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UTDRAG AF K. FuRvALTNINGENS AF SJö-ÅRENDE

NA TILL KONGL. l\'JAJ:T AFGIFNE UNDERDÅNIGA 

BERÄTTELSE OM ANDRA LÄNDERS UPPTÄCKTER OCH 

:FRAMSTEG I DE TILL SJuV;i.sENDET HÖRAHDE DE

LAR, FöR SEDNARE HALFÅRET 1841. (REFERENT 

J. H. J(nEUGER). 

o 

Angfartygsbyggnaderne, dels af jcrn, dels af trä, fortg!l. 
uti åtskillige länder, och merendels med stöne eller n1in
dre förändringar uti machinerier, pannor m. m. Ibland 
de märkvärdigaste äro 2:ne uti England byggde ångfre
gatter, hvilka nyligen blifvit färdige, nemligen: 

t:o Geyser om 1,o6o tons dri:igtighet, nära lika stor 
med nyare certer 44-kanons fregatter. Detta fartyg ä1· 

bygdt i Sheerness, efter Sir vVilliam Symonds ritning, och 
macl1inerna till detsamma förfärdigade vid pr i va ta bola
get Seawords & Capels mekaniska verkstad; dessa machi
ner tiro inrättade efter en nyligen förenklad invention sii, 
att pistonerna utvcxla deras rörelse direkte till vatten
h jnls-axlarne, och följaktligen utan helwf af de så kalla
de balancerna. Igenom denna method, som äfven i Sve
rige b !if vit begagnad, minskas ;}:del i machineriets vigt 
och besparas -}:del af det utrymme, som erfordras för li
ka kraftiga macl1iner med balancer. Maehinrummet på 
Geyser i:ir allenast 5o engelska fot ltmgt, och deruti kan 
rymmas 3oo tons stenkol = 2,4oo svenska tunswr, sva
rande mot 15 dagars gång af machineriet. Fartygets mel
landäck lemnar godl utrymme föt· Joo soldater med be-
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fä! och tross, jemte tillrtickligt rum för eget befäl och 

manskap. Vid anställde försök gick fartyget med en hastig

het af r 1!- engelska sjömil i timmen, och utan att några 

skakningar voro märkliga; och anses fartyget vara mycket 

väl beräknadt, för att framdrifvas såväl ensamt medelst 

segel, som af ångkraften. 

2:o Ångfregntlen Devastation om r,ooo tons drägt , 

bygd t å K rono-varfvet vid Woolwich, har erhållit dubbla 

cylinder-machiner om tillsammans 4oo hästars kraft, för

fat·digade af :Mandslay & Field. Dessa machiner äro in

rättade eftet· ett af :Mandslay nyligen uppfunnet sätt att 
hastigt kunna af- och påkoppla vattenhjulen, sårnedels t 
att nämnde hjul med lätthet utskjutas eller indragas tvät·

skepps. :Machinerne· arbetade mycket väl, och fartyget ha

de vid f(irsi)ken 1 1! engelsk sjömils kraft i timmen. Far

tyget skall armeras med 2:ne tio-tuuis bomb-kanoner ; 

motsvarande 100! l'i( svensk kaliber och 4 st. 32-l'idigc 
kanoner, de förenämnde äro apte1·ade uti cirkelformiga 

courseurer, s:'l att de kunna riktas åt alla håll . 

.Uti Bristol bygges nu för pt'i vat räkning ett jernång

fartyg, som ska ll kallas Mammulh och erhålla 3ooo tons 

drägtighet, således större än det största linieskepp. Till 

detta fartyg, som förmodas blifva färdigt näetkommande 

Mars månad, är ämnad t att appliceras den så kallade Smiths 

SCrCW- lWOpel ler. 

Uti Förenta Staterne af Nord-Amerika äro sist!. år 

byggde två vackra ängfregatter, den ena kallad Missouri, 

vid Brooklyn, och den andra Missisippi, vid Philadelphia; 

hvardera erhåller rnachiner om 6oo hästars kraft och med 

u h ·ymme för e lt förråd af bränsle för 25 dagar. Den först-

1~ämnde frega tten skall anneras med 8 st. 10-lums bomb

kanoner1 1:no lsvanmde Joo-p undig svensk kaliber. Dessa 
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fartyg, ehuru byggda af tr~i , ät•o hvartdera försedde med 

fyra vattentäta skott af jern, som dela dem uti fem sär: 

skilta af hvarandras pumpvatten oberoende rum. Pa 
' . 

:Missotll'i anbringas ett machineri, . efter en «;)gen Amel'l-
kansk uppfinning, med cylindrame ställde uti en lutning 

af 25°. Längden af denna fregatt är 223 engelska fot ft 

däcket, och bredden till ytterkant af bordläggningen 4o fot . 

Hans Maj:t Kejsaren af B.yssland har under förlidet 

;\ 1• låtit uti New-York i Nord-Amerika bygga ett ångfar

tyg, som är 243 fot långt och 66 fot bredt öfver hjulhu

sen; det lärer vara af 2,281 tons drägt, således i depla

cement nära lika med ett go kanoners linie-skepp; far

tyget, med machineri af 6oo hästars kraft, och rymmande 
8oo tunnor stenkol om !Jord, lärer blifva armeradt med 

2:ne st. g6-rzrdige och 4 st 54-:-Idige bombkanoner samt 

12 st. 36-l'i di ge kanoner. 

' · Siiväl engelska General-Majoren Sir Hugh Goughs , 

som Eskader-Ch~fen Sir Fleming S(mhouses rapporter 

öfver intagandet af Canton, sista Maj månad, instämma 

uti den stora fördel, som engelska anfallet mot nämnde 

stad hade deraf, att en del af truppernas geviir voro för

sedde med percussions-lås. Anfallet inträffade under ett 

ganska starkt regnväder, då ett kompagni Seapoys af 37:de 
ostindiska B.egementet, hvilket blott hade vanliga flint

lås-gevät•, blefvo afskilde ifrån den öfl'iga engelska trupp

styrkan, samt aufallne och omringade af ett mångdubbelt 

stön·e antal Chiueser, försedde med lfmga lansar. Seapoys 

ställning var ganska brydsam, emedan gevären icke kunde 

begagnas, i anseende till det häftiga regnet. Deras under

gång syntes si).ledcs oundviklig, men till deras räddning 

ankom ett kompagni engelska Marin-Soldater, försedde 

med perkussions-gevär, hvilka genast gåfvo en musquetteri

"llva, laddade i\nyo, och gMvo den andrn salvan med 



den starkaste verkan bland de Hllt sammanpackade chine
siska folkhoparne, hvilka betagne 11f förundran att gevä
ren gMvo eld uti det häftigaste regnväder, genast togo 
till il y k ten, och Scapoys Llef'vo räddade. Marinernas per
cussions-gevär hade varit laddade 6 dagar, och likväl klic
kade icke mera än tvenne skott Ullder det att Seapoys' 
alla flintgevär voro för tillfället alldeles obrukbara. 

De många och nilslan oöfvervinneliga svi\righeter, som 
mött anläggande t af hamnar på öppna kuster, ha i Eng
land åstadkommit ett fö1·slag :.~lt ernå detta iindtunCtl me
delst förtöjning och ulläggande nf ofnntliga träscgmenter, 
fogade intill hvarantlra s:i, att de skulle komrna att ut
göra ett sammanhängande hamnstängseL Dessa segmenter 
måste vara si't höga, att hafsv~1gorna icke kunna bryta 
öfver dem, och tillika mera djupt liggande ner uti vatt
net, än underkan ten af den svåraste våg; dcrjemte böra 
segmcnlerne vara gclJOmslt..urna af ("ippningar sti, att vå
gorna icke träffas af ett allt för häftigt motstånd, men 
få inbryta genom scgmen!et, hvnrigenom dess vt"ddsamma 
l.raft kommer att förminskas. Till anlaggamle af en så
dan hamn, SOlU den ofvaubeskri('na, pi't iippna kusten af 
Kent vid Kong!. Lustslottet Bl·igl1lou är 1·edan subskrip
tion hörjad, och arbetet lärer under instundande somma1· 
komma att förct<Jgas. 

l den mon folkmi:ingden tillväxer, blifva läntlernc me
ro odl~de, och i följd Jeraf skogarne mer och mer ut
huggne samt dyrheten å ti·ävar01· i stig:mde. Detta för
hftllamle hnr uti Frankrike gifvit anledning för Amirali
tets-Doctorn derslädes A. BouclteJ·ic att ansWlla försök till 
bcv~randc af trii varor ifd'm förstörelse af röta och mask . 
Dessa försök synas hafva mycket väl lyckats, men drt of
vannämnde förhållande i Frankrike iifven 5ger rum i 
Sverige, hvarlill ock kommer den betydliga mängd ~f 
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ved, ~om erfordras dels i och för ångfartyg, dels ock till 
uppeldning, särdeles under H\nga vintrar, of råa, i all• 
mänhet till värmens bibehållande illa försedde boningar, 
och slutligen svenska allmogens vanvård om skogarne, 
liirer ofelbart Boucheries upptiickt, äfven hos oss, förtjena 
den slörsta uppmärksamhet. • 

Mänga försök till triivarors bättre bevarande voro 
gjonle både uti England och annorstiides, då Boucherie 
för några ur sedan började anställa följantie rön, nemligen: 

t :o Att bevara triivaror s<"tviil emot torra som fukti
ga l·Ötor; 

2:o Att öka traets varaktighet; 

3:o Att förekomma triiels sprickning, då det fö1·ar
betad~ blifvc1· utsatt ftil· vädrets åverkan; 

4.:o Att minska trävorors eldfängdhet· och des.> ha
stiga förbränning; 

5:o Att gifva triislag olika och varaktiga färgor och 
lukt. 

allmänhel har man ansett, alt triids försti:irelse upp
kommer antingen deraf, att fukt och varma, förenade, 
åstadkomma en jäsning uti dess safler, eller ock att mask 
intränga uti triidets porer samt der föroka sig uti oänd
lighet; men man har icke undersökt, huruvida icke trii 
dens olika beståndsJclar hafva inflytande p(t dessa förstö
relser. Doctor Doucherie deremot har kommit till den 
öfverlygelsen, alt alla förändringar, som trävarot· under
gå, endast uppkomma af de upplösliga Lesli1ndsdclar, 
som finnas deruti. Och sedan han genom en mängd fur-
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sök hlifvit förvissad om · riktigheten af denna grundsats, 

heslöt han att antingen borttaga de upplösliga bestånds

delame ifriin träden eller ock att göra dem oupplösliga 

derigenom ntt till dem förenades något ämne, som för 

hindrade jfisningen. Det förra blef nästan omöjligt att 

verkställa, men vid öfvervägande deraf, att alla salter med 

olösliga metalliska baser lätt förena sig med vätskor, hör

jade han att undersöka, ~vilka de salter voro, som ägde 

den egenskapen att vara prreserveranJe och tillika kunde 

till billiga priser erhållas. 

Tx·äsyradt jern, (Pyrolignithe brut de fet') anstigs af 

följande orsaker, som det mest passande: 

r:o erhiHles det för billigt pris; 

2:o dess oxyd formerar en beständig förening med 

nästan alla organiska kroppar; 

3:o dess syre har icke någ.on frätande egenskap och 

är lätt förvandlad t uti gasform; 

4:o inneh<'illei· det den största del creosot som något 

liquidum kan upplösa, hvarföre ock man numera iir öf

vertygad att detta ämne häst bevarar alla organiska krop

par ifrån förändl'ingar. 

För att förvissa sig härom, har Boucherie anställt 

mångfaldiga rön, och dervid kommit till ganska tillförlit

liga slutsatser. 

D& trästycken nedsänkas uti fluida, sker deras genom

blötning ganska långsamt, och händer det ej siillan, att 

·vätskorna icke kunna intränga uti träJet längre fin till' en 

mindre del; att med mekaniska pressar in trycka vätskot• 
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uti trä, har äfven visat sig ofullkomligt, äfvensom qtt, 

genom en lindrig värmegrad förtunna · den i träden inne

slutna luften och sh·axt uerefter nedkasta trädet uti den 

solution, man ville impregnera. Sistnämnda sätt, ehuru det 

hiista, var likväl iGke fullkomligt tillfredsställande .. öfver

tygad derom, att safternas circulation uti växande träd 

icke genast upphörde med trädets afhuggning, heslöt Bou

cherie att begagna denna egenskap till att indrifva de 

vätskor, som skulle göra trädets egna safter oupplösliga 

och tillika oätbara af maskar. 

Om man afhugger ett,. stort träd och derefter ställer 

dess fot, vid en tjenlig årstid, uti en saltsolution, utöfvar 

h'fidet genast en stark sugning från solutionen, hvilken in

tränger uti dess porer, ända upp till högsta toppen och 

de öfversta löfven, så framt man fortfar att uti bassiucn 
' 

de1~ trädets fot står, pågjuta tillräcklig qvantitet af so-;-

lutiouen. 

Sålunda blef på 6 dagar i Septembet· mftnad ett pop

peltrfid af g4 A:dels svenska ·fots höjd och r6 verktums dia .. 

meter, hvars fot nedsänktes 8 verktum uti trfisyradt jem 

af 8 ' , helt och ,hållet genomträngd t af detta liquidum, 

hvaraf det hade insugit den betydliga mängden af ro4 4 
svenska kannor. 

Men då detta sätt att, sedan trädet blifvit afhugget, 

upp! y fta det och ställa dess fot uti en reservoire, sanH 

sålunda bibehålla det stående, va1· förenad t med mycket 

ar hete och kostnad, gjordes försök med på marken lig

gande träd, dymedelst att en fullkomligt vattentät säck 

passades mycket noga till trädets fot och fylldes meJ li

quidum för att tjena i stället för reservoire; men då äfven 

detta sätt, som väl lyckades, var förenad t med mycket 

arbete , p/if ann Boucherie slutligen följande method : 



8 

Efter att hafva från tr11det afqvistat de .grenar, som 
· k o"clvändio-a föt· sugninc:ens underh~tllanue, ge-te e voro n t> u 

nombärades det växande trädets stam på dess tjockaste stäl-
le, 11ära roten, med en borr af 1\ verktums diameter. 
Uti detta bonh/H infördes en s<lg, h varmed trädet afsågades 
åt ömse sidor, till nära 1 tum frim ytterkant. På detta 
sätt bl e f större delen af stammens alla porer i:ippnade, och 
likväl lemnades tillräcklig styrka på motstående sidor vid 
ytan, att bibehålla träJet uti dess' lodräta ställning. Se
dan detta var verkstäldt, betäcktes hela rttre sågskåret 
med en tjärad duk, som noga tillfästades ?och uti ett af 
borrhålen, som icke täpptes, apterades ett rör, hvilket 
nedfördes uti en reservoire, fylld med den solution, som 
skulle impregneras. 

Man har antagit, att vintertiden utgör · en hvila för 
alla vegetabiliska circulationer, men denna h vila är aldrig 
fullstäudig f(ir något växtslag. Härom har Doctor Bouche~ 
rie öfvertygat sig genom försök med <itskillige trädslag uh 
December, Januari och Februari månader, och har han 
funnit, att äfven uuder denna kallare årstid safterna 
uppstiga uti trädet till flera fots höjd, likväl icke så högt, 
som under våren, sommaren e Ilet• hösten. 

Af sistnämnde 3:ne urstider har lik väl våren synts 
Boucherie vara den minst gynnande för att erhålla en 
fullkomlig penetration i träden, hvaremot hösten lemnade 
de förmånligaste resultater i detta afseende, ehuru Bota
nisterne vanligen anse våren srtsom den tid' då safternas 
rörelse uti träden är som starkast. Denna förmodan kom
mer troligen deraf, att de icke göra skilnad emellan saf
ternas rörelse långs trädets yta, och den uti dess kärna. 

Sedan Boucherie den '25 Maj t83g låtit hugga en tall 
af betydlig höjd och 18 verktums diameter, blef detta 
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afhuggna träd hängd t vid ett annat nära beläget träd, och 
den nedra ändan nedsänkt uti en reservoir, fylld med 
träsyrad t jern; påfyllningen i reset·voiren fol'tfor under 
flera dagar, hvarvid högst obet.ydlig minskning af detta 
fluidum ägde rum; trädet nedtogs dereftet• och undersök
tes genom åtskilliga deruti gjoi'da inhuggningar, hvarvid 
befanns, att trädet, äfven vid dess nedersta delar, icke in
sugit särdeles af vätskan, men att emellertid den sidan 
som varit vänd emot syd-ost, var tämmeligen genom
trängd deraf, till tjocklek af 1 tum och 45 fots höjd. 

Get10m försök ha1· äfven blifvit upplyst, att oaktadt 
utskilliga grenm· afhuggas, kan hela trädets impregneran
de lik väl låta sig verkställa, blott alt de öfversta löfv'en 

Uer bantofsarna bibeh<lllas. 

'I'iden, som bör förflyta mella~ trädens afhuggning 
och deras preparerande, beror deh på årstiderna, dels på 
trädslagen. I slutet af September hlef ett furuträd, af 
nära ,5 verktums diameter, med sin fot nedsänkt uti so
lutionen 48 timmar efter afhuggningen, och likväl genom
trängdes· det ganska väl. Uti j u ni in träffade det samma 
med en lönn, som blifvit huggen 36 timmat· före ned
sänkningen. 

Emellertid har Boucherie funnit att; ju hastigat·e ef
ter afhuggnlngen, impregningen kan företagas, ju bättre, 
emedan h ;ädens sugkraft aftager, sedat1 de blifvit huggne, 
och är helt och h<lllct förlorad efte1· att hafva varit hugg
ne 10 dagar. 

Eu lönn af 11! verktums diameter insög på 2 dagars 
tid g5!- kannor upplöst chlor-calcium vid !5° och samma 
sorts träd tömde p ä lika l<lng tid en reservair, som in
nehöll 76 kannor träsyradt jern. Med andra trädslag er-

2 
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llöllo$ lika bestämda res u l ta ter, då tJoggrannhet dervid 

iakttogs~ 

?en 5:te Augusti nedställdes ändan af en lönngren 

uti upplöst chlor-calcium af I 5°; g1·enen vä"'de då 6 2 
t> . ' 

svenska &; den blef stående uti solutionen 8 dagar, !war-

under den insugit 5,I l'i deraf, men grenens tyngd var 

förminskad till 5,77 l'i· 

Ett annat försök gjordes den 5 Aug. äfven med en 

lönngren, hvilken vid början af försiiket vägde 6,6 J'i, Ef

ter 8 dagars nedsänkning hade grenen bibeh :.'dlit samma 

'Vigt, oaktadt den insugit 5,6g iii af chlor-calcium-upplös

uingen. 

En tredje lönngren, som vägde gl i'!, hade under 8 

dagars tid insupit icke ~nera än 1,87 J'i . träsyra vid 8°, 

hvaraf synes att insugningen af träsyran ä~· mycket lång

sammare än den af cklor-calcium. 

Då träden impregneras med träsyra blifva dess löf 

och grenar hårda, hva~.:emot, då det sker med chlor-calci

um, de bibehållas mjuka och böjliga, äfven efter 2!ne års tid. 

Efter många fortsatta försök med särskilte trädsorter, 

att impregnera -dem med olika solutioner, har Doktor Bou

cl1erie funnit att alla neutrala salter hafva intriingt uti 

träden till sto1· mängd, hvaremot alla saltsyro1· eller al

caliel· ingått uti träden ganska Wngsamt. 

Uti alla hvita trädslag 1i1· kärnan eller de närmast 

medelpunkten belägne delarne minst varaktiga; de låta 

icke impregnera sig, emedan ti\i dem icke finnes någon 

saft-cirkulation. Då man noga undersöker ett träd, som 

med sp·or Llifvit impregneradt, finnes stuudom en och· 
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annan ring af fibrer som alldeles icke blifvit genomträngd 
' . 

af vätskoma; orsakerna härtill äro hinder för safternas 

cirkulation; och nä~tan alltid finnas vid baserna af ogenom

trängde ringar en qvistknöl eller en röta. Under trädets 

växande kan på sådane ställen icke någon saft-cirkulation 

ega rum, och är således än mindre underligt om den icke 

Jinnes sedan trädet blifvit afhugget. 

Vanligen huggas träden vintertiden, emedan man trott 

att Je då skulle innehålla mindre safter än vid andra års

tider; Doktor Boucherie anser deremot huggning om vin

ken vara den mest skadliga för trädens bibehållande; han 

har, i anledning af sina försök, funnit att trädens huggning 

hör verk:ställ~s om somma1·en, eller ännu bättre om hösten. 

' Träd impl'l'!gneradt med träsyradt jern (pyrolignithe 

bl'Ut de fer) blifver mycket varaktigt och hård t, så att det 

är svårt att med vanliga eggjern bearbeta detsamma. 

~edan Dokt01· Boucherie slutat sina undersökningar 

om VIrkes bevarande från fOrstörelse, har han sysselsatt sig 

med att kunna bibehålla dess böjlighet och elasticitet, 2 :ne 

hufvudsakliga e"enskaper af synnerliO' vigt [i" k · k 
o t> or s eppsvu· e. 

Härvid l.a h f · b 
1• r nn unmt att öjlighet och elasticitet 

hos h ;iid vanligen är i förhållande till det väte de inne

h<1~~a ;"att dessa egenskaper försvinna, då allt väte tages 

deufnm, samt att väte äfven till n.'\gon del fn 

l 
' 1 ncs qva1· 

1os de tolTas te träd; att ibland de ma• ng" Id' 1 

. " .a Jga unoan-

tag . lfl·an nyssnämnde regel, desanuua lJero på triidens or

ganiska sammansättniug s·lmt att .. • .. 1 b'"l ' h 
' ' , s<~va OJ 1g et som ela-

sticitet fil d ] 1 1 en e JCI'Ol' på de elastiska salter, som finnas 
dernti. 

För att uti t ... ' b't 1 ~ ll · 1 '"t · .. 
taaen JlJJe la u JOj 1ghct o.::h ela;l!cilct, har 
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Doktor Bouchede, medelst sughaften, deruti infört ett 

gasartadt salt, hvilket icke allenast verkar såsom bibc~ 

hållande väte, utan också synes åstadkomma verkan af 

oljaktiga kroppar, för att uti trädet utveckla en böjlighet, 

som icke finnes straxt efter afhuggniogen, 

Vid sina försök i detta afseende, begagnade Eoucherie 

chlor-calcium-upplösning; denna sammansättning iir icke 

dyr, men då ·en ökad åtgång. deraf skulle ö~a priset, be

slöt han att begagna ett ännu mindre dyrt ämne, nemli~ 

gen moderluten ur _§a\tkrikor. 

Detta saltvatten är hufvudsakligen sammansat1 af gul

aktig chlorur, och tillgång deraf finnes .öfv~rallt i Frank

rike, samt har lemnat samma resultater som chlor-calcium; 

men hvilka flyktiga salter som helst man härtill begag

nar, gifva de alltid åt träet all möjlig bcijlighet och 

e las tic i te t. 

De hufvtidsakligaste försök i delta fall äro gjorde 

med tall, som är ett mycket skört träslag. 

Tt·ädet impregneratles med concentrerad upplösning 

och delatles sedermera uti tunna skifvor, som ·vore l tum 

tjocka och 2.3 tum långa, hvilka kunde, utan att bryta 

sig, tvinnas läugs hela sin liingd, så att de formerade en 

full skrufgång; iifven kunde dcraf formeras 3:ne concentri

ska cirklm·, och så fort kraften, som tvingade dem, upp" 

hörde, blefvo skifvorne fullkomligt raka; dessa egens k n~ 

per hade redan bibehållit sig öfver t8 månader, 

Dok to r Boucherie anser alt ~ nämnde sal !solutioner ä f~ 

ven skulle bidraga till trädens bevarande mot röta, men 

för att vara siiker på sin sak i detta afseende, blandades 

deruti en femtedel träsyradt jern (pyrolignithe brut de fcr) . 
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Man trodde alt målning eller fernissot· icke skul!t> 

k unna begagnas på s,'\Juuda preparerad t trä, men erfa

renheten har visat, att färgen faster sig med lika kraft 

vid de preparerade, som vid vanligt trä. 

Doktor Eoucherie har likviii icke haft tillfälle att föt·

söka med de gröfsta triid och göra jemförelser öfver de

ras vara k tighet; men sedan numera så viii 1\'Iarin-l\'Iinistern, 

som Minislem föt· de allmänna arbetena i Frankrike för 

skalfat honem medel. qtt äfven i sådant afseende begynna 

med försök u_ti stor skala, torde tillft·edsställande följder 

deraf snart vara att förvänta; emellertid försäkrar han, 

att träd af t5 svenska verktums sida i fyrkant, som blif

vit behödgen impregneradt, aldrig skall helt och hållet 

föd01·a sina erh[dlna goda egenskapet·, äfven om de blifva 

utsatte fät· de mest bt·tinnande klimat, ty, i sådant fall , 

ersätter nättc1·nas fuktighet det väte, som träden förlora 

om dagarne, och hvaraf skulle, enligt Boncheries förme

nande, följa, att preparet·ad t träs torkande aldrig kom

mer at öfvcrskrida vissa gränser. 

Det ät· erkändt att de förändringm·, s~m trä under

gåt· i anseende till dess vol y m, härrörer endast af dess 

met· ellet• mindre benägenhet att ur luften iusupa fukt el

ler, som är detsamma, träets porositet, och liitthet fi.it• 

fukt att deruti intränga. Rättaste sättet att hindra trä 

ifrån att svälla och krympa eller hvad man kallar slå si" 
l:" 

blifvet· derföre att tilltäppa dess pore1·, hvarigenom luf-

ten utestänges, och borttagande eller ditförande af de fiua 

vattenpartiklarne förekommes. Färskt trä börjar aldt·ig 

alt spricka förr an det blifvit m'\gorlunda torrt, eller då 

det börjar förlora sista tredjedelen af det väte som der u l i 
. ' ' 
tnnehalles. Trä som beständigt bibehålles vid en viss fuk-

tighet, af orsak att det är genomh·än"dt af chl01·ur ,som 

tilldraoer sig V tt t ' l f c" bl'f
0 

· d {"' -~ d o a en u 1 u ten,, .or 1 ver stå se o ot·an er-



ligt till sm volym, det m~ utsättas för hvilken luftför

ändring som helst; ty ehuru på sådant sätt pt;epareradl: 

trä förändrat• sin tyngd uti olika torr eller fuktig luft i. 

stÖtTe förhållande än oprepax·eradt, förändras dock aldrig 

derigenom dess form. Det preparerade träet bibehåller 

alltid sina fibt·er i oförändrade lägen, och de band, som 

förena dem, biifva hvarken sträckta eller sprängda, så att 

träet icke synes hafva undergått någon förändring. 

Boncherie har gjort föl·sök med tunna bräder of stor 

längd och bredd, hvilka blifvit preparerade: några leru

nades sådane de blifvit sågade, hvaremot andra millades 

dels å ena, dels å båda sidorna; då dessa jemfördes med 

dylika bräder af oprepareradt trii, befanns det att under 

ett års liggande förblefvo alla de preparexade oskadade; 

under det att de opreparerade voro alldeles sönder

spruckna. Begagnandet af chlorur, som tir så nyttigt att 

fi)rekomma trä alt slå sig, har äfven den stora förde

len med sig, att träet d era f hastigare torkar. 

Om man begagnar en blandning af någon chlonu· 

bland jordartemas radikaler, med en femtedel af träsy

rad t jcrn, kommer derigenom träets varaktighet att i be

tydlig mon öka sig. Sedan Boucherie funnit, att en viss 

fuktighetsgrad alltid bibehöll sig uti trä, som blifvit im

pregneradt med chlunu· bland jordartemas radikaler (chlo

l'lll' tenens) blef det för honom lätt att upptäcka, det sam"" 

ma iimne äfvex· skulle bety.dligt minska träets eldfängdhet, 

äl'vrnsom föt·svåra dess flirbri:innlighet, derigenom att de 

smiil!a jordsalterna, som funnas på dess ytor, utestängde . 

dem från beröring med luften. 

~ 

Erfarenheten visnde också, utt trii, preparerudt med 

ifr;lgavarande salter, är mycket svårt alt t~iuda, och att 

det förbrännes g<m>ka långsumt. Tvenne hyddor af lika 
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dimensioner blefvo förfårdigade, den ena af prepa1·eradt 

och den andra af vanligt virke; på båda dessa hyddor 

sattes eld på en gång, med samma slag och mängd af 

bränsle, den sedRare hlef förvandlad till aska, unde1· det 

att blolt inre beklädnaden af den förra knappast var kolad. 

Genom sugkraften har Boucherie äfven kunnat uti 

h·ädet impregnex·a ämne, som gifvit det olika 1arge1·, gjort 

det välluktande och kådhaltigt. De 2:ne. sednare egenska

perne hafva icke kunnat meddelas trädet- annorlunda än 

genom det, att de ämnen, som dertill skulle begagnas, 

fö1·ut blifvit upplöste uti aleobol elle1· uti åtskilliga es

sensex·. 

De träd, som sålunda af dessa fluida blifvit fyllda 

hafva bibehållit den vällukt de . på detta sätt undfått lik~ 
oförändrad, som andra träd bibehålla deras naturliga lukt. 

Träd, som blifvi t impregnerade med kådak t i "a partiklar 

hlifva mycket eldfängda och kunna icke gen~mh·ängas a; 

vattnet. *) 

Att gifva träet olika fårger kan verkställas med • 
väl · sa 

mmerala som vegetabiliska ämnen. Sålunda ha. n 
1 · . 1 ou-

~ lene f~'iu träden hlåfärgade, derigenom att han låtit dem 

;~som msug~ jernsalt och blodlutsalt (peusiate de potar}. 

< samma satt, men genom ombyte af mineral-ämnen 

lwr han erhållit flet·e olika HiJ·ger å träet De t b" 
r· k . < • vege a 1-

IS a åm n ena l å ta deremot icke s·\ lätt · : 
. . ' . msuga s g, som de 

llll~eqla' .och vissa triidsorter mottaga dem alldeles 

hm u tunn och klar än deras upi}IÖsnJ·ng • icke, 
., ma vara. 

') Geno.•n Nådigt. brcf ' af d. ~~ Febr. 181? l . J>' • . 
b f 11 1,.. 1 

• • tar •ongl. MaJ·t an-
e a t 'nl'nl tmnooen af s··· Ä ., . 

med t f Cl f "'c·· s' •JO- l'cru ena att efter öf,•erläggnin.,. 
• • lC en Or kooos·· ft t • • ... • 0 

sii!.• t"JJ l o ms l u et ga 1 lorfattmng om fiir-
. • Rll8 a 11!1( e IDtl.i den af n· • B . . 

.r oudterie gJorde upptäckt. 
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Öfver Doucheries till franska Vetcnskaps·Akademien 
inlemnade berättelse om de anställde försöken, har Aka
demien infordrat utlåtande af dess lärde ledamöter, nem~ 
ligcn Hrr Mirbel, Arago, Poncelet, Gamberg, Ardouin, 

Douisingault och Dumas, och hafva desse sig deröfver 
yttrat: 

Doucheries anställde försök i afseende på en hittills 
helt och hållet okänd ide, nemligen att gifva trä mera 
vara k tighet att bibehålla dess elasticitet, att 'hindra -det 
ifrån att slå sig och att spricka, att minska hastigheten 
af dess förbränning, att öka dess seghet samt slutligen att 
gifva åt träet åtskillige fät·ger och en varaktig vällukt, 
iiro fullkomligt tillfredsställande, helst det ena och andra 
kan verkställas genom ganska litet kostsamma och enkla 
medel. Till vinnande af förenämnde · ändamål har Bottche
-rie icke använd! någm mekaniska krafter, utan har han 
dervid endast begagnat trädens egen växande sugkraft, 
hvilken visat sig vara tillräcklig, att ifrån roten af ett 
träd ända till öfversta toppen och dervarande löf, uppsu
ga alla de vätskor, hvarmed man vill impregnera hela 
trädet. Denna af Boucherie uppfunna snillrika och allde
les nya method lemnar åt idogheten att begagna en o• 
fantlig naturkraft, hvarigenom, utan serdeles kostnad, kan 
uti de finaste och högsta växtdelar af träd uppdrifvas alla 
de upplösliga ämnen man behagar. 

Äfvev har Boucherie visat den största skarpsinnig
het uti valet af de beständsdelar han nyttjat, för att er
nå förberörde ändamål. Då det varit fråga om att hos 
triiden åstadkomma både varaktighet och hårdhet, för att 
hindra förruttnelsen genom så väl torra som våta 1·Ötor, 
har han uti trädens alla delh uppfört träsyradt jern; 
detta medel . är ett serdeles väl lyckadt val, emedan trä
syran erhiHles uti alla skogar vid kol-briinning, och ganska 

f 
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lätt försättes med jem, derigenom, att deruti kastas gam
malt oducrJicrt J·ernskrot, hvarefter den sålunda be1·edda o o 
vätsk:In innehåller mycken creosot, hvilken oberoende af 
jernsaltet har egenskapen att härda träet, och att hindra 
det ifrån rötor, äfvensom ifrån skador, förorsakade af mask. 

Deremot då Doucherie velat hindra trä ifrån att spric
ka eller velat bibehålla dess mjukhet eller ock göra det 
mindre lätt förbt·änneligt, har han för sådant ändamål 
begagnat af jordal'lernas radicaler, h vilket icke är kost
samt, äfvensom han till samma ändamåls vinnande an
vändt det ännu mindre dyra iimnet moderluten utur salt
krikm·, hvilket fullkomligt motsvarat det afsedda än
damålet. 

Utom alla ofvannämnde förmåuliga egenskaper, dem 
Buucherie lyckats att till allmän och enskilt båtnad för
skaffa trävirke, och hvaraf i synnerhet marinen ofelbart 
kommer att dt·aga största nyttan, har han äfven uppfun
nit sättet att. gifva virke , många och olika fårger, en upp
tackt den smekare och schatullmakare icke skola underlå
ta att med förde! begagna. 

Träsyradt jem, oblandadt, gifver träet en brun 
farg, som ntira liknar den naturliga fårgen å de hårdare 
träddelarna, h varuti syran icke kan intränga 0 . · m man 
~ereftet· låter trädet insuga något garf-ämne, införes der-
tgenom uti trädets porer ett bläck, h varigenom det blif-
ver blått ellet· grått till fårgen. Om man d "d . . . ' se a n t ra et 
bltfv1 t unpt·egnet·adt af t1·äsyradt i . }? • d · • · ,eJ n, atex et msupa 
Llodlutsalt, astadkommes dericrenom e J 1. l 1• . . o n Jer mer J a får g. 
Om deremot msugnmgarne efter hvarandra bestå af ätti- · 
kesyradt bly och chlorsvradt k r k .. . • a 1' npp om mer ett slags 
gul farg. Om unpregnerinoen heståx· af t.-- d t . bl dl o l as yra Jern 

o utsalt, blysocker, chlorsyradt kall. • t dl ' ' , as a >.ommes en 
3 
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blandning af blått, grönt, gult och bruut, som !s,an efter 
behag förändras till oändlighet. 

Att genom insugning göra trävirke ' 'älluktande, hat· 
äfven lyckats. 

Vid öfvervägande af Doktor Boucheries arbete, de 
vackra och kostsamma fö1·sök han verkställt, och vigtiga 
följder, som redan d era f äro hämtade och ännu vidare' 
deraf framdeles äro att förvänta, har Kommissionen ansett 
att med afseende på detta för allmänt väl vigtiga ämne, 
h varuti marinen, allmänna byggnaderna och näringarue 
äro så högt och lifligt intresserade, och hvaraf äfven landt
männen skola finna nya driffjädrar till skogames vårdan
de, funnit sig befogad att föreslå: 1:0 Att Doktor Bou
cheries arbete skall komma att intaga ett rum bland lär
da samlingar, hvaraf det är så väl förtjent; 2:o Att en 
copia af Kommissionens rapport skall öfverlemnas till Mi
nistrarne, så väl för åkerbruk och handel, som för- all
männa arbetena, marinen, financerna och för krigs-depar
tementerna. Dessa förslag blefvo af Akademien enhälligt 
antagna. Efter Förvaltningens af Sjö-Ärendena underdå
niga tanka förtjena Doktor Boucheries uppfinningar äfven 
att försökas i Sverige, hvarest skogame årligen äro uti 
aftagande. 

ÅTSKILLIGA NATIONERS MARINER. *) 

Kfijserliga Kongl. Österrikiska Sjömakten, år 1841. 

Flottan. 

5 Fregatter om 46 a 48 st. 18 a !14l'lge kanoner, 
de förra på batteriet, de sednare däcks
karonader. (En de1·af på stapeln, nära 
färdig.) 

6 Korvett~r, hvaraf 2:ne med 24 st. 18r1ge kano
ner, 2:ne med 20 st. 3611l'ge karonader, 
samt 2:ne med 12 och 18 st. nl'ige. 
kanoner. 

5 Briggar om 16 st. 12r1ge k. 
1 o Skonertar om r o st. 121'ige k. 

120 Kanonsl~par med 1 st. 12 a 24r1dig kanon hvarje. 
6 Dito mindre, med 1 kanon af lika kaliber. 

140 Piroger eller Kanonjollar, afsedde aU försvara in
loppen till hamnar, och lagunerue i Ve
nedig, h vardera bevärade med 1 st. 18 
a 241'idig kanon. 

S:a 29'1 bevärade större och mindre fartyg. 
12 Lastdragare, 8 större och 4 smärre, från :wo a 

3oo tons drägt. 
1 Ångfartyg af 120 hästars kraft. 

,") Dessa intrc~santa U(lpgifter iiro benäget melilleldte 11;f e11 viit·d 
Ledamot utaf l\ongl. Öl'logsmanna-Siillskapet. 
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iii i l i t ä 1· - P e r s o n a l e n. 

2 Vice-Amiraler, med General-Löjtnants värdighet, 
2 Kontre-Amiraler, med General-Majors d:o, 
4 Linieskepps-Kapitener, med Öfv erstes d:o, 
4 Fregatt-Kapilener, med Öfverste-Liijtnants d:o, 
8 Korvett-Kapitener, med Majors d:o, 

20 Linieskepps-Löjtnanter, med Kapitens d:o, 
3o Fregatt-Löjtnanter, med KapitPn-Löjtnants d:o, 
62 Linieskepps-Fändrickar, med Premier-Löjtnants d:o, 
72 Sjö-Kadetter, med Sekond-Löjtnants d:o. 

204 ·Officerare. 

Matrosernes och Båtsmännens antal är obestämdt. Hälf
ten af krigsfartygen är vanligtvis bestät1digt armerad, med 
undantag af pirogerne eller kanonjollarne, och i Venedig 
finnes vid arsenalen en reserv af Matroser och Båtsmän, 
emellan 5oo och 8oo, allt efter behofvet, indelte uti 6 
kompagnier, under befal af en Fregatt-.Kapit€n, 3 Linie
skepps-Löjtnanter, 3 Fregatt-Löjtnanter och 6 Fändrieluu, 
samt med I Kamererare. 

J( o n s t r u k t i o n s- K o r p s e n. 

1 Öfverste, Chef och Direktör för allt skeppsbyggeri, 
varfven m. m., 

4 Kapitener, 
2 Kapiten-Löjtnanter, 
3 Premier-Löjtnanter, 
4 Sekond-Löjtnante1·, 

K. K. Sjökl'igs-skolan {Collegio I. R. Militare di edu
cazione per la Gioventu, che a spira al servizio delta Jia-
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V d . 1... . l el·t flo t ta n med Officerare, som 1'ina) i ene 1g orse1 1 ' . . ., 
m;'\ste arbeta sig upp if•·ån Kadetter, och t]ena minst. J 

a 4 år i denna sistnämnde egenskap. 

Sj ö-A. rti lleri- Re g e men te t. 

Detta indelas i 3 kompagnier, som bestå af: 1:o 
Hand t verkare för och vid arsenalen; :~.:o Handtlaugarc 
vid kanonerne; 3:o Raket-slungare. Befälet utgöres af: 

1 öfverste-Löjtnant, Chef och Direktör vid Sjö-Artilleriet, 
2 K ap i tene1·, 
1 Kapiten-Löjtnant, 
6 Premier-Löjtnanter, 
6 Sckond-Löjtnanter, 

10 Kadetter, 
1 1\amererare. 

Sj ö- I n{an t er i- B at a l j o n en 

Denna består af 3 kompagnier, under befäl af: 
1 Major eller Öfvc1·ste-Löjtnant, såsom Bataljons-Chef, 
6 J\.apitene1·, 
6 Premier-Löjtnanter, 

12 Sekond-Löjtnanter, 
20 Kadetter, 

r Kamererare. 

Vid ofvannämnde Gollegio milila re, eller t·ä ttare sagd t 
vid Arsenalen i Venedig finnes dessutom en reserv af 
t4oo :,. 16oo Sjösoldater, men som eftet· behof kan, vid 
minsta vink, fördubblas. 

Flottans Civile Embets - och Tjenstemän. 

4 ~uditörer (Amiral itets-Råd), 
1 Ofver-Kommissarie1 



:n 
1 Varfs-Chef, 
t Amirali tets-Sekreter~:u·e, 

20 Kamererare ~:>f 1 :a klassen, 

34 Kamererare af 2:a klassen. 

C l e 1' e c i e - S t a t e n, 

1 Amiral i tets-Pa5tor, 

4 Kompastorer (med Kapitens rang). 

M ed i cinal-S talen. 

1 Öfver-Fält-Läkare, 
t6 Regements-Läkare (Medicinre & Chirurg. Doct.), 

:w Bataljons-Läkare. 

1 n[o r matio ns-Staten. 

Det ofvannämnda Sjö-insti tutet (Collegio da rnatina 
militare) i Venedig hestår af: 

I Direktör eller Styresman (Liuieskepps- elle1· Fregatt

Kapiten), 
12 Militäre Professorer, 
3 a 4. Civile D:o, 
4 Jnspektore1· eller Uppsyningsmän, 

1 Kaplan, 
Kamercrare. 

Utom denna högre Lärare-Staten finnes tlfven en läg

re skola för Under-Officerares söner, .lika med dem som 

träffas vid hvart och ett Regemente af Landt-arme'en. 

Flottans Officerares aflöning. 

Vice-Amimlen, årl. 6ooo fl. (näm 7Joo Rdr Sv. B:ko), 

Kontre-Amiralen, ..,.... 4ooo fl. (nära 4866 Rdr Sv. B:ko), 
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Linieskepps-Kapitenen, år!. 24oo fl. (ntira 2g5o D:o), 

Fregatt-Kapitenen. . • 156o fl. (nära 192@ D:o), 

Konett-Kapitenen . • 1200 fl. (nära 148o D:o), 

Linieskepps-Löjtnan ten, månad t l. 7o, (86 D:o ), 
Fregatt-Löjtnanten. . . d:o 45, (55 D:o), 
Linieskepps-Fändricken, d:o 32, (36 D:o), 
alla med en betjent, lönad af Statee, boställe enligt med 

rang, ved för vintren, o. s. v. Öfverhefalet och Flagg-Of

ficerarne haf.-a utomdess representations-penningar, gon

doler, o. s. v. Om bord på sina skepp hafva alla Under

Officerare t Gyllen (1 Rdr I t sk. Sv. B:ko) om dagen till 
taffelpenningar; Officerarne deremot ha f va i proportion 

till sin rang, neml.: Vice- och Kontre-Amiraler 18 gyllen 

om dagen, Linieskepps-Kapitener 8, Fregatt-Kapitener 6, 
Korvett-Kapitener 5, Linieskepps-Löjtnanter 4, Fregatt

Löjtnanter 3, Linieskepps-Fändrickar 2 gyllen. 

Kommadorer eller Eskader-Chefer hafva yttermera 

för extra utgifter och för representation andra 125 gyl

len i månaden. Chefen för hela Hottan, som alltid är en 

Vice-Amiral, har inalles mer än 10,ooo gyllen om året 
(öfver 12,ooo Rd1:. Sv. Banko). 

~anskapets eller hesättningarnes kostpenningar beräk

nas till en Zwanziger eller 20 kreutzer (ch·ca 20 sk. Sv. 

B:ko) om dagen för Matroserue och Båtsmännen, och till 

en half gyllen eller 3o kreutzer för Sjökadetterne. Utom 

Medelhafvet, på Oceanen o. s. v. höjas de med en tredje

del och stundo.m med ~1älften mera, allt efter omständig
heterna, dock Jnträffar detta sällan. 
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Kongl. Neapolitanska och Sicilianska 
SjiimaHen. *) 

Flo t t an. 

3 Linieskepp, 
6 Fregatter om 3o kanoner, 

4 J(orvetter om 20 d:o, 
6 Briggar om ro a r6 d:o, 
2 armerade Ångfartyg om roo och 120 h:istars kraft. 

Hela sjömakten ungefår 620 kanoner. 

M a rin-K o r p s e n. 

r Vice-Amiral, { O.ffi . 1. G 1. } 1c1a 1 enera 1, 
3 Kontre-Amiral€r, 
8 Rangskepps-K apitener, 

r6 Fregatt-Kapitener, 
36 Rangskepps-Löjtnanter, 
48 Fregatt-Löjtnanter, 
r5 Kadetter (Guarda Marina, eller Aspiranti). 

Dessa Officerare indelas i tjenstgörande till sjös (a tti

vi) och hemrnavarande i land (sedentarii). 

'l l afseende pil denna Stats sjiistyrka kunna uppgifterue ieke an 
ses såsom bestämtlt tillföditliga, då man icke kan erhålla 
några autcntika underrättelser om N capels sj ii makt; likvii l 
tilltror man sig rne<l någorlunda säkerhet kmma framställit 
orvanstående förteckning öfver Flottans materiel och perso
nal, såsom temligen näm sanningen. I afseende på personal 
och organisation äl"O uppgit"terue hemtadc utur H. Sicilianska 

Majestäts förordning d. 19 Mat·s 1835. 
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B• .. At·t1'Jlerister, Handtverkare, Sjö-Matroser, atsman, 

soldater m. m. 8ooo. 

1.:o 

3:o 

Sjelfva flottan indelas i 3 Inspektioner: 

General~Inspektiouen samt Öfverbefålet (Maggioria 

Generale). 
Matei·iel-Inspektionen öfver flottan, varfven m. m. 
Bisaks-Inspektionen (rami alieni) (Telegraf-im·ätt

ningar, Lotsverk m. m). 

En Amiralsperson är Chef för hvardera Inspektionen. 

Följande embeten i land beklädas af Linieskepps
ellM F t· e g a t t-J( ap i tener: 

r Undet-lnspektor öfver varfven och utrustningarne, 
1 Befålhafvande Under-Inspektor för Sjö-Artilleriet, 

Dito öfve1· enrollerade Artillerister, Handtlangare och 
Matroser, 

J Departements-Chef i Messina, 
I Ordförande i Sjö-Krigs•Rätten eller högsta Sjö-Konseljen, 
I Varfs~Chef i C~stellama1·e, 

I Öfver·Adjutant vid Maggioria Generale, 

l Tjenstgörande Kapiten vid 3:dje Inspektionen, 
·r Befålhafvai·e vid Central-Hospitalet, 
l Dito vid Telegraf~koq)sen, Ordförande i Gatnizons•Krigs

B.ätten i Neapel, med bilön af 25 Ducati i måna
den (100 fl'ancs); 

I Kong!. Kommissatie vid Högsta Krias-Konselj'en 
. o ' 
Kong!. Ombud i Palermo och Trapani vid fästnings-

och arbetshusfångarnes hevaknina och användande 
• . o 
1 t)enst, med hilön af r8 Ducati i månaden, 

Hamn-Kapiten i Neapel, 
1 Dito i Messina, Ordförande dervarande Garnizons 

l(!·igs-Rätt. 

4 



FtJljande syslor förrättas tt{ Linieskepps- elle r 

F r e g a t t - L ö j t 11 a n t e r. 

1 sekreterare vid Högsta Sjö-Konseljen, 

2 Dito attacherade vid öfverbefålet, 

4 Dito vid arsenalerne och varfven, med uppsigt öfver 

verkstäderne m. m., 

1 Dito vid 3:dje Inspektionen, 

1 Detalj-Officer vid Telegraf-korpsen, 

Dito vid varfvet i Castellamare, 

1 Dito vid Hospitalet, 
1 Kong!. Kommissarie vid Gamizons-Krigs-Rätten 1 Ne

apel, 
1 Protokolls-Sekreterare och Kong!. Kommissarie vid D:o 

i Messina, 
1 Bibliothekarie, 
3 Hamn-Kapitener af 2:dra klassen. 

Följande Subaltern-sys/or förrättas af Fdndric

kar (Alfieri). 

2 attacherade vid arsenalerne i Neapel och Messina, 

1 dito vid varfvet i Castellamare, 

1 tillförordnad medhjelpare för Kongl. Kommissarien vid 

Garnizons-Krigs-Rätten i Neapel, 

1 at.tacherad vid Departementerne och vid Arsenalen i' 

Messina, 
1 dito vid 3:dje Inspektionen, 

8 Hamn-Kapitener af 2:dra och 3:dje klassen. 

Sjövetenskaps-Akademien är afskaffad, och Kadetter

ne utgå från Krigs-Institutet (Collegio Militare). 

En liigre skola fiir Matroser och Skeppsgossar är bi-

behållen under befal af en Linieskepps-Löjtnan.~, ~ed bi-
' . . • d t 1 Qvartermastare. lön af 15 Ducah l mana en, sam 

Ett Marin-Departement för ön och konungar~~et Si-
'd · l\" · a En afdelnin<> deraf fm·valta1· ' lien res1 erar 1 ·1ess1n · o 

c.
1
.. .. duna 1• Palermo för vesh·a distriktet af Departe-

sjo-aren ~ " 
mentels område. 

Med afseende på Sjö-Artilleriet och andt·a Marin-
. vJ'da1·e författning beslutad elle&· trupper är ännu mgen 

förafskedad. 

Marin-Budgeten V31' för ar 1829 haifaonan millionel' 

Ducati eller närmast 6 millioner Francs. De sednare au

dagen till flottan äro ej kände. 

Kongl. Hclleniska Sjömakten, 1839. ") 

Örlog s flo t t atl. 
Summa 
kanoner. 

:1 Korvetter, om 26 och 28 kanoner .... 

2 Ångfartyg (Athmoploion) 1 med 6, 1 med 1 k. 
3 Briggar med n, ro och 2 k .••.•. . • • 

8 Skonertar med 10, 10, 8, 6, 2, 2, 1, 1 k . . 
3 Kuttrar ••• 

12 Kanonslupar 
2 Gabarret• . 
1 Snällseglare • 

33 bevärade Fartyg med tillsammans 

54 
7 

24 
4o 
6 

20 

4 
2 

157 kau . 

') Uppgiftel'ne om Hellcniska flottan äro hemtatic utur en aC 

nnngl. Grekislm ltegeringcn, på Rom aiska , år Hl3!J utgifven 

Sjö-T\altnder. l<:ljest ii1· det ganska mycken sv!lrighct under

kastad! att fii pillitlig·a un:lcrl'iittclscr nm denna Sta ts marin . 
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Marin-.f{orpse~. 

5 Ploiarker af 1 :a kldssen (I\apitener), 

5J D:o af 2:a d:o, 

54 D:o af 3:e d:o, 

too Hypoploiarker (Löjtnanter), 

Jg5 Semaloforer (Fändrickar), 

5 Frontiste'er (Kommissarier af 1:a kl.), 

7 ' D:o af 2:a kl., 
2 Läkare och Apothekare. 

4tg Officerare, 

Flottans Civil-Stal. 

Ministereo för Sjö-Ärendena, . 8 
Förvaltningen af D:o . • , • , • 19 
Konstruk tians-personalen • . • • tg3 
Handtverks-korpsen ••. , • , • t:l5 

Sjö-Artilleri-korpsen . • . • • • g 
Clerecie-St<:lten med 3 prelater 66 
Sjukhus-Staten, • , , , , , . , • t3 

Varfs-Staten (6 Officerare) •• , 162 

Civila Kansliet, 1 Chef, inalles 16 

Sjö-Krigs-Rätten , , • , • • • • 2 

Bekläduads ... Kommissarie .•. 

F l o t t a n s b e s ä tt n i t l g a !', 

Korvetten Ludovikos, i dockan, aftacklöd 

Amalia i Sparta (?) •• , 8 oa·. 
Ångbåten Otho, i docka11, aftacklad 

Maximilian • . . , . 3 Off. 

5 Off. Briggen Athen •.•.. • . • •. • · • 

Skonerten Matbilda i Poros . . • . . 4 Off. 

t3o m • . !38 

2.6 m .• 29 
71 m. • 76 

44 m.· 48 

Briggen Heraklis • 

Siwnerten Smyrua 
Argos .. 

, •. , 4 Off. 

4 Off. 
2 Off. 

Karaskakis i Pir:eus · · • 

Naup lia •• · • • · • · • · 

3 Off. 

2 Off. 
2 Off. 

4 Off. 
Den Tredje (r.) · · • • • 

Gabarren Phccnix · 

Aris .. · 5 Off. 

D i v i s i o n e n i A r k i p e l a g e n. 

Briggen Kimbros 7 Off. 

Kuttern Glankos 4 Off. 

Nautilos 4 Off'. 

6 Kanonslupa1· ....... 12 Off. 

29 

52 m •• 56 

34 m. • 38 

2 3 m. • 25 
20 m. :d 

I I m. l 3 
t3 m. ,:; 

54 m. . 58 
56 m., 61 

56 m. 6., 
:J 

44 m. • 48 
44 111. 48 

t 5o m. t62 

D i v i s i o n e n p a V e s t r a h u s t e n. 

Skonerten Lady Codrington . 

Leda ..• . .. •.. . 
4 Kanonslupar · .•• , • , ••. , 

Snällseglaren Sarnos ••••••• , • , 

Cti Jfamnarne. 

Kuttem Leon i Pir:eus . •.•• , 

2 Kanonslupar i Poros • • • • .• 

7 Off. 
5 Off. 

8 Off. 

l Off. 

1 Off. 
2 Off. 

54 m. 
32 m. 

100m. 

16m. 

6 m •. 
14m .• 

Inalles 92 Officerare och to55 man på 33 fartyg. 

L ä 1' a r e- S t a t e n. 

Professorer • , • • • . . . . . •• 12, 

H a m n p er s o n al en. 

I 5 sektioner ••..•• , , . ; . 28. 

7 
16 
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Öfversigt af' Embet1- och Tjenstemätl i hvar och 
en se k tio n. 

Uti Ministhen och Förvaltningen af Sjö-Arendena: 
2 Officerare, t Kameral och 5 Civile Tjeuste-
nlän, inalles . . . . • . • . . • . • • . • . • . • . • 8 

Uti Arsenaleme: 19 Officerare, 6 Militäre, 7 Kame-
x·ale, t3 Ekonomiske Tjenstemän, Jurister, Lä-
kare, 38o lägre Civile Tjenstemän, Matroser, 
Handtverkare och Soldater . • • . • . . • . . • • 575 

Uti besättningarne: 63 Sjö-Oilicerare, 29 Civile läg
-re Tjenstemän samt 1055 Subalterner och Ma-
troser . •...•.•.• , ..••...•••.•.• 

Uti Hamnpersonalen: 28 Embetsmän, 26 Skrifvare 
och Amanuenser, samt 5o Matroser och Båts-
män ...•.. 

Uti Lärat·e-Staten .. 
xo4 

12 

-Summa t846. 

Recapi tu l a tio n. 

Sjö-Officerare i verksam tjenst, eller på Stat . • • . 118 

på Expectance, öfver Stat, till lands 278 
med pension • • • • • • , • . . • • . . • 8 

Civile Embets- och Tjenstemän • • • • • • . . • • • • x3 · 
.Militäre • . Dito . från Landtarme'en • 6 
Jurister, Kameral-Embetsmän, Lakare m. fl. . • • • 79 
Lotsat·, Matroser, Båtsmän, Handtverkare, Gossar 

Dl. fl ... -•.• • • , •.•.•... 

Total Summa 2o35. 
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Påfveliga Romerska Sjömalden år 1841. 

J(rigs-Fartyg, med station i Civila Vechia. 

:Briggen San Pietro, t4 kan., hvaraf 12 st. D-pundige 
karonader samt 2 st. 6Uge jägat·e. 

Kan_onslupen San Benedetta med t st. t8l'l!dig kanon. 

Marin-Korps,en. 

1 Öfverste-Löjtnant, Befålhafvare i Civita Vechia, Chef 
för Sjöstaten, 

J Kapiten, kommenderande Briggen San Pietro1 

J Premier-Löjtnant, 
2 Sekond-Löjtnanter, 
3 Kadetter, 
J ansvarig Räkenskapsförare, 

2 r Styt·män, Högbåtsmän, Skeppare m. fl. i ständig tjenst, 
84 enrollerade Matroser, att göra tjenst vid påfordran. 

(Någre Sjösoldater finnas ej). 

Budget for :1841. 

Lönesta ten för Personalen 54oo Scudi (2o,7oo Rdr Sv. B:ko) . 
F lottans Materiel ••••• 1ooo - ( 3,833 - ). 

. Vid jemförelse emellan desse smärre maritima Staters 
1 m~d~lbafvet ~ch Sveriges sjömakt, påtvinga sig sjelfmant 
åtskt!hga reflexiOner. Anslaget till Sveriges nuvarande Fem
te Hufvudtitel eller Flottan med dess utgreningar af Lots
och F · -- d Yl-vasen e, sammanräknadt med kostnaden för Båts-
Illanshållet på landet och i städerne, kan, högt taget, be-
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r äknas till r ,Soo,ooo Rd1· Banko. •) Sver ige äger lik väl 

ro Linieskepp, 7 Fregatter, 4 Korve tter samt en talrik 

skärgårdsflotta, och Neapels budget, med en fl otta af 3 

Linieskepp, 6 smärre Frega tter, 4 Korvetter och 6 BI·ig

gar, uppgår till r! millioner Nea politanska Ducati, eller 

något öfver 3,ooo,ooo Rdr Banko. Neapels Officersperso

nal vid flottan uppgår till r27, kadetteme inberäknade, 

och Sveriges till 221, utan kadetter. Att U nder-Officers

personalen jemväl mäste vara dubbelt stöne i Sverige än 

i Neapel kan ej vara tvifvel und erkastad!, och den öfriga 

personalen i samma proportion, hvaraf det resultat visar 

sig, att, oaktudt Sverige är, i följd af sitt läge och sina yttre 

förhåll anden, sin vidsträckta sjöfa1·t och handel, (nära rooo 

Svenska Kopvardifartyg besegl a alla h af, der u tinnarl . ej 

inberäknade våra smärre kust- och kanalfartyg) vida mer 

i behof af en kraftfull marin, än Neapel, kostar likväl 

Sveriges dubbelt stöne krigsflotta och marinpersonal en~ 

dast -~:delar af hvad Neapels hälften mind1·e marin kostar 

·detta rike. När man åter betraktar aflöningen, t. ex. vid 

Österrikiska marinen, så företer sig väl här äfven en he

tydlig skiljaktighet, men då olika lefnadssätt och lefnads~ 

vanor måste dervid komma med i beräkning, och hvarje 

land är tvunget att på hemstatione1•ne aflöna sina Embets

män derefter, och vanligtvis proportionell till Statsintra

derne, så får man väl ej göra någon egentlig jemförelse 

härutinnan. De flesta Stater följa dock den grundsats, att 

Embetsmännen höra vara väl lönte~ hvarigenom Statens 

fordringar på duglige och rättskaffens tjenare kan stegras, 

men ij molsatt förhållande ingalunda påräknas, emedan de, 

' ) Riks-Statcn upptager 5:te Hufvud-1'iteln till 

5,694 effekt. Båtsmän å 66 Rdr 32 sk. • • • • 

100 d:o Stads-Båtsmän å d:o .•• • .• • 

785 va llante Dito å 50. 

1,331,430. -
379,600. -

6,666: 32 
39,250. -

1,756,!).16: 32. 

tJI 
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under sådane omständigheter, nedtryckas genom omsorger 

för sin bergning. *) 

Hvad Sveriges Rikes Ständer, då de vid ett komman

de Riksmöte med opartiskhet granska ställningen, ovilkor

ligt måste inse och tinna, är vigten deraf, att ej låta sjö

vapnet, af bristande eller r ättare otillräckliga anslag till 
öfning och materielens underhåll, gå under, på det ej 

Sveriges sjelfständighet, när en gång Jani tempel öppnas, 

och krigslågan manar till striqs, måtte sättas på spel. 

Den, som ej närmare känner eller har begrepp om hvad 

verkan en sådan flytande och rörlig fästning, so~ ett .ör

logsskepp, äger, eller tänker sig in uti alla de många för

hållanden, då ett skärgardsvapen hvarken kan användas 

eller gör tillfyllest, skall måhända neka det sanna förhål

landet, i följd af de många skuggbilder, som från tidens 

laterna magica hlifvit framhållne; och genom såd~ne irr-

') En jemförelsc emellan Flottans och Armeens Offi f 
.. . • .. teerarea a -

lonmg ma har inllyta. Regements-Officerarne 'd A · r .. 
1 

.. d o v1 rmeen 
ara va ~.o gas halla häst, men deremot äl'O Flottans Of-
ficerare nodsakade att vid kommende1•1'n "bl • 
. gar mo era sma Im-
Jutrum, och anskaffa en fullständjoo servis h f b 
del, under en längre sjöresa, förd:rfvas o' l vf~mt" en e tydlig 

c 1 ors ores. 

K 
.. Vid Flottan: V id Armeew 

omme.ndor-Hapiten af 1:a klassen- ( 1 F · . · 
Öfverstc och Chef ' en • orsseJJs S tahst.) 

. • • . • • . . • • 2000 3600 
K?.mmendör-l{apiten af 2:a klassen. 

Ofverste-Löjtnant eller 1:stc l\iajo; 1600 1800 
fl200 
liOOO 

Kalliten vill Fl.; . 2:drc och 3:c l\iajor 1200 

Hapiten-Löjtnant; l{apiten och l{om
pagni-Chef • . • • • . • . . • • • • • 800 800 

Pt·e • L"' 600 1"00 
ruter. OJtnant; Liijtuant . 

Sekond-Löjtnant. Andre L""~ • • t . . . 400 350 . 

Sckond-Löjtnant'· Under L~\nan • • 250 300 
N o • ' - OJ n an t . • 200 200 

ngon Jemförclse med K Il • 
ava er t-Officerarne kan icke iiga rum. 

5 
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sken och andra förvillande di~mor hafva de klarare å

sigterne blifvit skymde för någon tid, men dessa töcken 

skola skingras, när alla förberedande arbeten och åtgär

der blifvit genomförde och vidtagne, och all den bevis

ning som åstadkommas ~an, blifver lagd i dagen, på det 

äfven den, som ser förhållandena blott på afstånd oe·h un-

der den kanske nog mycket inrotade fördomens mäktiga 11 

inverkan, måtte medgifva att vi behöfva en sjömak t, ej 

bestående ensamt af en skäi·gårdsflottilj, och när detta är 

medgifvet, att dess personal jemväl behöfver inöfvas, och 

denna öfning bibehållas, och att således betydligare an

slag· till flottans exercerande, än hitintills ägt rum, måste 

utses och a~sliis, så frarot man en gång skall- kunna göra 

gagn med detta vapen, vid hvilket personalen, af nit· föt· 

sitt yrke, verkligen, i en mån, som ej står i proportionett 

förhållande till de knappa tillgångarne, som Staten lemnat, 

har gjort allt hvad i dess makt stått, för att utbilda och 

fullkomna sig, och visa att Svenska öl'logsmannen ej står 

efter andra nationers, äfven de i maritimt afseende mera 

utmärkte; men nu inträder ock Statens skyldighet att bå-

de erkänna hvad som blifvit uträttadt med de ringa till

gångarne, och skapa nya, för att ej blott bibehålla hvad 

som redan finnes, utan jemväl fortgå på samma väg, till 

utbildande af en fullt tjcnstbar marin, så till personal 

som materiel. När Ryssland af sin Östersjöflotta årligen. 

lä~·er hafva 9 linieskcpp och 6 fregatter i sjön att exerce-

ra, så tyckes det vara tid att äfven Sverige i mån af si-

na tillgångar gör något för sin flottas exercerande. Mån-

ne vi ej hvartannat år skulle kunna bekosta 3 a 4 måna-

ders exercis med en örlogs-eskader, oeh hvartannat år 

med en sk.äJ·gå1·ds-flot!ilj? Derigenom finge, så högre som 

lägre befäl, underbefäl och manskap tillfälle att vinna den 

praktik, som för hvar och en af dem utgör viikoret fö1· 

dess tjenstbarhet, och hvilkcn nu bristaude öfning Sveri-

ges en gång blifvande fiender (man tröstc sig ej med den 
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• k 1 bl'fva dem förutan, derfä-
falska förhoppning att VI s 0 a 1 . .. • d 

. h r·· etat afvärJa osarnJa me 
re att v<'\1· Konungs v1s et ange v . 

främmande maktel·) emotse med skadefröjd, ~edan. spht~t, 

f. den och de särskil ta intressena söndrat vara eljest btl
a un k -·u 
Iio-a och till Jet nyttiga redebogne medborgares t~n esa , 

o; h förhindrat dem att se klart mi d t i dagens IJUS: att 

finna, det ett vapen, som f'cirer kriget ut på ett fält, hvarest 

inga skördar förtrampas, ingen fredlig landtroans hydda 

uppbrännes, der striden i första hand utkämpas em~llan 

kt·igarne, utan att landets invånare hafva någon dtrekt 

beröring med, eller egentlig olägenhet af krigets olyckor,, 

måste vara ett sådant vapen, som .h.varje nation, hvars 

läge erbjuder dess hufvudsakliga användande, .bör lägga 

10ig vinning om att anskaffa och utbilda. 



MILITÄR-8JöVÄSENDET (MARINE MILITAIHE *) SKÄR

SKÅDADT I SINA FÖRHÅLLANDEN TILL HANDELN 

OCH TILL LANDETS FöRSVAR. **) 
(Från Franskan.) 

Hos oss förstå vi med "marine militaire" icke allenast 

den egentliga Flottan, utan ä f ven alla bihangen dertill: 
således utgöra varfven, gjuterierna och alla sjövapnets 
verkstäder äfvensom de särskildta verk, som äro organi-' . 
serade för rekrytering, proviantering och för arbeten, så 

väl om bord som i land, delar af Marinen, i icke mindre 
mån än de bevärade fartygen. 

Varfven äro stora etablissementer, inom hvilka man 

bygger fartyg, hvilka der helt och hållet utrustas, och 
som icke böra gå derifrån förr, än de äro försedde med 

allt som erfordras för navigering och strid. De repareras 
der när de blifvit skadade af stormar, af ålder eller af 

fienden; och de förvaras der under freden. 

Häraf synes, att ett varf är en stor anltiggning, som 

bör innesluta skepps-bäddar och verkstäder af flera slag; 

samt magasiner i förlu'\llande till varfvets vigt; att der 

*) jJ<farine, "art sublime, chef d'reuvre do la hardiesse des bom· 
mes, trop complique, ponr etre cntierement somnis au calcul , 
et qni no s'e8t enl'ichi et ne s'enrichira jamais qu'avcc le se
cours 1le l'experienec, et des observations des bommes de mer 
doues d'un bon jugement". Villaumcz. 

i .. ) Denna brochyl' utkom i Frankl'ikc år 1838 och fäste stot• upp
miirksamhct. Den lärer ock vara fiirfattad af en utmärkt Sjö
Officer, Amhal Grivel, föt• närvarande Marin-Prefekt i Bt·eMt. 

• 
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\'s tema t i sk t ord-behöfves en mängd ski cklirre arbetare, en sJ . 
o k . . att der eJ kan 

Il ad administration och god heva m ng' . o af' 
' • h" ~ .. · yas 1 man 

d . b t d liga förråder, (som ora 01 n 
un vatas e Y .. . l ' ll"'lliahets-förnödenhe-·· t ,. arne) af dels stand1ga, de s t1 ta o 
.1 g<~ng o b j ·· tt den 

h Sltltl irren att anlä.zgningen är sa e agen, a ter; oc o ' v 

l ·1got att frukta af fienden. ej HU' nn 

Af detta enkla utkast synes, att ett marin-etahlisse
. k ... en obetydlighet, då man vill uppgöra det i men t 1c e at 

• 1 d t . skala· ty först och främst måste man an-na "O t' un a s 01 , , . 

1 .. 
0 

·f och der bygaa skepp, hvartill åtgå ofanthga agga va1 o .. . 
summor. Dessa summot· äro så stora nu for t1den, att 

stater af andra ordningen icke skulle mägta dem, ut~n 
sku ldsättning, och att små stater icke kunna hålla en tla

gorlunda betydlig marin. 

Men då en stor stat med sin inre styrka förenar er
forderliga fördelar i g-eografiskt afseende, kan elen alltid 
skaffa sig en Flotta, och den kan det icke allenast, utan 
den bjjr det, emedan dess kustboer, som naturligtvis äro 
böjde för fiske och sjö-handel, höra beskyddas så väl till 
sjös som till lands, och på det de må kunna segla annor
lunda än efter grannstatemas godtycke - och med det
samma förlora dessa staters aktni ng. Om nu tillika den

na stat anlägger kolonier, till hvilka den vill utsträcka 
sin handel, och hvilka den är mån om att städse hafva 
under sitt välde, måste den i farans stund beskydda dem; 
och härtill behöfves krigs-skepp. Således härflyta en na
tions skyldigheter ifrån sjelfva de fördelar, den fått sig 

tilldelade af naturen, och den kan ej försumma deisa utan 
att försvagas. 

Låtom oss nu undersöka vår ställning: vi äro place

rade i medelpunkten af det civiliserade Europa, och på 

våra gränser belastade af massor, hvilkas tyngd vi icke 
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kunna dölja för oss sjelfva. Dessa massor, upplysta, idoga 
och, lika som vi, önskande välstånd, rusa med ifver på 
alla vägar, som leda till rikedomar; men emedan de äro 
lika långt hunne som vi i vetenskaper och konster, eme
dan de fullkomligt förstå handeln, hafva nära nog samma 
smak och vanor som vi, och emedan de i allmänhet icke 
kunna erbjuda oss annat än produkter, lika med våra eg- • 
na, så gifves icke annat än ganska inskränkta fördelar af 
den handel vi skulle hafva med dem. 

Men, om vi nu äro sålunda begränsade på landsidan, 
ä1· dock föi·hållandet annorlunda, då vi vända våra blic
kar åt - hafvet, hvilket vattnar våra kuster på en längd af 
nära 5oo lieues. Stränderna erbjuda talrika hamnar, någ
ra förträffliga 1·edder och mynningar af långt in i landet 
segelbara floder; de äro bebodde af en kraftfull menni
sko-stam, som ej bi.ifvar för mödorna med fisket och sjö
farten, och som, väl anförd, ald1·ig svigtar i faran. Haf
vet är den naturliga kanal, på hvilken alla våra produk
ter böra föras: det är detta som sätter oss i förbindelse 
med de aGägsnaste fol~slag. Bland dessa finnas utan tvif
vel sådane, hvilkas bildningsgrad ännu är föga hög, och 
som derföre icke gifva stora chancer utaf vinst och nytta; 
men så finnas också, tvärtom, ganska rika och idoga, på 
hvilkus produkter vi betydligt vinna i utbyte emot våra 
egna. 

.Oberäknadt Asiens Konungariken, äfvensom den mä;k.
tiga stat, som i vår tid bildar sig på andra sidan Atlan
tiska Oceanen, finner man, på flera punkte1· i verldshaf
ven, folkmass01·, som taga en liflig del uti handeln, och 

•som följaktligen äro för oss af största intresse. Låtom oss 
för öfrigt besinna, att krisen, som nu föregår i mellersta 
och södra Amerika, icke kan vara alltid; att nät· lerunin
garn e efter dc;: stora Spanska och Portugisiska väldena i 
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Id bl 'f 't f·'ska efter sin närvarande feber-den nya ver en I VI Il d 
yra att när södra Asien hunnit längre på den Iysan e 
ban'a det tyckes ha f va för sig, och afskudda~ sitt o~; ~å 
skola hastigt gnmdlägga1·e till flera stora nat:oner VJSa s1g 

å alla kuste1· och föra till jordklotets stora bazar en o
rantlig kontiugent af rikedomar: denna utveckling ä.~· of~~
bar. Åtskilliga olyckliga omständigheter kunna fordro1a 
den mer eller mindre; men emedan den hör tima i en 
f'oaa afläasen framtid, vore det oklokt, att icke vara be-o o .. 
redd att skörda dess frukter samfält med andra manhma 

makter. 

Emedan nu delaktighet i dessa handelsförmåner är 
att eftersträfva för oss, och emedan vi icke kunna afstå 
derifrån, utan att hedraga oss sjelfva, är det tydligt att 
vi måste rigta våra blickar åt marinen, och förse oss med 
krigs-skepp, för att i farans stund skydda vår handels
flotta. Denna nödvändighet är allmänt el' känd i vårt land; 
men hittills är den det mera af instinkt än öfvertygelsej 
då jag undantager den icke särdeles breda kuststräckan. 
Man bestrider den icke, det är sant, dch man synes till 
och med utan knot gifva efter för de uppoffringar, som 
deraf äro en följd; men ännu finnas, till och med i de 
främre led!!rne af vår politiska hierarki, personer som 
kunna, när som helst, hjtida till att· åter väcka · fråga om 
hehofvet af flotta. Det är· till dessa vi skola framställa 
några korta iak ttagelsei·, till h vilka vi kommit genom en 
ordning af ide'e,·, som icke böi· vara någorl · statens man 
fi·ämmaude. 

.. Otn J~ an het1·ak tar k·J'igsflbttari för -sig sjelf, och af-
sondrad · fran allt hvad sotn 1~Örer handelns be•'"ydd • t . . .,.. , mas e 
man ~vdkorhgt finna;• att linieskeppen icke' äro annat än 
batt~ner, eller, om man· så vill, rörliga fästningar - ämna-
de till -- L'" - ' gransens IOrsvar, lika mycket · som" sjelfva · al·me'eh: 
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j sjelfva verket betäcka de kusten, som är _en grans, och 
afhålla fiendens annalkande bättre än fåstnmgar och ba
taljoner skulle kunna göra; intet kan i detta f~ll sättas i 
deras ställe, och den största landtstyrka, som e1 har flotta 
att stödja sig på, är oförmögen att hindra en fiende ifrån 
att oförmodadt intränga ända i landets hjerta. 

· Deraf följer, att Fransyska arme'en icke kan betrak
tas såsom komplett, så ·länge den ej disponerar öfver en 
flotta; emedan denna armee, så stark man än må antaga 
den blott ofullkomligt kan betäcka gränsen, ty en enda ' .. 
oförutsedd landstigning är tillräcklig att störa våra vigh-
gaste operationer; och ytterligare kan den aldrig företaga 
något på andra sidan hafvet, u t an finner sig nödsakad Ieru
na den svagaste fiende i ostörd besittning af anläggningar 
på några kanonhåll ifrån den strand, som skall försvara.s. 

Om dessa sanningar äro obestridliga, och om de . dess
utom äro bestyrkta af alla tiders erfarenhet, böra vi utan 
tvekan antaga dem, tillika med deras följder, och taga i 
betraktande huru det skulle gå för Frankrike, om det vo-
1·e nödsakadt att föra ett krig emot fasta landets stora 

makter. 

Tre särskildta fall· kunna gifvas: 
antingen skall vår sjöstyrka vara fiendens under

lägsen; 
eller skall den vara lika stor-; 
eller skall den vara öfverlägsen. 

I fö1:sta · fallet blir vår navigering snart till intet; vår 
kustfart kan ej äga rum annorlunda än under skydd af 
strandbatterier, och följakteligen blir den lika osäker som 
kostsam. Kuststäderna kunna skymfas genom täta bom
barderingar, och vi. skola slutligen vara tvungna att haf-
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rö1• att hindra oförva till hands betydliga trupp-massor, '' 

modade landsli{;ningat·. 

I det andra fallet äro chance1'11a lika pil båda sidor. 

, Men i det tredje är det fienden, i stället för vi sjelf-
va, som fä 1• erfara oron och fasorna; vi anfalla hans haq
del och bet·öfva honom derigenom en betydlig del af hans 
inkomster; derjemte hota vi hans kuster, och vi kunna 
komma i tillfälle att förmedelst diversioner gifva honom; 
om också icke dödliga, åtminstone farliga hugg. 

Det ä1· i sjelfva verket ej svårt att, vid blotta ögon
knslet på kartan, finna, det stora fiendtliga arme'er icke 
kunna komma öfver oss annorlunda än efte1· att hafva öf
verfal"it antingen Östersjön ellet• Nordsjön ellet• Medelhaf:. 
vet; att de alltid, i hvilket fall som helst skola hafva 
ettdera af dessa haf i sin flank, och detta stundom på o
betydligt afsti\nd; att följaktligen, sd vida vi ha{va herra
väldet i sjön, det alltid blit· ess möjligt att afskära deras 
trupph·amporter och t. o. m. aflägsna dem från deras o
perationsbas. Fö1·s tändige män skola inse denna möjlig
het: och de som hafva strategisk blick finna lätt förde
lal"lle af en dylik ställning, alldenstund en hastig landstig
ning i blinken kan förändra hela kriget. 

Da fienden har liten . eller .ingen sjö-styrka att sätta 
emot oss, måste han alltid vara på sin vakt mot d~ssa 
oförmodade och i anseende till tiden obestämbara land
s tignin~at· ; inga sjö-konvojet• förslå för honom, och han 
1~åste 111skränka sig till landt-kommunikationer, ständigt 
langsamma och dyra, och slutligen skall han befinna sia . o 
~-samma beliigenhet, som vi befunna oss sjelfva på Half-
on, under det stora kriget åt· 18o8. Hrr Militäret· från 
Jenna tid hafva s.äkert icke glömt hui'U ofta den kedja af 

6 
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tiendtliga skepp, som orogaf Spnnicn, förorsakade alarm i 
lantonnerings-qvarteren på kusten och de ofta fadiga, all
tid mödosamma marche1·, hvartill de nödgade våra trup

per. De, som deltogo i denna tids händelser, på.minila sig 
nog den lifliga oro, som Napoleon sjelf, segervinnare i 
hjertat af Tyskland, erfor, då han fick första underrättel
sen om landstigningen vid Vliessingen. Den store mannen 
kände då mera äu mlgonsin vigten af flotta, livil/ren ltan 
kanske ltade misskänt, och han va1· nödsakad att erkänna, 

huru ofullkomliga hans så tnppra och tillgifna trupper 

lik väl v oro. 

Således är det, i likhet med v;irt begynnelse-påsh1en
de, som flottan hos oss i sjelfva verket utgör ett ouml5Hr
ligt compleme~t till en g0d natioJlal-arme'e, emedan vå.r 
gräns emot hafvet bör vara betäckt, iifvensåväl som den 
mot främmande länder, och alt de lla blott ofullkomligt 
vinnes om vi ej hafva en bestämd öfverliigsenhet till sjös: 
detta är en sanning vid hvilken man sli:idse måste fästa 
afseende då man ordar om lnndel~ försvar, ty denna san
ning är så djup, att mnn ej afvikcr ifrån den, .utan de\ 
svåraste följder. Man skall möjligtvis invända, att den 
maritima öfverlägsenhet, hvarom vi tala, icke k.an vrrra 
annat än relatif, och att, i vcrldens !JU varande skick, en 
absolut öfvcrlägsenhtt icke kan komma på v!ir lott, i thy 
nU; den Engelska makten har fått fi)r mycket fotfäste: vi 

vjlja svara på detta inkast. 

Det är icke .efter en absolut öfverlägsenhet som v1 
s trä f va; det är endast att få en flotta som är starkare im 
hvilkens som helst af den Europeiska kontinentens mak
ter; ty då vi nfhandla landets f(ii·svar, hafva vi synnerli
gast våra tanka1· pr1 ett så stort krig, att värt oberoende 
skulle stå på spel. Detta är ytterligheten: för öfrigt är 
liitt att inse, alt det icke är ett sjökrig, i hvilket vi skul4 
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• l l I. . "[· l· t och våra kolonier, som iir 
Je försvara vm· 1anc c •-5 )0 3 

• å 
. k c" ·Jorn vara skepp, v r 

f .. . est oroande· VI · unna tOl 
01 oss m ' . d , ·ld delm' utan 

l I l och y."u·a etoblissementcr l an ra vei s ' • 
1anc e k · t• • men sa .. 1 ·· . tt vara en mi:i · t1g n a w n' a t t derfo,·e n PP 101 a a • 
sk ull e icke förh;1IIandct vara, om vi skulle duka under uh 

t ·tt kontinental-kl-ig i samma skala: då vore det slut med 
c" !'t' '· 1·

1
tJvai·o· och alldenstund denna fara ii1· omät-var po 1 1s·o.a ' .. 

'
,1· 1'cke egna för myckeu omsorg att den fore-lig, kunna v 

komma. 

Här bi)ra vi ej vädja till gamla minnen, och se, lik
som f

01·dom Eno-land såsom själen i alla k-oalitioner emot 
' t> • • t 

oss. Om England hittills ständigt har satt s1g 1 spe sen 
fö1· vii ra fiendci·, ä1· skälet att vi ii g de en för dess förde
lar Ol'oande öfvervigt: nu har denna ijfvcrvigt gått i an
dra hände1·, och långt ifl'lm att h:.~fva blifvit mindre oro
ande, hm· den ök <J l s till den grad, alt llll mera gäll el· det 
hela Em·opas oberoende. Det ä1· just detta som England 
ej kan fö1·draga; ty den nye hcn·skm·en äger medel till 
lla ndling, som s<Jknades fö1· oss, och dessa medel, om man 
gifvc1· honom tid ntt göra dem brukbar<~, iiro af den na
tur, att de till och med kunna hota det lyckligt beläg~1a 
Engl<Jnd. -Siikert är, att kabinettet i S:t James icke miss
räknar sig bch·i:ilfande en s;l tydlig far<J , utnn att det tvärt
om uppokattar den till sitt rätta värd e : deri ligger dess 
sedrwre sympnthie1·, c llei·, om man sf1 vill, dess ombytta 
politik. Det är således hvarken mot dess fl ot tor eller dess 

r-' 
hiira1· vi skola komma alt försvara oss, då tiden har löst gå-
IOJn af det vin-varr, hvaruti vi lcfva sedan 1815. Men 
lanhända skob vi dii iwfva emot oss andra flottor och 
t1ndra härar, oi:indli~t mycket farlin-are derioenom a lt de 

v • tJ I:J ' < 

skola hota vära husliga hem och vår civilisation lika myc-
ket som våra n <l tiona Ii ntressen. 

Detta är snn11iugcn, blollad ocl1 ba1•: öppet mäste 



den sägas tilllandets söner, på det l1var och en må inse dc 
faror, fö1· hvilka vi måste hålla oss beredda, och de djerf
,.a })laner, hvilkas utveckling, icke långt till, torde timma, 

Betraktad såsom medel till motstånd vid en förmo
c.lad inkräktning, måste vår flotta Ynra inkräktarens öfver
lägsen. Detta skall af ingen bestridas; och om vi ej i 
detta hänseende voro på den punkten, borde vi väl intet 
uraktlåta för att hastigt komma dit, samt öka aubdet af 
våra skepp. Lyckligtvis ligger det i viirt lynne att taga 
utomordentliga mått och steg; våra närvarande tillgån
gar äro ganska tillräckliga till det lindamål vi önska; och 
för oss är det icke fråga om att {'ö röka, men att bibehål
la vår sjöstyrka, hvilket är tvenne mycket olika saker. 

Vi påstå oss ingalunda kunna läsa i framtiden eller 
yttra oss öfver tillkommande händelser; allt ger anled
ning att tro det våra spådomar ej skola slå in, och att fre
den skall bibeh<1llas i Europa ..•.. men så länge etJ 

enda motsalt möjlighet finnes, vilja' vi kraftigt ruda vii
ra landsmän att underhfdla en flotta; ty hvat·före skulle\ . 
vi ej till vår fördel begagna alla de tillgängar försynen 
gifvit oss? och hvarföre skulle Frankrike (enligt vt'lra sjii
mäns uttrycksfulla ytll·ande) endi!st begagna sig af högra 
armen, då det äfven har d en vensta? 

Vi vilja ej göra oss den mödnn att vederlägga dem 
som påstå, att det ä1· onödigt alt undcrhi\lla en föga stark 
flotta, emedan vi alltid skola v ~u·a England underlägsne ; 
ty det är alldeles detsamrna som om dc påstodo att vi 
icke böra!- underhålla kavalleri, emedan nägra stater i 
(_letta fall äro oss ovedersägligen öfverliigsna. 

Slutligen vilja vi · anmärka, att hela den flott.J; som 
man skulle kunna undvara föl' skyddande af handeln 
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. . " föl' delta ändamål en Lart; 
och kusten, ar Icke nyttio l.. de oförrältet . t' Il . t t kunna lamnas den tjcnar älven I a . .. d t··nder· och -- vederfares 1 framman e a ' som v[ll·a landsman full 'ort sitt . län«esedan sett h ur u {lottan g) . vi hafva C) o . . fil Algter . d ett·• afseende: expedt twnerna l iid la ka ll 1 ' . l d t- .. omöj'liot att 

T . b" ·a derom v1ttne; oc 1 e ar o och aJO al t tt 
d 

·r det Frankrike skulle varit h ·unge a icke me g1 va, . .. . ffi .. d t' ll ro,ade oförrätterne, l stället for att sll a a ford1·aaa e 1 1 ' o 
dem, :m det varit utan sina krigsskepp. 

fl k --I vl'lj'a vi C). vidare andraga: de nu Några era s a .. . . 
Jläm nde äro t illräckliga för rättskaffens man - ~dl h_vd-

k t l'l'skt parti de än må höra. Man kan vtsseriigcn e po l l 'lll .. F k vara af ol ika tanka r om sättet att vara, som_h 10.~· -ran·-
rike re latift ti ll sig sjelf; men relatift t1ll [rammande· 
mak, ter är det en helt annan sak; och det gifves icke nå-
ot parti som ej önskar det vara mäktigt och aktadt, -g ' b'bh'll .• och hvar och en vet, att man icke kan ~ e a a s1g ~a 

en s;'i hedrnnde punkt, utan genom uppoffnngar. Om, sa
som vi tro det vara fulleligen bevist, det nationeJa obe
roendet, som är den förnämsta af alla fördelar, beror af 
det rätta användandet af landets krafter, och om flottan 
deraf iit: en af de starkaste - då böra vi ej tveka, och 
då böra vi )wfva en flotto, som harmonierar med våt· 
mil iliiriska stä ll uing; och vi kunna icke organisera den 
for fort . Vi skola i detta hänseende ingå i några detal
jer, och framställa det marin-system, som synes oss lämp
lignst, så · väl med afseende på de vilko1· det bö1· uppfylla, 
som pf1 kostnaden. H vad det sednare falJet beträlfar, sko
la vi a ll tid strängt iakttaga att hålla oss inom området af 
statens ti llgångar; och vi skola söka tiiJ att undvika des
sa förledande, men overkställbara, förslag, som vanligen 
icke lell)na efter sig annat än det smärtande af att ej kun
na realiseras. 

H vad erfordras för att bilda en flotta? 
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1 :o l\lateria l i er, 2:n m ii u med cdorderlig förmåga all 
göra något ntaf dessa materialier, och 3:o andre män, 
som kunna föra genom sjön ocl1 försvara de skepp ·man 
byggt: häraf följet· den natudiga fördelningen uti materiel 
och personal. 

Uneler benämningen materiel fö1·stås: trä, jern och 
andra metaller, hampa, beck och tjära samt alla fabrika
ter och rudimaterier, som ingtt i byggandet och ulmstan
det af ett krigs-skepp, ifrån kölen ända till det bildhug
geri-arbete, som pryde1· dess yttre och inre, ifrån den 
minsta spik i dess kropp iinda till kanonerna, hvarmed 
det iir bcstyckadt. 

Uppköpet af Jcssa nwterialier, deras emoltagande, 
deras ordnande och f(irvarande på varfven, och deras 
användande till det slutliga ändam[det, erfordra en mängd 
de tal j-göromål, h v i l k a det vore onöJigt att upprä:,na; det är 
tillruckligt att nlim na, alt inom ett stort vm·f gifves det 
en mängd olika yrken, hvilka dock ej förslå, alldenstu.[Jd 
man mf1stc anlita handtve1·kerier dessutom, i thy att en\ 
del nf förnöuc:nhcterna bestå af Hil·Jiggj.orda artiklar. Der
ifrån h~irtlytcr den nyttiga ,·(irelse i hanJeln och konster
na, som en n<'igorlunda stark rnarin orsakat·; vare sig, att 
Jeu förser sig med landels egna pt·odukter, sttsom det till
g<tr i u<lgra af de norJi:;ka staterna, eller att den hiimtar 
allt eller en del från utlänningen. Denna rörelse är· af 
den natur, att man ick e skulle kunna kimma den ·utan 
sV<lnt f(iljJer för de knstli.indcr, åt hvilka den gifver ]if; 
och att, då man i ett land har anlagt ett betydligt ma
rin-etablissement, man icke ulan med yttersta lorsi"ti"-o O · 

hel kan fiiretuga sig alt inskränka del. 

Dett:a gifver oss anledning alt tala om tlt admini 
strati!!1nsproblem, som stilter många mywr i hufvudet pCr 

47 

d l · a la aurrelägenbeter: 
P

ersoner· som ej äro hemmasta c e \ nav o . 
d t betraktande mannen t!essa person er, af gammal vana en as ' , o l 

uti det som flyter, förundra sig ofta . öfver de sma resu
t t af statsanslagen; och då de sammam·äkna antalet 
s~e;p, utrustade sedan J8I4, tro de sig finna, att .~andel 
icke /lUt nog for sina penningar. Det är lätt att forkla
ra för dem denna skenbara stridighet. 

Enligt _hvad vi i början af vår afhandling yttrade, 
bestå

1
• marinen icke allenast af sjelfva flottan, u t an ä f ven 

af alla bihangen dertill; utgifterna inskränka sig ej blott 
till de utrustade fartygen; de sönderfalla, lämmeligen 
tydligt, i 2:ne delar, hvilkas olikhet är lätt insedd, oak
tadt de i tillämpningen stundom sammanfalla: Den första, 
hvilken man kan kalla konstant, emedan den är nära nog 
densamma, antingen man rustar elle1· icke rustar farty
gen; och den andra, som är hel t och hå lie t tillfällig: den
na sednare ii1· blott en fyllnad till den förra, eller med 
andm ord, de summor som ytterligm.'e måste läggas till 
kostnaden för etablissementet, för att kunna få skeppen i 
ve1·ksamhet. Det är omöjligt att med ziffro1· uttrycka 
förhållandet emellan dessa 2:ne delar, emedan den 2:a af 
dem alltid fö1·ändras; men man kan vara full t för·vissad, 
att den konstanta utgiften under vanliga tidsforhållanden, 
alltid betydligt öfverstlger den andra. 

Orsaken i•ärtill är uen, att hela materielen hufvud-' , . 
styrelsen och en ansenlig del af personalen äro i 1:a ka-
tegorien; att det är oundvikligt att underhålla hamna1·, 

~om ständigt behöfva upprensas, quaier och dockm· som 
både genom begagnandet och tidens onndvikli"'a åv~rkan 
försämras, de icke rustade fartygen, magaziuer

0 

och andra 
byggnader af alla slag, krutbruken och afliigsna verkste-

de,·; och att man slutligen måste underhålla och vårda 
allt detta med omsorg, så väl mot försnillande tillgrepp, 
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som för elden, och detta allt icke allenast Europa, ula n 

tifven i kolonierna. 

Dessutom måste de åtskilliga ved .. sUidtTna hållas i 
verksamhet och städse arbeta, ~ttminstonc i liten skala, 
fö1· att, nål' så påfordras, kunna göra det i en stor, folj

aktligen är det omidvikligt, att hesolcla ett någorlunda 
antal arbetare af alla yrken; och det tir just oundviklig

heten af detta underhåll, lika så väl som omöjligheten af 

förafskedandet i massa, som har gifvit en af våra skick
ligaste administratörer anledning att yttra, det marinen 
befann sig i en slags fördedlig kretsgång, emedan den, 
efte1· att hafva förskalfat sig arbetare fö1· alt bygga skepp, 

vore tvungen att bygga skepp för att sysselsfitta arbetarne. 

Utom arbetarne och varfvens bevakare måste ytterli
gare bekostas hospitaler, med allt hvad dertill hörer, och 
den der tjenstgörande, jemte flottans läk;n·e-ko•·ps, och sko
lor för de åtskilliga grenarue af läkarekousten. 

\ 
Detta är ännu icke allt: för att alltid kunna p<1räk- · 

na ett nödvändigt antal matroser, för att bemanna och 
fiirsvara skeppen, har man varit tvungen långs kuststräc

kan inrätta ett eget slag af ernbetsmä n, som inregistre~·a 
dem, upprättar deras tjenstförteckningar, vakat· öfvet· de
ras och deras familjers behofvn, och som beordrar dem 
vid första vink. 

Marinen underhåller äfven: i handels-städernes ham
nar, Hydrografe1·, hvilkas skyldighet är att utsprida för 
sjöfarten nödiga upplysningar, samt examinatorer, som 
hvarje ;lr göra resor, för att befullmägtiga så väl sjökap
tener (capitaines au long cout·s) som kustskeppare 
(mait,res en cabotage). 
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Slutligen får marinen vidkäunas omkostnader fö1· fån

gtlser, 

Detta ä1· summariska uppgifterna på de utgifter som 
v1 kallat konstanta, emedan man ej kan undgå ellei' upp
höra med dem. 

Det ät· tydligt att flottans användande icke betydligt 
ökar dessa utgifter, i annat fall, än det af betydliga rust
ningar; men af denna uppgift följer också, att man uti 
ett land, der allt iir bertiknadt för en stor flotta, mycket 
"iii kan göra betydliga utgifte1· för mari11, utan att ut
rusta ett enda skepp. Sjö-etablissementet 'är i detta fall 
jemförbart med en mängd S<"tdana machiner, som kosta 
ungefärligen detsanuna1 antingen de gå eller sUL 

Här skall man kanske fn1ga om utgif!erna för tjen
sten i land ide äro för stora, eller med andra ord om 
det ve1:/ayg, h varmed vi förskuffa oss en till strid färdig 
flotta, Icke är för dyrt relatift till sitt resultat? Denna 
fråga ä1· så naturlig, att vi många g<"lllger gjort oss sjelf-
va densamma; men den har synts oss svår att b . . esva1a, 
do~k sko~a v1 nu öppet framsitilla den synpunkt, från 
hvdken Vl hafva trott oss böra utg<'\. 

Om vi i domna s ~und hade alldeles "table rase" , 
och s.kulle från början ordna hvad vi nyss kallade tjen-
sten z land skulle v· t t 'f' 1 . 

' 1 u an VI ve CJ u p p rätta den i s "i 
stor skala· tro l i "en k Il · .. f ' 

.. ' t> s u e VI a ven vara måttliO'are he-
tralfande det monumentala i våra a l'' . t> r k . n aggmngar, och slut-
Jg~~ s nlle VI väl i alla grenai' inskränka oss till ro-

pol tiOner, som vore mera öf . .. P 
.· t ·k .. vei ensstammande med V<lr ma-

1111-s Yl as narvarande skick. men . .. . k 
k . ' VI aro lc·e på den 

pun ten: VI hafva mista t arfvet uftel' L d . d . 
... k ~ u VIO' en 4'd S]oma t, men icke desto . d . t> l • es 

lllin re l behåll d t riella a l" O' · e s ora mate-
n ag::,tllngarne, som måst d l· •Il • 

sida har · • d un er w as; a en annan 
' CJ var en om de . . 1 f: 

G'<~m a artygen kunnat före-

7 
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komma, att flera af dem kommit till den naturliga gr:in~ 

sen af <leras varaktighet, och man har mi'tst ersätta dem 

med andra: tillika har man varit nödsakad anlägga talri ~ 

ka stapel-bäddar på samma g:1ng, som ett etah lissement 

ensamt för ångfartygen; dessa arbeten hafva erfordrat en 

talrik personal - alldeles oberoende af de materiella ut

gifter de hafva fiirorsakat; ty det är omöjligt, ritt åstad

komma något för godt köp, om man vill att det skall 

Yara i sekler. 

Je m te detta öfvcrml\tt af u tgiftcr, frirorsakad t af un

dedJållet af de stora etablissementcrna och af nybildandet 

af några utaf dem, hafva vi betydligt förökat anta let af 

emhetsmän i alla grenar - ett förökande, som daterar sig 

f1·ån vårt områdes tillfälliga förstorande under Napoleon, 

och hvilket osäkerheten hos de regeringar vi haft, efter 

hans fall, icke iinnn har tillåti.t att indraga: det är detta 

som förökar kostnaden för tjensten i land, och som orsa

kar att den icke öfverensstämmer med det antal skepp, 

som vi i denna stnnd kunna sätta i sjön. 

Detta sakernas 1illst<1nd ~ ~· ganska felakt igt, det ä1 

sant: man har länge inoett det i marinen, och man har 

gjort flera berömvärda bem~danden för att bota del; meri 

man har natm ligtvis bö1·jat med det som haft sig lättast, 

nem!. med personalen; s:'\lecles har man sökt reducera Em·

betsmännen af alla slag till ett inskränktare antal; efte1· 

flera fn1ktlösa försök, hvm·flf många gifvit anledning ill 

rlittvis klagnn, hflr man slutat med att e.rl>änna obillighe

ten af att gå tillv~iga brådstörtande, och att man borde 

respek te ..a er hå Il n e rättigheter; föl jakteligen har man be

slutat si0 att, efter detta, begagna sig af den afgång som 

endast döden föt·orsakar, att rullan öfve1· personalen m:1 

återkommn i det skick som vederbör. 

Detta iir det system man nn f(iljer till allmän belå

tenhe-t. 
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lläraf synes att man ej bör ifra för indr.~gningar, 
. . If . t """ fte•·lland och att formedelst 

som af stg SJe va m raua e ' .. . 
det successiva i d en metlwd, h vilken man öppet foljer, 

ska ll öfverflödet på personal småningom försvinna. 

Men det förhåller sig icke pil samma sätt med den 

materiella delen af sjö-etablissementerna, hvilken man än

nu ej försökt att inskränka, så väl för företagets svårighet, 

som för d en fostedändska li.tinsla, som det framfarhas verk

ligen stora arbeten uppväcka: men förr eller sednare måste 

vi ändå komma till en allvarsam uppskattning af hvad vi 
hafva, och bestämma oss för uppoffringar, e_huru påkostan

de för vår sjelfkänsla, om vi vilja hafva rigtig p1'oportion 

emellan medlen och de närvarande behofven. 

Utan att i förtid yttra något i denna ömtåliga fråga, 

och under medgifvande att den moget måste öfvervägas in

nan den afgöres, synes det oss emellertid möjligt a tt fram

deles undvika många utgifter, genom att koncentrera till

verkningen af samma slags artiklar, i stället för att hafva 

den på fle1·a ltiill. Likaledes ä1· det sannolikt, att en allvar

lig inspek tio u af flotta n~ åtskilliga etahlissementer, anställd 

af män med erfarenhet uti alla grenar af tjensten inom 

marinen, skulle sprida klart ljus öfvcr lJVad i denna del 

vore att g~ra, oc lt skulle föranleda uppgiirandet af en huf

vudplan, cfte1· hvilken man, med bibehållande af det som 

är verkligt nyttigt, skulle af-;kaifa det, så tillsägande:, (jf_ 

ve~:befruktade i de flesta fall, samt si'tdane tjenste1·, som 

skotas af tvänne, oaktadt en vore nog: på det sättet sk
11

J_ 

le man komma till förenklingar uti medlen att e1·n<'i .resul
tater· 1 ·" t " " kl' ' Jdgo sa ons · 1gt, och h varförutan man icke kan 

hoppas hvarkcu hushållning eller skyndsamhet .i tjenstcn. 

(Forts iittn. i niista hiille. J 

----



ERINRAN I AFSEENPE PÅ SvEABOHGS KAP!TULATION. 

F Ör att ännu ytterligare ådagalagga det, man må vii. l 
säga, vanhedrande uti Sveaborgs öfvergång till Ryssame 
18o8, och Vice-Amiralen O. Cronstedts beteende de~·vid, 
har nedanstående uppgift på armeens flottas styrka blif
vit benäget meddel d a r en OHicer, som vid denna tid 
tillhörde armeens flottas Sveaborgs-eskader. Sjelfva den 
särskilt tillagda a rt ikeln i kapitu la t ionen, att ·nemligen fi
enden slwlle betala garnizonens innestilende sold, uppgtl'en
de till omkring 100,000 Rdr, gör ock att förh a ndlingen 
lwde en viss anstryknins af att va1·a kommerciel *), ty 
hvilken Kommendant, som af omständigheterna tvingas 
att uppgifva ett honom anförtrad t stt vigtigt värn för 
landet, som en fästning, begär af fienden att få gocltgjordt 
hvad han af sin egen krona äge1' att fordra, om !'wn ej 
föl'lviflar att, i följd af sitt uppfö1·amie, någonsin kum 
utbekomma denna fordr:1n på annat siitt; och h vilken fi
ende, som anfaller en fästning, och ser i sin makt möj
ligheten att eröfm elen, fi5rbindei· sig a tt till den kapitu
lerande Kommendanten med dess garnizon utbetala en 
summa penningar, utgörande deras sold, som vore onödigt 
bortkastad åt en motståndare, ot'n denne sådant förutan 
skulle nödgas att gifva sig? Vice-Amiral Crons tedt var 
förut känd såsom et~ man med ];,)de h nfv ud ocl~ hjerta. 
Huru han alltså kunde till denna grad forl01·a fattningen , 
glömma sin egen !t eder, si t t f..iden1eshmds viilfiii·d, och be
te sig på ett sätt, som för sam tid och efterverld måste 
fästa vanäran vid hans nmnn, är en ännu oupplöst gåta . 
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Armeens flottas personal v:lr uti allwndlingcn om 
Sveaborgs öfvcrgå ng, i 4:d e häftet af Tidskriften 1841' 
uppgifven till omli7'ing 400 man, men bestod i sjelfva ver
ket af följande anta l: 
Officerare i tjenst och E xpektan ter • 71 
Civil-, Clerec ie- och 1\Jedicina l-Stat. 32 
Armeens Flottas Under-Officerare . 1 1 o 
Regements-Under-OIIicerare . • • • 14 
Handtverks-Uncler-Officerare • • • . g 
Skärgå rds-Stynnans-Kompagniet . 5o 
Skeppsgosse-Kompagniet • • . • . . 1 o 1 

Kopvanlikarl ar (K1·ono-Matroser) . 5o 
Sjö-Artilleri-Regementet ( r4 Komp.) 762 
Uandtverkar·c och TiuHner·män .•••.•.••• , , q1 

Dessutom funnos på Sveaborg tjenstgörande, 
vid kapitula tionstillfäll e t, stöne d elen af Å
lands och Sötlra Finlands Båtsmans-Kom
pugnier, som utgjorde ordinarie manskap • , .454 

Fördubbling ....•...•• , , . . • ••• , , .. 375 

Säledes Al'lneens flottas befäl och manskap, vid ka- -
Pitulalionen, nära • • 6 . . . • • . . • . . . . . .. 2? 9· 

Af Officerare och Under-O.f!iceJ·are voro väl några 
permitterade i utrikes tjenst, men deras antal torde e·j 
hafva öfverstigit 25. 



NYA OCH FöRkNDRADE FYRAR OCH SJö-:\'lÄRI\.EN. 

Frankrike. 

Ifrån den 1 Juli detta år komma följande förändringar 

att verkställas med fyr-eldarne vid Cap Grinez och Al

precks udde i Frankrike, 

1. C ap Grinez. 

I stället fö1· den ständiga elden af första storleken, 

som sedan den 1 November 1837, varit anb1·agt på Cap 

Grinez, 5o0 52 1 10
11 N. B. och 1 o 35' 1 o" Öst. L . från 

Greenwich, anbringas en roterande fyr med sken af 3o 

sekunders tid, och den lilla bifyren meJ korta fönlunk

lingar, som varit tänd seJan I838, skall helt och IHHle t 

försviuna. Den 'nya fyrens sken skall vid klart väder ku 

na synas på ett afstånd af 20 a 24 sjömil; under de mör

ka mellantideme, som likaledes vara 3o sekunder, koni

mer att visa sig e.n ständig eld, som likväl ej är synlig 

på län~p·e hidl än JO a 12 ,sjömil, så att de mörka mel

lantideme endast kom111a att skönjas på längre afstå,pd . . 

De sjöforandes uppmärksaml1et fästes derpil, att denna_ ro

terande fyr bör lätteligcp skiljas ifrån dcu roterande fyren 

vid Ca lais, genom den sednares längre mörka mellantid~r, 

som skönjas hel t och hållet på h varje afstftnd, d[t den 

sistnämmles omloppstid är go sekunder. 

2. Alpre c lis udde. 

l stället för den ständiga elden å dervarande fyr, pl't 

3ö0 41' 57" N. D., 1° 33' 55" Öst. L. fråu Greenwicl :, 
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anbringas en hrit elrl, som hvai' 2:dra minut omvexlar med 

ett 1·ödt s!.en, som vnrar 3 sekunder, för och efter hvil

kct korta fot·mörkelser inträffa. Vid klart väder komme1· 

detta ntt synas på 12 sjömils afstånd. 

3. ön Re. 

Tfrån den I Mars 1842 iii' en stadig eld brinnande 

på fyrtomet beläget på höjden af klippan vid Cap Chau

veau vid södra ändan af Ön Re', på 46° 8' 2
11 la-t, och 3o 

36 1 3g" vest l. Iong. Vid klnrt viider kan skenet synas på 

12 a I5 sjömil, följakteligen fi'HU inloppet af Tertius 

d' A n t i o c h i. 

Denna fyr kan ej fö,·hlandas med La Rochelles hamn

fyr, då den sednare ifdn öppna sjön aldrig är synbar, 

utan att man på samma gång ser Chauveaus fyr, hvilka 

dessutom hafva olika sken. - Om 1'11an så styr, att La 

Rachelles fyr-sken ej skymmes af Lantei'n-tornet, så und

vikes Cbauveaus klippor och Lavardins grund, hvilket sed

nare, sedan ett t'\rs tid, antydes genom ett hvitrappadt tom. 

Danmar le. 

Fyrsltepp vid Anholt. 

Vid änuan af Anholts östra ref, kallad.t Kn b k 
·mer att Ii".,.. . 0 en, om-

• OJ aggas ett fyr-skepp, uti första dagarne af A 

~r~l, och dess eld att tändas så snart nedaiJStående föJ·än= 

nng med Anhalts fasta ht'\k har ä t . . 
halfva April månad. F . k . g rum, nemhgen l 

Y1 s ep pet, som har 2• 
men en S~I·skilt tackling :· . o 'd .ne master, 
hvitt ko. k ' al pa SJ orne rödmåladt med ett 

Is, ommer att ligga 0 1 S o 

omkring J_ mil f·-' .. d · ~ · fran Anhalts båk, 

F . 4 1 an an an af refvet • 8 r . 
JI'·Inrätt · o " · ' pa J 1amnars djup. 

nmgen pa Hlrtyget b o 
· estnr af 9 lampor med re-
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verberer, som omgifva den aktre masten, och iiro ::~5 fot 
öfver vattenytan. Liks~m alla andra Danska fp·ar kom
mer denna att brinna: efter l\'lichael i och före PPtsk ifi·iin 
! timma efter solnedgiingen; ifrån P<'\sk till Michaeli från 
en timma efter solnedgttngen till solens uppgimg. Vid 
regn och i mist ringes, eftet· hvar 5:tc minut, med skepps
klockan, uti 5 minuter. Om da<Yen bl·'tser en röJ flaO'o-t> ' < bt>l 
och undet· storm hissas en röd r;ös på förtoppen. Fyr-
skeppet är afsedt att blifva på sin station till den 2 r De
cember och att hvarje tu· i Mars utltigr;a så tidigt, so 111 

omsUindigheterna sttdant tillåta. BesiittningetT på (yr-skep
pet har ej tillåtelse att sätta sig i Leröring med ni\got 
förbiseglande fartyg, med undantag nät·, i nöd, hastig hjelp 
hehöfvcs, som då sltall lemnas så vid.t möjligt är. Vid 
samma tid, som denna flytande eld tändes, skall Anho.Jts 
stadiga fyt· förändras till en blinkfyr, bestående af 8 lam
por med reverberer, som p<1 3! minut göt·a sitt omlopp, 
så att man på 25 sekunder konliner att se ett starkt sken, 
som då varar cirka 6 sekunder, och sedan försvinner un
der 19 sekunder. Denna eld kommet· hiidanefter att brin
na hvarje natt, hela året om, elter ofvannämmle gru 
för tändnings- och släckningsticl. Deremot kommer elen 
stadiga bifyren vid Östra sidan af fyrtornet att endast 
brinna under den tid af [u·et, cl[1 fyrskeppet ej är på sin 
station. 

- l;:n redan på Kronob01·g uppställd interimistisk Re
serv-Apparat till en fyr, kommer tills vidare att derstä
des hållas brinnande, och skall under loppet af året en 
linsformig eld af 4:de ordningen komma att användas, 
och en ny lanternin att anskaffas. 

- På Trindel-grundet, sydost från Gjedserudde pd Fal
ste1', är i stället för en röd sjötunna, utlagd en hälften 
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. •1 d 1· på yttersta ändan svart- och hälften h vtttna a , nem tgen . 
af Gjedser-refvet, och utanför alla vid näm~de Tn~del 
befintliga grund, på cirka 4 famnar vatten, pejlande GJed
sers fyrtom i rak linj med dagtecknen på spetsen af 

udden. 

På Vixöe vid nordöstra delen. af Lolland ha1· hlifvit 
uppsatt en stång med en' horizoutel hvitmålad tunna på 
toppen, hvilket märke i linj med Taars kyrka, i Bai'oniet 
GuldborglaiJd, tjenar till ledning, för att styra emellan 
Skjelle-refvet och Ko-gmndet . 

England. 

Fyrskeppet vid Kentish Knock. 

Ifrån och med den 20 April d. å. kommer masten å 
fyrskeppet på .Kentish Knock att förses med ännu en hvit 
kula, mindre än deu redan derpå förut befintliga och öf
ver densamma, hvarigenom detta fyrskepp, äfven vid dags
ljus, kan skiljas från alla andra. 

Omhing 20 famnar ostvart från ett på höjden af 
North-Foreland sjunket vrak, är utlagd en grön bo'}· d 
ordet· nw k" D l me • rec • en iggel· på 6 famnars djup vid l" 
vatten, under följande pejlingar: North-Forelands /~t 
synbara bredd öppen i Ost om Mol'a Castle S. t. V • .! y~s 
Den gamla Margales k-yrka i J' · d .. 4 

• ~ . C . . InJ me vestra andan af 0 1 t t·escent 1 Margate S t V 1 V M NV. t. N. . • . ~ • argates östra boj 

8 
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Portugal. 

Fyrar undet' byggnad. 

På Vianna (Monte .Dor) vid 41" 41' 3o" lat. och So 
38' 2511 Iong. en stadig eld, efter gamla systemet. 

På Cap Mondego, vid 4oo 11 1 9" lat. och 8o 5o' 5611 

Iong. likaledes en stadig eld, efter gaml,a systemet. 

På Berlenga grande, vid 3g
0 251 lat., 9° 27' 5" Iong. 

vanlig eld med fördunklingar efter 2 minuter. Nyare 
system. 

På Cap S:t Vincent, 37° 2' 9" lat., 9° x3' 9" Iong. 
lika med föregående; ar nära färdig. 

På Cap S:t Mary, 36' 55' 6" lat., 7° 46' Iong. lika 
med föregående. 

Co!ombien, 

Bdk i Guayaquil. 

Den sedan längre tid under byggnad varand~ fyrbA
ken på ön S:ta Cruz eller Amoztajado (Guayaquils bay) 
är nu färdig, och kommet· derå, ifrån ~olens ned- till dess 

uppgång, att underhtUlas en stadig eld, som vid klart vä
der kan skådas på 12 a I8 mils afstånd. S:ta Cruz ligger 
5o mil från staden Puna, hvarest lotsarue bo. 

På Payana-grundet har blifvit lagd en båk-boj (svart, 

med slång och kula); en annan boj (hvit) är förlagd på 
Punta Arenas grundet, på nordliga delen af Mala Sand-
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dJ'up.·, peJ'ling af Puna bluff N. t. S. banken, på 4 famnars _ 

cirka 7 mil. 

Preussen. 

få Geertsen Pint, såsom deh farligaste b:mken i: Fti
sclte Ha/f (Pilla u), ligger en stor, svart- och h vitmålad tun
na, som synes på ganska långt afstånd. I midten, fram
c" R" e J1' <>ger en svart tunna med en korsqvast, som ,m· onn , o 
kan passeras Eå hvilken sida som helst, efte1· vinde~s be-
skaffenhet. De öfriga svarta tunnorna lemnas, da man 
kommer från Pillau, om styrbord, och de hvita tunnorna, 
som utmä1·ka vestra sidan af flacket, om babord. l(oltl
holzer-Haken är utmärkt med en svart tunna, Heet·des
grundet med en rödl och Camstigaller-Haloen med en ~tång
hoj . Äfven ä1· för mera säkerhet på den så kallade Kalz
haken f•·amfö1· Passargen utlagd en svart tunna; och på 
Leissuhnska stenarne en stångboj, som båda, vid seglingen 
f1·ån Pillau in i Passargen, lemnas till venste1·. 

Sverige. 

Ett fy1·-torn är under uppförande på ön Hållö, utan
för ]{ungshamn i Tiohus Läns nona skä:·gård, cirka l 
mil f1·ån den på Sälön- varande känningsbi\k och uti N. 
Latitud 58° 20' 3o" samt Long~tud 29° 2S' 45" Ost om 
Ferrö elle1· 11° 16' 45'' Ost om Greenwich; varande den
na fyr, som kommer att tändas i slutet af detta eller in
nan den r J u ni nästa ur, ämnad att blifva en omgående 

~pe~elfy1·, hvar.s ly~ningslider komma att väsendtligen skil
Ja s1g från fyrens H Marstrand. 

(Forts.) 

--



NÅGRA ORD 01\'I INSPEKTIONER OCH !IIöNSTRINGAR 

AF KRIGSSKEPP. 

(Meddeltlt.) 

Sön~agsmönstringen om hord på ett krigsskepp har hit
intills visat sig utöfva ett icke obetydligt inflytande på 
fartygets hållning och tjenstbarhet. All t måste då vara i 
ordning, putsadt och snyggt, från toppen till kölen, och 
så väl officerare som underbefäl och besättuing, uti en för 
tillfället lämplig uniform. 

Nu kan det icke nekas, att, som . elt fartyg ej alltid 
kan vara i ord,ning (ehuru ordning om hord ä1· ett huf
vucivilkor för skeppets tjenstbarhet), så är det lik visst väl, ju 
oftare sådant kan åstadkommas, eller med andra ord, ju 
oftare mönstring hålles. 

Under de sista stora rustningarne med Svenska flot
tan, på 1788- och go-talen, voro skeppsmönstringar ännu 
någonting högst sällsynt. Huru det i följd deraf förh öll 
sig med ordningen om hord på den tiden, och med sut:~d
heten i skeppen, kunna v1\ra äldste inom sjiivapnet än i 
dag vitsorda. Man har .sed ermera funnit nyttan af dessa 
mönstringar, som, med nya, förbättrade skeppsordningar, 
egentligen år 1808 eller 9 togo sin början inom vår flot
ta; och som sedermera hlifvit uti reglementet, åtminstone 
till en del, föreskrifne. Sålunda mönstras numera besätt
ningen, i afseende på snygghe t, hv~u·je morgon. Sedan 
sker (äfven dagligen) mönstring med blanka vapen, vid 
kanoneme, och klädesmönstring &c. Om Söndagen mön
strar Kaptenen sitt skepp uti hvarje vinkel och vr&. Han 
gör dervid, under en granskande rund, de anordnin-

6i 

.. l ·t'll h finner sig fåranl!l:ten. Allt gar och rattelser, lVUI l an d d t de "d .. d'.,.t men erme or detta betraktas nu såsom no van 1
b ' • 

man också i allmänhel anse sig hafva l inspektionsväg 
gjort nog; icke så tror insändaren. 

Man får med.,.ifva, att våra ·f1·ån längre expeditioner o . 
hemkomna fartyg äro, med afseende på den tid de var1t 
armerade m. m., i allmänhet utmärkt v~l hållne, ehuru 
de lik visst kunde vara bättre. Till vinnande af detta bätt
re fordras mycket, hvaribland väsentligast mera jemn öf
ning fö1· både befäl och besättningar, än här ännu kan å.1 
stadkom mas, och insändaren tror, att in spe k tioner af en 
flaggman, i någon mån, äfven kunde verka för detta makt
p<iliggandc bättre uti ett fartygs hållning, hvarefter man 
nlltid måste s trä f va. Ingalunda att chefs eller · officerares 
bemödande att hå lla skeppet uti sä tjenstbart skick som 
möjligt, skulle behöfva, eller ens kunde uppdrifvas deri
genom, att de bestämd! visste det en fullständig inspek~ 
"tion vid hemkomsten vore att förvänta; men ganska tro
ligt ät• det dock, att det mindre bildade und.e1·befälet, äf
vensom Le.~ättningen, skulle b lifva villigare till förkofran; 
hva•· och en uti sina stycken, om de under förmäns och 
kamrntf•rs ögon, vid slutet af expeditionen, medelst en ·ge.:. 
net•alexercis, finge genomg<l och visa hvad de under resan 
inhemtat; ty det gifves en driffjäder, starkare än regle
menten, mönstringar eller de eftet·h-yckligaste befallningar, 
som bringa1· den i allmänhet egenkäre sjömannen att full
gö ra sina skyldigheter, och att uträtta hvad han del'Utöf
ver fÖnn~1· - det är hederskänslan. Och ju högre den
na uppdt•Jfves hos den subordinerande, ju mera den hål
les i helgd, desto bättre ä1· det Detta a" 1• åtm' t • ms one nu-
tidens princip. 

På detta sätt hafva också andra nationer sett saken. 
Franska armerade f: ·ty · k a1 g mspe teras ofta, och exercera i 
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uärvaro af en utevarande Amiral. De Engelska -lära vid 
hemkomsten undergå en ungefår dylik mönstring, och hå~ 
-da dessa nationers sjöfolk njuta P,erigenom, så till s1lgan~ 

des, på ett lysande sätt, den uppmuntran och det herÖJn, 
hvaraf de göra sig förtjente. Troligtvis skulle exemplet, 
så vidt det kan tillämpas i Skandinavien, nog förtjena att 
efterföl jas. 

Det vore i sil. fall önskeligt om våra fartyg, hvaraf 
så sällan flere äro samlade under en gemensam hefålsflagg, 
då de till stationen hemkommo, alltid skulle undergå en 
sådan general-exercis och inspektion af stationsbefålhaf~ 
varen, att skeppets tjenstbarhet kunde fullkomligt be
dämmas. 

För hvar och en om hord skulle det säkert vm·a 
verklig tillfredsställelse, att medelst ett sådant tillfälle, (då 
äfven tillsegelsgående på redden borde företagas) få ådaga
lägga sitt nit för tjensten, och till hvad fardighet uti exer
cis den hemkomna besättningen hunnit, under de ofta få 
månader fart y get vari t rustad t. Men än mer! Det är, 
som redan blifvit antydt, ganska troligt att föreställnin
gen om en dylik general-inspektion vid hemkomsten, skul
le undet· hela expeditionen förmånligt inverka på folkets 
lust för exercis. 

Slutligen får insändaren (erkännande nyttan af de nu 
anbefallde in- och afmönstringarne) hemställa, om, på 
grund af hvad som äfven blifvit anfördt, det icke är än
nu angelägnare, att hemkommande örlogsskepp inspekte
ras, än det som går ut. 

FöRÄNDRINGAR vm KoNGL. MAJ:TS FLoTTA. 

Militär-Staten. 

Befordringar, utnämningar, m. m. 

Tm Sekond-Löjtnanter: Sv. A. Lagerberg och Ad. V. 

Zethelius den 19 Januari 1842. 

Till Ridda-..e af Kon·gl. Svärds-Orden: Kapitenerne 
G. Sjöbohm och S. Schmitterlöw, samt Kapilen-Löjtnan
ten C. Nyberg den 28 Jånuari 1842. 

Til Kommendant å Kungsholms fästning: Kapiteneri 
P. Lundsh·öm den 28 September l84x. 

Förordnanden. 

Till Chef-för t:a Matros-Komp.: Kapitenen nch Rid
daren Anoerstedt den 4 Januari 1842. 

Till Chef för Östergötlands Båtsmans-Komp.: Kapilen
Löjtnanten och Ridd. Paul Ame'en den '4 FebJ·uari · 1842. · 

Död. 

Kommendör-Kapitenen o~ h Riddaren af K~ngl. Svärds
och Carl XIII:s 01·den, samt af K. Ryska S:t "Wladimirs 
01·den, C. E. Servais den 18 April 1842. . 

Mekaniska Korpsen. 

B e{o rdringar, utnämni nlgar. 

Till Riddare af Kong!. Wasa Orden•. M · 
W Il 

a1oren C. E. 
a ensh·and den 28 Januari x842 , 
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Sjö-Artilleri-Regementet. 

Be{o rdringar. 

Till Unde1·-Li:ijtnanter: Under-Konstaplarue A. J. v. 
Borck, A. T. Vougt och Alb. Sandstedt den 2 Mnrs 1842. 

Civil-Statcen. 

Befordringar, utnä•m.nin·gar. 

Till Karnererare i Krigsmans-Kontoret: · Kassören, 
Expeditiöns-K~mmissarien C. A. Wolyn den 19 Ji'ebrual'i 
~842· 

Till Kassör i Krigsmans-Kassan:· Revisorn' derstädes· 
W. If-. _Pihlgar.d den 23 Mar.s x842. 

Till Riddare af Kong l. Wasa-Orden: ' AuditSren vid 
Stockholms Station, Assessorn J, G. Björkegren den 28 
Januari x842. 

A{sked. · 

Kammarskrifvaren J, Lundqvist, afsked med p~nsion 
den x5 Februari x842. 

Dqd. 

Kanslisten, vice Auditören J, P. Weruer den 3 Fe
bruari x842. 




