 
Slipstenar af mindre sorten (d:o) 
stekpannor (dussinet) .. 
Halster (d:o) ......... . 
Kafl'eqvarnar (d:o) ........ . 
Ilandyxor (d:o) efter särskilt mo-

dell . . . . . . ... ... .. . 
Hveternjöl (i tunnor om 196 n' 1 

säljes i Lima omlwstnadsfritl) . 
Rödkrita (1 Svenskt L'ib) ..... 

l Svens/w. 
N. Ameri-

lransl.-a. 
~ ~ 

4 piaster. 2{ piaster. 
10 7 
11 11 

5-i- 5 
7 7 

11 11 
50 

12 7 
2t 2! 

Hi 

7 
'4 
5 
4 
8 

6 

10 
2i 

Anmärlming : Denna sis lnämde artikel säljes i bodarne 

för 18 sk. 'ib 1 men begagnas ganska litet i dessa länder 1 

så att ett större parti deraf ej skulle Jinua afsättning. 
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Men alla sorter jernvaror och verktyg säljas för öf· 
rigt här utmCtrkt vi.il så alt ett farty" med en sådan non , " "' 
sorterad last bör alltid göra goda aJfärer på Amerikas 
vestra lmst, e h mu en uppmärksam skeppare, efter inhem
tad lolialkäunedom, skall hafva en större behållning af 
2;dra och 3 dj e resan , i.in af den första, då han ej liir 
underlata alt hem föra sådan e modeller för verkty" sa-

"'' delmakeri-arbeten, blecksaker och andra effekter, som 
han finner vara mest begärlige och som kunna förfärdigas 
i Sverige, utan att just derigenom blifva oafsättbare i främ
mande land .. 

Ehuru Valpareisa, som jag nämnt, är den egentliga 
mötesplatsen för ankommande fartyg, så är likvisst den sö
der ut belägna staden Concepcion, med 10,000 invå
nare, i merkantilt afseende, heller icke att förakta, och 
ofta betalas hiir högre priser än i det mera besökta Val
pareiso. Hamnen - Talcahuanno - är god, och inloppet, 
ehuru rymligt och redigt, har likvisst några större grund 
hvaröfver dock säkra spes-ialer finnas. Valelivia och Chiloe 
såsom obetydligare städer, besökas sällan af utländske 
fartyg, utan afhemta sjelfva deras förnödenheter frän kust
städerne. Icke heller i Valpareisa säljer ett Europeisk t 
handels-fartyg ge rna hela sin last, ty ju längre man går 
utföre kusten denned, desto bättre betalar den sig vanli
gen. Med den nästan ständigt blåsande, sydliga passaden 
gör man derfÖre en tur till los-Intermedios : Coqvimbo , 
lwmnen för Serena , Cabija, Arica, Isla y, Pis c o och Cal
lao, som är hamn för Lima. 

Utanför Coqvimbo finnes viii ett par "rund men de t:o ) 

ii ro sft tydligt markerade på sjökortet och lätt undvikne , 
det ingen fara derföre finnes, men Choros-öarne som rät
teligen äro belägne pa Lat 29°15 syd, befinnas uti vära 
fleste sjökort utsatte 10 minuter förmycket sydvart. 
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Vid angörandet af alla de andra nämnde hamnarue · är 
' farleden så ren alt man med det nära oafbrutet vackra 

vädret, styr rakt in på ankarsätlningen, sedan den från 
sjösidan blir öppen. Härvid måste likvisst undantagas Islay, 
llvartill inloppet är trångt oeh af strömdrag genomslmret. 
Till CaJlao går man såsom obekant, alllid in utanför S:t 
Lorenzo och ankrar mi d t för fästningen, på 6 famnars 
vatten. Här äro väl alltid förenämnde varupriser högre än i 
Valpareiso, men säljaren måste alltid resa upp till Lima, 
som är belägen en mil från stranden, ty i C alla o, der en
dast ganska få handelshus finnas, missbjudes man vanligen 
i förs ta hand, då dervarande köpmän, genom skeppares 
oerfarenhet, tillnarra sig varan för underpris . 

Att gå längre upp åt lmsten torde vara mindre lönande, 
i fall icke kläden och linare manufakturvaror iiro med
tagne från t. ex. Hamburg, England, eller Frankrike. Jlay
ta är då en hamn som med fördel besökes, och ä f ven 
Guayaqvil , om lasten är mera dyrbar , men här äro dryga 
omkostnader af hamn- och lotspengar, som man hitintills 
icke fått vidl\ännas under seglationen i Paci1ico. Vid ön 
laPuna får man lots för revieret. Någon sådan kommer 
likvisst icke om bord genom den vanliga signalen, utan man 
måste gå in på lodet, så nära ön som möjligt, ankra Ot;h 

sända båt i land till dess afhemtande. Första apparitionen 
af en sådan lots - en barbent mulatt - inger visserli
gen icke förtroende till denne vigtig e person om bord, 
men da man snart finner honom med orubbligt lugn ma
növrera skeppet igenom de triingas te rännor, h varest ofta 
- allt efter fartygens djupgående -ej är mera än en eller 
tva tums vatten under kölen, i det farten med ström, fal
lande vatten under e])b och frisk vind, kan vara 18 eller 
19 knop, då förvärfvar karlen snart d~Lförtroende, hvar
med dessa Puna-lotsar i allmänhet äro hedrade. 

24 
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Alla Europas lyxarti ldar eftersökas och säljas 
1 

vis
serligen till ett ganska högt pris, i Guayaquil

1 
men utom 

förenämnde större kostnader som åtfölja en resa dit upp , 
bör man iifven taga i betraktande att bes~ittningen är ut
satt för svåra sjukdomar 1 genom de iclw aklimaterades 
ovana vid skadliga nattdimmor 1 för h vilka man oförsigtigt 
nog utsätter sig, i det nättern e merendels tillbringas i märs
same, för att vara fredade för millioner musquitas 

1 
h vilka 

öfversvämma floelen och allt som derpå finnes i närheten 
af vattenytan. Likaså den osunda luften af på stränderne 
förruttnande krokodiler och ormar m. m. d. 

1 
i förening 

med dagens tryckande värme , gör arbetet svårt uch åsam
kar sjuklighet. Mot slutet af Maj och i början af Juni 
månad var Term om. 1 frihängande i skuggan, uppe vid 33 
grader. Träffad af solstrålame då de kom mo från zenith, 
h varföre den arbetande, oförsigtigt nog, stundom expone
rar sig 1 steg samma instrument oförtöfvadt ända till 47 
grader. 

Chimborasso , beläget 30 mil från Guayaquil , synes 
endast i mycket klart väder. Dess snöbetäckta topp höjer 
sig då vanligt öfver molnen. Enligt la l\iarques uppgift 
skola detta ofantliga bergs vulkaner synas från hafvet, på 
deL otroliga afständet af 80 a 00 svenska mil. Från Puna 
syntes det ännu ganslw högt öfver horizonten

1 
men det 

är rart att luften så nära eqvatorn är erforderligt klar, 
för att, äfven med goda optiska instrumenter, kunna 
igenomtränga denna vida synkrets. 

Frfm Guayaquil , C all a o 1 eller h vilken af de norra 
hamnarne som sist besökes 1 gär man vanligen åter till Val
pareiso , h varest fralit emedlertid b !if vit beredd , antingen 
på Brasilien eller Europa , t. ex. med hudar , i fall man ej 
skulle finna förmånligare att gå till Iquique och ta salt
petter. Men i närvarande period 1 under och efter kriget , 
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skall det troligen vara förmånligast -<'ltt sälja fartyget, ty 
både Peru och Chili köpa sine fartyg och betala dem väl. 
Jag har sett en liten Fransk brigg om 75 ! ~ister , som var 
långt ifrån ny och med ganska medelmåttiga inventarier , 
betalas med 12,000 piaster i gediget silfver och guld , el
ler redbart plata pinna. 

Den 10:de Januari 1834 afseglade vi från Valpareiso, 
för Europa och fingo med styf vestlig bris den 27 s. m. 
sigte af ön Diego Ramirez , som försigtigheten bjuder att 
alltid gå söder om. Vädret var regnigt och med hagel
byar, ehuru icke synnerligen hård t. Tenn om. var o1~1 d~
gen på s g_!'aders värme , men oak.tadt detta ar_ ~en vaun:ste 
tiden voro nätterue likvisst nog kalla. Fol.Ja!Hle da,en 
visad~ sig i hög och klar luft - sädan som vi icke slitt
dat på länge - det alhigsna Terra Ft1cgo, med dess 
mån«a vulkaner h varefler det fått sitt namn, och åter hade 
vi ~an svårighet passerat det märkv~irdiga Kap Horn , 
hvars kringseglande fordom kostade så många 1000 men
niskooffer, så stora rikedomar. 

Det Magelianska sundet är såsom föga känd t 1 ännu 
mycket ofarbart. Af en Engelsk Kapten , som passerat 
derio-enom med elt barkskepp, har jag hört detta farvatten 
besk~·ifvas såsom både djupt och tillräcl•ligt bredt för att 
deri kryssa , men med ännu inga bestämd! kända ank~_r
sättningar , samt genomskuret af starka strömdrag. Sjo
farande bära också en synnerlig respekt derfore, helst 
landets infödingar alltid skildrats såsom högst vilde och 
grymme. 

Under denna segling rund Amerikas södra udde, satte 
strömmen 15 a 20 minuter på dygnet, först uti S. O. , se
dan uti N. O. rigtning. 

Icke förr an på 47° lat. mö!le oss de första isbergen , 
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hvarefler vi dagligen hade sigte af sådanc. Den 7:de 
Febr. visade sig det största vi under hela liden kunnat 
upptäcka. Det lilmade fullkomligt en stor sandig ö , var 
400 fot högt öfver vattnet, samt 1 i- svensk mil långt. 
Sanuna dag utvisade Termom. 1!)0 värme i skuggan och 
24° utstiilld för solstrålames åverkan. 

Da man besinnar att dessa ismassor hafva ungefär -} 
af kroppens volym under vattenytan , sll är det lätt att 
bedöma hvilka ofantliga kollosser som från verldspoler
nes regioner göra sin rund ända ned mot den heta zonen. 

l)å 38° latit. sågo vi de sista isbanden. De voro 
sönderbråkade och lågo uti mindre , men skarpa och änntt 
nog Mrda stycken , föga öfver vattenytan ; och om det 
ännu gifves någon egentlig fara för skepp och gods vid 
seglingen kring Kap Horn/, så är det ingenting annat än 
dessc låga isband - svåra att upptäcka nalletid - som 
allena kunna anses såsom sådan. 

Den 18:de Febuari intriilfade vi efter 3!) dagars seg
lation i Rio Janeiro; och såsom en utmiirld snabb resa 
ansågs detta. 

Att emedlertid elt oäl fördt skepp ingenting har att ri
skera på en expedition åt Söderhafvet , det är numera ge
nom tusende exempel ådagalagdt , men man anser att in
get okoppradt, eller illa seglande fartyg bör företaga den
na resa , som derigenom kan i månader förlängas; aldrig 
skulle ett sådant, hvarken kunna försäljas, ej heller på 
Stilla Hafvels kuster göra de mycket förd elaktiga frakter 
som här erb,iLtdas och hvartill en utevarande skeppare eller 
superkarg, alltid bör vara autoriserad. 

Ehuru det egentligen ej hör till föremålet för min 
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framställning, begagnar jag likvisst tilWillet för att nämna, 
h vilken intressant rikedom af alla slags naturalster , som, 
ol\iinda i Sverige , tirmes på Amerikas vestra kust~ ifrån 
Chi lis l\1adre de Dios , till Californi , på Sandwichsöarne 
och i Slilla Hafvets Arkipelag. 

I sådant afseende är det väsendtligen Konkyliologien 
som i sednare tider gjordt märl1.värcliga framsteg, genom 
de direkta kommunikationer som England och Frankrike 
hafva med alla punkter på jordklotet; men äfven insekter 
och mineralier af många slag , samt andra nyheter, erbju
da antipodens regioner Skandinaviens Natnralh istorie-ka
binetter. Dock föga uppmuntrande är det alt till vårt 
fiiderneslarld hemföra sådane kuriosa , ty sm{takligt nog, 
erfordras här tull derföre , efter mycl\et trassleri och uppe
håll med besigtning och värdering m. m.; och detta sedart 
de oantastade fått passera igenom Amerika och det öfriga 
Europa. I Frankrike och England , h varest vettenskaper
ne äro mera aktade , införes icke allenast allt sådant, som 
kan få namn af objets de curiosite (och livarmed 8åledes 
ingen handel kan bedrifvas) , tu!Hritt , utan det estimeras 
och emottages med nöje och uppehålles icke vidare. De 
fleste civiliserade nationer hal'va ock äfven i detta fall 
sl\yndat att följa deras exempel. 

Från Rio Janeiro fortgick seglationen till S:t Salvador 
(Bajia de todos las Santas kallad) på 18 dagar , under h vil
ken tid vi hade] 24 timmars storm af N. O. att beslå 
märsseglen. Nära kusten kändes föga ström. 

Vidare från Bahia till Pernambucco , på 7 dygn . 

Härifrån afgingo vi den 2 April , skuro eqvatorn, efter 
!) dagars seglation 32° long. från Paris' meridian och fin go 
den 15:de Maj om afton Lots ombord från Ouessant. Föl-
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j ande morgon ankrades i hamnen vid Bres t, h varifrån sam
ma fartyg 4 år och 3 månader förut utgått, med samma 
besättning och till en del med samma befäl. 

I anseende till det inskränkta utrymmet jag trott mig 
böra begära uti Tidskrift i Sjöväsendet för en artikel af 
detta slag, har jag i framställningen om konjunkturen oclt 
seglationen-på Stilla Harvet , måst vara mera korrt och ofull
ständig än ämnet verkligen för tjenar; men troligen skall 
det snart närmare utvecklas af någon mera förfaren , som 
i sednare tider besökt södra Amerika. 

Karlsl\rona i Augusti 1839. 

ET'l' ENKEL'!' s;i'l'T ATT UNDER SEGLING, BERGA EN ÖFVER 

BOHD I:''ALLEN !liAN. 

Uti 11 the Nautical l\'Iagazine11 för Augusti 1839 finnes en 
metod införd af Kaptenen i Engelska Flottan Ramsay , alt , 
synnerligast från småfartyg som ej hafva låringsbåtar , kun
na lätt och med säkerhet , under det att fartyget skjuter 
fart, fira båten från akterdäfvertarne i sjön , då en man 
faller öfver bord. Till detta ändamål skola akterdäfver
tarnes nockar på innerkant vara försedde med en öppen 
j.erntask och rulle , eller skifva för en 3! a 4 tums tross 
att skära öfver. Tvenne ändar af sådan tross , med split
sadt öga å ena sladden, tilllwpas så långa alt de räcka 
från backebrädan , öfver nämnde skifvor och ner till vatt
net. När båten är med sina vanliga ginor upphissad un
der däfvertarne., fastsmygas nämnde ändar uti ringarue i 
för- och akter-släfven , halas väl styfva öfver skifvorna 
uti taskorna och beläggas inom bords , hvarefter ginorna 
uthuggas. Då båten skall begagnas, hoppa några man uti 
densamma 1 den vanliga sjöborgen loss-kapas , och med 
oftanämnde ändar nedfiras båten tiLl dess den tager vatten, 
då ändarne släppas och utrappa sig sjelfve. 



FöRÄNDRINGAR INOM KONGL. 1\IAJ:TS FLOTTA. 

(Fortsättning från sid . 126.) 

a) Befordrade : 
Befälhafvandc Amiralen, Vice-Amiralen och Kommen

dören af Kong!. Svärds-Orden med Stora Korset, Friherre 
Johan Lagerbjelke till stats-Råd den 21 Juni; hvarjemte 
Kong!. Maj:t under den 4 påföljde Juli utnämnt Herr Fri
herren och Stats-Rådet tilllUddare af Dess Serafimer-Orden. 

Under-Konstruktören Herman Forneli till Sekund-Löjt
nant vid Konstruktions-korpsen den 3 Augusti. 

b) Förordnad : 
Konter-Amiralen och Kommendören af Kong!. Svärds

Orden Gustaf Adolf Ameen att förestå Befälhafvande-Ami
rals-Embetet, den 19 Juli . 

c) Död : 

Kammarskrifvaren C. J. Råberg den 24 Juli . 

Ildttelse: Sid. f32, sista noten , 5:te raden nedifrån , står : 
möjli gt, liis : omöjli;lt. 

I\ARLShRONA, 1839. Tryelit hos Geo rg Ameen 4' Komp . 




