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ÖRLOGST.TENSTEN. 

H. 

T jenstens utöfning är väl, enligt hvad jag i det före
gående antydt, beroende af väl genomtänkte och efter lo
kal-förhållanden lämpade samt vidmakthållne dispositio
ner; men man må ingalunda derföre anse tjensten enfor
mig, elle1· att den kan mekanisll.t handhafvas å befälets 
sida. 

Ett redigt och oförvilladt begrepp om tjensten och 
dess anspråk på befälsindividerna inverkar mäktigt på 
t jenste-utöfningen, och detta är följakteligen väl viinit att 
begrundas, ty det går illa an att vara utan en bestämd 
opinion i sådant fall. Huru jag formått tänka mig in uti 
och göra mig redo för dessa förhållanden, går jag nu att 

möjligaste enkelhet framställa . 

Elemenlernas bekämpande och väldet öfver dem är hvad 
af alla utom yrltet anses såsom d et hufvudsakliga.ste och 
det egentligaste. Att mången af yrket deruti instämmer, 
samt ioreträdesvis egnar sig deråt, kan icke förnekas. 
Detta förhållande förtjenar att undersökas, ty det är af 
vigt att undanrödja den opinion, att "blott man är sjö
man, är man genast användbar sjömilitär". 

För att bekämpa elementerna äga vi redan och haf
va länge haft en materiel, hvilken, om den är fullständig, 
är stark och pålitlig nog att dermed bjuda dem spetsen. 
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Fö1• att begagna den, äga vi ledning uti vetenskaperna, 

lä mpade till vårt yt·ke, och uti det framfarnas et·faren

het. Man kan ock, utan särdeles misstag (y rket och men

niskosni ll et till heder) taga för afgjordt, att der materi

elen dukat under, i kampen med elemenlerna, der hafva 

oek, af 100 fall, någon omständighet hlifvit förbi sedd, 

om icke 99 gått fria, ty merendels har ant ingen ni\gon

ting uti materielens beskaffenhet der vat·it ofullkomligt, 

ellet· hafva sjömannen af ovarsnmhet eller af för mycken 

djerfhet eller i följd af instruktioner tv ingats att kasta 

sig in nti s[tda na omständigheter, der chancerna att gå 

fl'in födtållit sig såsom 1 till 2, och om vi än sett, att 

Mven medelmåttan någon gång kunnat här draga sig väl 

ur spelet, m& man id.e deraf drag;~ den slutsats, det för

mågnu att bedömma och att använda l1Vad man har i 

hiindet·, för att molverka elementenw och besegra dem, 

ehuru utgörande ett vilkor, intager främsta rummet i 

m ilitär-sjötjensten. 

Såsom ytterligare bevis htirför mii det tiilåtas mig 

eri nra om den erfarenhet, som vi äga i alla mariner, om de 

sjömän, hvilka hafva navigations-skicklighet, praktisk er

farenhet och rådighet, för att säkert besegla de rymliga 

hafver. och de triingre farvattnen, utan att derföre kun

ll<l utföra tjensten i ett krigsskepp, sådan den var i äldre 

tider, och srtledes ännu mindre med dess utbildning under 

den längre allmänna freden. Det är deremot obestridligt, 

att i den fullkomliga örlogsmanna-tjensten går naviga

tions-kunskapen, samt läran och erfarenheten att bekämpa 

el ementerna, hand i hand med krigs-detaljen. Man kan 

således aldrig vara fullt tjenstLar örlogsman, utan att va

ra sjöman, men väl tvärtom. 

Men på h vilka gi·under h vilat· då sjökrigsl jensten? 

Se der en fråga, den alla göra sig, och som ä1· af vigt; ty 
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oräkneliga äro de omständigheter, som inverka här. År 

det reglementariska förcslnifter, eller allmän individuel 

s~icklighet? ViGser !igen icke! ty af den förstnämnde äg
de den nydanade Kejserliga Franska marinen för sin tid 

allt: den seduare eller skickligheten hade vunnit ett ur

gammalt burskap i Engelska flottan. Tiden och händel

serna hafva likväl visat, att dessa omständigheter icke vo

ro tillfyllestgörande. 

Reglementariska föreskrifter höra ovilkorligen vara 

grunden för tjenstens gång, och utmärka ordningen deJ·, 

men den döda bokstafven är här, hvad den i allmänhet 

allestädes är, "en död bokstaf". Allmän skicklighet, väg

ledd deraf; komme1· det fullkomliga nära, men uppnår 

det icke. Det är jemte kunskaper, takt och erfarenhet, 

ett allmännare redigt och enstämmigt begrepp om disci

plin och subordination samt om nödvändigheten af lif 

och noggranhet i allt, det större med det mindre, det är 

den allmänna viljans kraftiga sträfvande att uppnd miUet, 

som utgör själen i tjensten; och detta mål tit·, att göra 

sig till mästare af hela den kt·aft, som materielen inne

bär. Medlet dertill är en, man fnln man, belåten personal. 

Dessa äro de allmänna grunde1·, hvarpå örlogstjemten 

hvilar. Att begifva sig in på de särskiltes område, är 

vaqskeligt; jng vill dock y;'\ga försöke t. 

Det är anmärkt, att dc omständigheter, som inv erka 

på tjensten, tiro otali ga. At t uppräkna dem, iir hvnrk en 

miijl igt eller nödvändigt; jag vill derföre endast betraktn 

de allmännaste, och i första rummet ski ldra förhi\llanden, 

sådanc de borde vara, och sedan försöka att u treda, hur11 

en hvar i sin verkn ingshets (ty att hvarje ind ivid utgiir 

(~Il vigtig länk i kedjan, är alldeles obestridligt) mft kuJJlllt 

llledvcl'ka till tjenstcns Läs ta, i det skick den nu är. 
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Tjensten i ett krigsskepp kan si'igas vara fullkomli<> 
tl > 

då hefiilhafvaren, med en ordning, som grundar sig på 
reglementariska föreskrifter, gifvit sådane dispositioner, att, 
med afseende på lokala förhållanden, alla i tjenst fö1·e
kommande vanliga händelser kunna och bli/va på san11na 
gång inöfvade, och skeppets ekonomiska angelägenltctet· 
derjemte i behörig ordning besörjde. Härtill fordras, att 
dess närmaste man vet att bedömma sin ställning. Han 
ä1· den som skall bevaka sin Chefs anordningar, och tjen
stens gång på alla punkter. Han kan endast sägas förs1 ft 
sin tjenst i den mån, han låter en hvar under sig fullg i)ra 
sin: d. ä., att en hvar må handlögga hvacl honom tillhö
rer, och känna gränsen för sin b efa ttning, så att ingen 
villrådighet i detta afseende ma äga rum. Då bl ifver 
t jensten på alla punk ter besörjd; ty i n gen del de ra f är 
lemnad åt slumpen, allt är fördeldt, och det större med 
det mindre är under inseende af en fOr ansvaret fnllt 
qvalificerad person. Intresset blifvet· derigenom allmiin t, 
och tjensten lätt att utföra; ty a llt emanerar pft .behöriga 
viigar ifrån, och åtet· till den högst befalland·e. Skepps
lil'vet är, hvad det kan och bi)r vara, trefligt och stal'ltt, 
och en ordningsfull samverkan kun pih·äknas i kriti ska 
ögonblick. Men är detta i allmänhet förhållandet hos oss ? 
Beklagligtvis mdste vi erkiinnn, att så icke ö1·. Detta rn i\ 
nnmärkas, icke klandras, enär det icke torde stå så allde les 
fullkomligt till i andra mariner i allmänhet, ehuru tjensten 

dem öfvas jemförelsevis mångdubbelt mer<i, än hos oss. 

De.t iir väl här förut ledt i hevis, att flottnn aldrig 
tillförne haft en så tjenstbar Offtcers-Korps, som föt· när
närvarande; men detta göt· icke tillfyllest. Det saknas 
t•nstämmighet uti åsigterna af tjenstcn, och fullständigh el 
u li de reglementariske föresluiftcrne, hvilka väl ant yda 
h\'ad tjensten tillhör, men angilva icke std\tcn att f<ilj a. 
Sc der t venne brisler a f rnenlis in vcrL111. 

5 

Detaljerna i e tt krigsskepp äro otaliga, och methoder
na vid deras behnndlande underkastade tidens vexlinga1·; 
men då tillfällen att med dem umgås sällan pftkomma, 
och alltid då, eftet· L1nga, mång<'lriga mellantiderJ hvad 
under d!i, om en befölhafvare icke så fullkomlicrt kan 

t> 

sätta sig in i tidsförhfdlandena, att allt gifves en dermed 
öfvei·ensstämmande behandling, så att icke förkärlek fö1· 
äldre bruk fur inverka på bättre methoders bekostnad. 

Hät· är pröfvostenen för Sekonden. Förmår han l1iir 
bibehiilla jemnvigten, si\ må man icke uppgifva föd!Opp
ning om ett kraftfullt skepp, enligt tiden, och ett trefligt 
skeppslif. Hiir har en Officer tillfalle att ådagalägga, om 
han förstår att bedömma tjensten, och känner de pligter, 
som äro fö1·enade med dess prerog:1tiver, eller med andra 
ord, om han är vuxen sin plats. Behåller han här ·en 
lugn fattning, och ![1 ter andra under honom fullgöra sina 
pligter, enligt den plan han noga genomtänkt, i händelse 
det icke lyckas honom · att få fullständige anordningar, 
och han -:lervid aldrig uraktlåter att handla i connivence 
med sin Chef och i dess namn, så skall han tilltvinga sig 
ett lika moraliskt inflytande öfver sinnena, som om allt 
utgingc fri\n befalbafvaren; ty utväg saknas a ldrig för 
en Sekond, att alleda uppmärksamheten från allt, som 
kan blottställa Chefens autoritet. En Sekonds inflytande 
ä1· så mägtigt, att om han förstår att göra ett rigtigt bruk 
deraf~ har han af vår bildade Subaltern-Korps biträde 
nog i tjensten, och, c;nligt rätta begreppet om disciplinens 
grunde1·, intager de1· skyldigheten att uppehålla befälhaf
Vai·ens anseende förstu rummet, siisom utgörande viikoret 
fö1· lydnad, grad för grad. 

Det förhållande jag skildrat gifver visserligen ämne 
till flera betraktelser. 

Jag har väl framställt möjligheten, att ett kraftfullt 
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skepp kan hafva en beftilhnfvare, som. icke haft tillfbll e 

att 1J1'akti3kt följa tjenstens alltjemnt stigande utbildnin o-

"' h vilket hos oss, ty -väJT, måste vara det allmännaste fa llet· 
' 

men jag ville dock endast förutsätta en sådan, som varit 

inne uti tjensten, och man för sig, den tid då han va 1• i 

verksamhet, och i följd deraf, ellet· i afseende på tjenst

barhet, njutit befordran till befMsgrad. Endast en sådan 

beftilhafvat·e har jag tänkt mig i det framställda exemplet, 

och jag skulle tro, att ehuru mycket tjensten vunnit och 

dagligen vinner, kan, om den intellektuela kraften icke 

svigtar, en flerårig frånvaro icke medföra sådane (att 

jag så må kalla dem) kardinalförändt·inga1·, att de icke 

snart inympas på en sjå-militäi·, som i öfrigt äger befål

hafvare-egenskaper. Men, invänder man, måhända expe

dition en är slut, innan bef..ilhafvaren ä t· inne uti tidens 

skick. Må vara att så är, men detta röt·er egentligen de

taljerna och methoderna i dem; hans (Chefens) autorite t 

är likväl, från första till sista ögonblicket, häfstången i 

tjensten och gnmden för skeppslifvet. Denna autorite t 

utöfvas ju alltid dit·ekte af Sekonden uti ekonomiska och 

administrativa ärenden, samt indirekte, men derföre icke 

med mindre verksamhet, i de disciplintira; ty man rn å 

icke glömma, att tjenstens grunder, gällande rnan från 

man, äro dessa: "Gå ald1·ig någon förbi i detaljet·na: gi f 

besked åt den som vederbö1·, och låt honom bevaka det 

specicla samt redogöra och ansvara fö1· utförandet". Desse 

äro grundreglor, hvilkas vigt mången måhända icke nog 

betänke1·. Der de iakttagas, der gär tjensten, och går väl ; 

der de förbises, går den ojemt, och någonstädes med miss

nöje. Vidmakthållandet af ett sådant skick hvilm· på se

konden. Chefen kan dervid grira ingenting, vore han än 

alLirig så hemmastadd i sina stycken; ty hans största au

toritet hvilar derpå, att han blott med en behöfver ha f

va kommunikation i tjcnstcn. Tvingas han att vara leda

re ell er kontrol1Ö1' öfvcr auordningarne: nödgas lum ;:~t t 
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blanda sig uti det exekutiva af detaljerna, vare sig de 

ekonomiska, administrativa eller disciplinära, så är syste

met stördt och ohjelpligen brutet; ty snart blifva de åt

gärder, han personligen nödgas vidtaga, föremål fö1' an

märkningar. , Erinringar blifva oundviklige samt trött

samme att glfva och taga; och den indulgencc, en hefål

hafvare all tid bö1· iakttaga emot alla, kan i följd d era f 

omöjligen äga bestånd. Rätta fö1·ståndet emellan Chefen 

och alla i skeppet blifver stördt, derföre att han nödgats 

träda utom den gräns, der hans personliohet aldri"' hordt 
. b D 

komma i fråga. 

,Att en Sekonds förnämsta &liggande är att upprätt

hålla sin Chefs anseende, och endast vara dess organ lidet• 

intet tvifvel; ty stark och mäktig är den myndig{1et en 

Sekond utöfvar i samråd med sin Chef; men svag och 

vacklande är denna autoritet, om den går på sidan deraf, 

och alldeles ingen, utan blott tillfälligt lydd, om prero

gativerne Legagnas såsom egne; ty högaktad i skeppet och 

högaktad i korpsen blifver aldrig den, som framsätter sitt 

jag, der det är tjenstens närvarande högste vårdare, som 

hör framstå. Den Sekond, som icke bättre förstår att 

vih·da kallet å sin plats, saknar den förnämsta egenska

pen: bildningen. *) 

Sådan är den rätta espriten, sådan den disciplin, som 

tjensten fordrar. Ett enda exempel vill göra tillfyllest, 

för att gifva styrka åt denna sats, 

, Franska ~arinen hade efter nederlaget vid Trafalgar 

Icke hunnit bhfva nog betydlig föt· att med flottor kunna 

•) Vi skola liingre fram tinclcrsiilm , om han icke är fullt ut i li 

ka stot·t I.Jehof af biträde i sin tjenst , som en, s<l till siio-andc 

förlegad Befälbafvare, uti siu. "' 
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visa sig på hafven; ty Kejsa1·ens tid Ylll' för mycket upp
tagen af krigen på fasta landet; icke desto mindr.~ var 
verksamheten Iiflig på varfven. Undervisningsanstnlterna 
u t vidgades och vårdades. Uti örlogshamnnrne armerades 

fartygen, ntistan så fort de hunnit blifva färdige, samt öf

vades der, så vidt omständigheterna mcdgftfvo, och i nlir

heten af etablissementerna höllos alltid kryssare af minc.lre 

fartyg, såsom Fregatter och Korvette1· m. fl. 

I början af tiuen emellan Kejsardömets första fall, och 

in trädandet af det andra, var, såsom bekant ii r, föga reda 
j allmänna ärendena i Frankrike. Emigranter, som, af 
en eller annan orsak, icke begagnat sig af den lemuncle 
am nestien, inströmmade från alla håll. Feodalerna, som 
kommo till väldet, uppsökte en lwar sina, och tilldelte 

dem utan urskiljning embeten och tjenster. 

Uti en hamn p~ Hieres-öarne låg vid denna tid, eller · 

18r4, en 2o-kanons Korvett, hvar5 Chef funnit rådligast 
att, i anseende till sina politiska tänkesätt, öfvergifva sin 
plats. Sekonden ombord anq~älte förh;tllandet hos bef.ilet 

i Tot1lon; d·erifrån af gick rapport till den nya Marin-Mi
nistern, och ordres kommo till Löjtnanten, att hans Chef 
skulle inställa sig. Sent omsider inträffar en gammal man, 
k lä d d i Fransk Sjö- Oftl.cers-uniform, sådan den bruk a de;, 
före revolutionen. Hans hela hållning saknade allt mili

täriskt, och talet, hvilket allt gick ut på jemförelsen af 
h vad han nu såg, med det han sett på 1 78o-talet, dft han 
gjonle tjenst, bevisade, att mannen var icke allenast i sak
Ilad af de allmännaste begrepp om sjötjenst, utan ock an

nan bildning, svarande emot dess utmärkta namn. 

SintJigen och då Löjtnanten märkte det intryck detta 
sätt att framställa sig på ett Franskt, väl organiseradt 

örlogsfartyg gjorde på den, till emottagning af sin Chef, 
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uppställde besättningen, föreslog ban honom att öfvet·se 

skeppet. Vid ankomsten i kajutan ville Officeren, jemte 

afgifvande af skriftlige förslager &c., insätta sig i sin be
fatt ning sftsom lydande; men här mtidl.te han hvad hans 

111 an egentligen gick för. Denne, en godhjertad stackare, 
berättade helt upprigtigt, att han i slutet af 17So-talet 
gjort en resa fram och åter från Vest-Indien, såsom En
seigne de Vaisseau, hvartill han genom sin slägt hlifvit 
beford rad, .utan förut inhemtade kunskaper i mc!tiet·en. 
Han hade visst linmat att egna sig deråt, men då Revo
lutionen utbröt, hade hans far på något sätt blifvit in

veck lad deruti och fallit offer derföre. Fadrens egendo

mat· blefvo konfiskerade, den öfriga förnäma _sbgten for 
sin väg, och han sjelf måste åtnöja sig med att hålla till 
godo hos en snusmalare, som förLarm ade sig öfver den 
fattige Officeren. I saknad af uppfostran, som kunde gi)
ra honom bemärkt, hade han onJf'attat snusmaleriet, och 
gift sig med sin mäs,tares dotter, under allsköns h'efnad, 
ti lls för ett par månadet· sedan, hans fl'U fick det infallet, 
att vilja heta Grefvinna. Huru hon blandat korten, visste 
han icke så noga, men en dag blef han hämtad af en 
förnäm kusin, och antydd, att genast träda i tjenst såsom 
Cnpitaine de Fn!gate, hvm·till man befordrat honom, samt 
Legifva sig till Hieres-Öal'lle, der en K orvett väntade ho
nom, för att utfiira de order för en expedition åt Greki
ska Archipelagen, som jemväl nu aflemnades. Hans om
tänksamma slägting hade besörjt allt, och den uniform 
han har, skulle nu blifva åter-införd i den Kongl. Flottan. 

Vår Löjtnallts beltigenhet i denna ställning var icke 

den behagligaste. Å ena sidan framstod harmen att se 
ett ädelt yrke så misshandladt, och å den andra ett redigt 
begrepp om disciplinen, kämpande med hvarandra. Men 

långvarig var icke öfvedäggningen. Han fann. framför sig 
en fullkomligt hederlig man, som icke haft nog karak.-

2 .. 
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tersf~1sll!et alt afböja ett tillbud, hvrns pligter luu1 icke 

kunde fullgöra. I medvetandet af egen förmflga trodde 

L6jtnanten sig kunna vidmakthålla disciplinen, och hålla 

tjensten jemn. Han uppgjorde derföre en plan, som be, 

fiilhafvnren fullkomligt gillade, nem!. att !rita allt emane, 

ra genom Sekonden, samt att strängt iakttaga, att aldrig 

i tjcnstevfig kommunicera sig med n:'\gon annan. För att 

utplåna det ofördelaktiga intrycket af det sätt, p<l hvilket 

Chefen första g5 n gen v isade sig för fel k et, och h varemot 

han sökte taga alla f<'irsigtighetsmiitt, öfvertalade han ho, 

nom, att vid f6rsta tillsegelsgåendet, och sedan hnn)nsett 

omöjligheten att li:ira honom att der sjelf föra befälet, nä!' 

Löjtnanten derorn gaf en vink, med stränghet utropa: 

Herre~ ser ni icke, att fartyget iir i fö1· hård fallning? 

Låt falla storseg let! Detta hade han mycket möda att in

pregla i den gamle, och a t t förm;) houom dertill; eme

dan det smärtade honom, att s<ilunda upph6ja sig på sin 

värde ledares bekostnad; men denne var obeveklig och 

bedyrade, att han lenmade skeppet, om hans vilja ide 

fick vara r~dande. Planen lyck<1des, och folket , som med 

åtlöje trodde sig kunna anse sin Chef, fick om honom 

den notion, att han var en gammal veteran, som nog ha

de hufvml och hjuta p<i rätta stället, dft det gällde. E

tuellel'lid kunde detta omi)jligen bära sig i ltingden, i syn

neril e t :1 en F ransk korvett, som under en fullt skicklig 

Chef och en s{ldan Sekond, en längre till va1·it hållen i 

sträng ordning. Flera kraflyttringal' mnchineracles, och 

slutligen lät Löjtnanten - som med afsigt beredt sin Chef 

tilliällen alt använda de rättelser, han med myckeu mö

da knnnat giira honom beg riplige ·- sätta- sig i arrest föt· 

uraktliltenhet. i\Ien detta slog förskräckligt illa ut. Unde1· 

ifvern alt upprätt!Jålia sin Chefs anseende, glömde Löjt

nanten, att han blottstiillde sitt eget. Han hade nem!. i .. 
sin Chefs namn, före arresteringen befallt en kursforän-

dring på bestämd timma; men detta hade antingen blifvit 
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glöu1dt, eller hade man <J.nsett sig böra förvänta, att Che

fen tog en annan organ, i stället för den arresterade. 

Nog af, kurs~n fortfot· till dess Löjtnanten ofönnodadt 

konuner upp och taget· befälet; men det var för sent. 

Fartyget stö!er i detsamma: Chefen kommer ut, och bör

jar jämrande anklaga Löjtnanten, föt· det han narrat ho-

110m, hvilket icke hiindt om han icke låtit öfvertala sig 

m. m. Löjtnantens första omtanka blef, att forsla sin 

Chef in i kajutan och alt läsa inne honom der; derefter 

tog Löjtnanten ledningen af Skeppets ft·älsning, allt under 

föregifvJnde af befallningar från sin Chef~ hvilken han 

dock icke släppte ut. Fartyget kunde icke räddas. En 

flotte af rundhult milste tillagas. Den blef färdig och alla 

behof, som omständigheterna medgåfvo, intogos derpå, och 

embarkeringen af folket böJ·jade, allt med största ordning, 

då olyckligtvis Löjtnanten af en störtsjö neJrycktes från 

relingen, der han ställt sig, f:ir att leda transporten af de 

sjuka. Med möda kunde han riiddas, och flera timmar, 

hvarunde1· flotten tlrifvit vraket ur· sigte, förflöto innan 

han kom till sansning. Hans första ord var då: "är Che

fen hergad ?" Vid det nekande svaret anklagade han sig 

såsom dess mördare, och föll i ett vansinne, som icke lem

nade honom förr, än han flel'a månader derefter återkom 

' till Frankrike och edor, att hans Chef vat· icke allenast 

vid !if, utan ock befordrnd till Cflpitaine de Vaisseau, se

dan han från vraket blifvit upphemlad af en Algirier, 

Chefens omUinksamnra slägt IH1de begagnat dennes svaghet 

för att vända allt till hans fo rdeL napporten innehöll , 

att Chefen såsom sjnk lemnat befi:ilet åt Löjtnanten. Den

ne hade satt oriktig kurs, och föt· att slippa ansvar inne

stängt sin Cbef, och farit sin viig med folket. 1\rigs-B.iit

ten frikände Chefen, som f6r sitt välförhållande bcfonlra

des. Emellertid ltade folket på flotten - undantagand e 

några, Lviilut dels Llif'vit borispoladc, dels dödt af s~ir s kil 

ta orsake1· - blif'vil bergadt af ett Egypti skt fart yg, och 
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sent omsider kommit hem. Lrijtnantens vansinne hade ic
ke medgifvit någon rapports afgifvande; dessutom had~ 
Chefens rapport redan passerat Krigs-Rätten, och fö1· Löjt
nantens återstod detta. Gråtande gjorde den dervid niir
varande Chefen sin berättelse om sin närmaste mans Le
teende, ifrån första ögonblicket till det sista, erhnn[!udc, 
att man förmått honom utesluta allt detta, endast under 
föregifvande, att Löjtnanten med hela besättningen om 
kommit på flotten, och kunde Löjtnanten föl jak tJigen in
gen nytta hafva af sitt uppförande, som dessutom var 
hans pligt, hvaremot det var ögonskenligt, att det skulle 
tala fördelakti gt för Chefen, om man föJ·egf1fve, att Löjt
nanten våldfört sig på sin befålhafvare, för att sjelf slip
pa ansvar o. s. v. Allt detta erkändes unde1· tårar. Ltijt
nanten var kall och bestämd snmt åberopade vittn en. 
Desse hade hört, att h an Hera gånger fått rättelser och 
återgå fvo de ord Chefen fällt di\ fartyge t stötte, nem! igen: 
'Dettn har jag att tack a edra r{,cl för" &c. Löjtnanten 
b lef dömd att a r kebnseras, oclt Chefen såsom oskicklig 
fö rlda1·ad sin t jenst förlustig. Dnmen stadfastades af Kej
saren, under de 1 o o dngarnes .Rcgeri ng. 

Berättelsen är· san n, ehuru ryslig. Jag har hiirt den 
.,f en viin tiil Lii jtnan ten. 

Hi.ir hafva vi en hände lse, d ~1· en man rtflade beviset 
p;", et t red igt begrepp om subordination och disciplin. Iliir 
visar det sig, att han fö rstod att bedömma sin sti:illning; 
ty d en som ki.inner Fransmännens lynne, skall säkert inse 
hvart det tagit vägen med orduingen i skeppet, om den 
gFtrnle snusmalaren fi'\tt blottställa sig, sådan han var; ty 
siil1ert är, att Löjlnnntens makt, hvilken, sådan hnn för
värfvat d en uncle1· sin förra Che f, och den h an oinskränkt 
bi behöll t i l l dess störts jön ryd te honom i ha f vet, hade 
varit qvHfd i sam nm ögonblick brsi:ittningen insett Chefens 
ofii rm i\ga; men lwn g ick f'iir långt. Vid Krigs-H.ätten 
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l han icke hchöft fortsätta maskeraden ptl sanningens hnt e · , . . bekostnad, för att dölja Styrelsens svaghet, so~n laht mrss-
Jeda sig genom en hof-intrig att gynna en Anstokrat, som 

l ·dt förblifva en snusmalare. )01 

Jag har nu framställt tjenstens anspräk på en Officer, 
blifvit anställd å Sekond-platsen, hvilken, i sanning, so111 · 

å en gi\.ng är elen svå raste att rätt bandhafva, och den 
P t tillfredsställande i ett krigsskepp. Det hörer ock mes . . . . • till sakens natur, alt en Sekond 1 mer eller mmdre man 
måste vara i behof af biträde och upplysningar, rörande 
fram steg och förändringar i detaljerne; ty han är re~an 
vid de år, att han under längre eller kortare mel~ant~der 
måst lemna rum för yngre, att begagna tillfällen till ljen
stens utöfning. Följakteligen, och då tjenstens framsteg 
aldi·ig stå ~tilla, är det alltid något i detaljerna eller me
thoderne, som för honom kan vara främmande. 

Fö1 bättringar af h vad namn och beskaffenhet de vara 
m:1 äl' det hvarje medlems af vapnet pligt, att låta kom
ma' vapnet till godo. De böra alltså uppsökas, _och hvar 

-en Sekond skall finna dem, är ingalunda tvetyd1gt. 

Ja<> sätter id.e i fråga, att en hvar, så väl uti all-
.. o . .. et nJed kamratei· som uti de skrifter i me-manna tnngang ' ' 

tie'ren, hvilka vi, lyckligare än våra föregängare, hafva a~t 
tillgå, söker följa sin tid, och sålunda in~emta .~et va~ 
sendtligaste; men dels äro sådane uppl~smnga~: sa:la.n sa 
specifikt afhandlade, att full säkei·het vmnes fol· hll.am.p-

. 1 dels finnes inom dem merendels flen' vanatJO-mngew, oc 1 .. .. .. .. • ner och hvilka bland dessa bor lemnas foretradet, det bm 
' 

• o 'd o f vara kändt af medkommande Officera1·e, sa VI t nagon a 
dem haf~ tillfälle, att dermed göra bekantskap. Med dem 
kan alltså en Sekond öfverlägga om nyare bruk, i hvilka 
öfverläggningar dc lika väl af böjelse som pligt ingå. 

Här hafva v1 ett tydligt bevis, a tt disciplinen inga-
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lunda lidet· deraf~ alt en ålch·e kan vara i behof' a f ~ att 
1 

berörde afseende, vända sig till en yngre; ty icke sättet· 

man sig i beroende, föt• det man efterfdigar andras ln·nk 

af dem, som på statens bekostnad, el l er i följd af si n pl ats 

i statens tjenst, hlifvit beredde tillfctll e, att derm ed vitlila 

hekantslap? Jag tvekar ingalunda att öppet förkl ara en 

hvar icke vara på sin plats, som underlåter eller anser 

det under sin värdighet, att i sådant afseende sätta sig i 

beröring med underordnade, men likväl förstår att bibe

hålla det moraliska välde, som utöfvar vida mera mak t 

emot möjligtvis förelwmmande etourcleri, än den krigsla

gen tilldelat· ancienniteten. 

Det iir icke utan exempel att det gifvils Sekonder, 

hvilka gjort sig så föga begrepp om egenskapen af sin 

tjenst, alt de med förbigåencle af den Officer, som vid 

hvarje af detaljerna är förordnad, lemnat direkta befall 

ningar i ekonomiska och administrativa ärenden. Häruti 

råder ett stort mis6tag, som bevisar att Såonden icke 

förmår göra sig reda för t·ätta omfånget af sin befattning. 

Det är alldeles tydligt, att en Sekond, han må äga 

huru mycken skicklighet och förm<'\ g <'~ som helst, omöjli

gen J,an räcka till, att hafva behörigt inseende vid verk

ställigheten af det specieia, och vara inspektor öfvet· det 

hela af den mångfalld af göromftl, som stundeligen före 

falla å ett krigsskepp, inom och utom relingarne; och hu

t·u vänta, att med nit, åtföljdt af intresse, blifva biträdd 

af en Officer, hvilken nftgon g<'lng anlitas, men de fles' a 

gånger icke, och fö ljaktligen ej kan iiga och hibehrtlla fi 

len af ärendenas gång. De biträdande Officerarne äro pr• 
detta sätt hvarken insatte i sina befattningar, eller afskilj

de derifrfm; ettdera är lik väl oundgängligt; ty uti t jensten 

må ingenstädes något halft äga rum . Det hvarken är, el

ler kan va ra meningen , att Ollicera !·nes anst ii llande v iJ 

det aljerna blott afscr, alt hafva hand om nyeklarne ti ll 
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P
börd srulllmen och åtfölja h varje ·gång de öppnas, h vii

up 
kel satt att utöf'va tjensten, man någon gång sett en se-

kond tro vara det rätta. Det nu gällande skepps-systemet 

afser, hvilket jag redan antydt, att tjenslen på alla punk

ter blifver bevakad, ·så att ingen del deraf är lemnad åt 

sig sjelf, utan att det större med det mindre må blifva 

under inseende af en för ansvaret fullt qvalificerad person. 

Tjensten fordrar allts/l, att de vicl detaljerna anställde 

Oflicerarne, ifrån första ögonblicket till det sista, hafva 

en noggrann och uthållande uppmärksamhet, hvar och en 

på sin plats. De äro uppbördsmännens närmaste förmän . 

Genom dem böra alla anordningar bringas till verkställig

h et, noga följas, och kontrolleras, samt afslutade anmälas 

till inspektion hos Sekonden. Detta ii r en bland regiorne 

j skepps-systemet, hvilken icke tål eftergift, ty en hvat· 

bör göra sin tjenst, och att vaka deröfver tillhör Sekonden. 

Åtskillige anmärkningar torde härvid göras; man an

föt· måhända t. ex. dels att methoderne för skeppsarbeten 

äro flerfaldige, dels också, att en ung biträdande Officer 

icke kan äga den praktiska vana, som är nödvändig, för 

att dirigera i detalj. Det vill alltså hlifva besvärligt och 

tidsödande för Sekonden, att vara hunden vid en omväg, 

då han på en genare kunde hinna sitt mål med en van 

Uppbörd:oman. 

Behöri'"'heten af inkastet erkännes vid en flygtig gt·ansk-
o 

ning, emedan det icke kan förnekas, att med den inskränkta 

öfning vi1r ungdom har, är fallet icke sällsynt; men jag 

hemställer, om icke inkastet får vika, för hvad deremot 

är att anföra. 

Taga vi vår ungdom rätt, så finna vi en allmän och 

prisvärd åtra efter verksamhet. Gerna slutar den unge sig 

till <.len erfa rne, då han emottage3 med den välvilja, som 

utgör själen i tjensten, så yäl som i borgerliga lifvet, och 
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höest få äro exemplen, dc1 icke en Uni! OJllcet· om l 
v v ' •ononl 

vi sas förtroende, anviinde1· hela sin tj'cnslefönn i\<>a c0 .. b ' '' r nt t 
uppfatta och väl utföra ~e uppd1·ag, honom lcmnas. Detta 
allt kommer Sekonden till godo, om han fö,·står att 1 

)C-

gagna ~>ig deraf. Hans tjcnst tir icke ensamt den befallan-
des, honom tillhiir derjemte, att vara den ledande i tjen

sten. Han äger ingen hvarken legal eller moralisk rättis-
het, att hafva större anspråk på erfarenhet hos underord
nade, än som svarar emot de tillfällen, en hvar haft, att 
sätta sig in i tjensten. Det är i det föregående visadt, att 
han sjelf kan vara i behof af att inhemta kännedom 0111 

en eller annan omständighet, som han icke haft tillfälle 
att se; han är således icke sjelf ofelbar, huru då kunna 
fordra sådant af ungdom? Han måste således underkasta 
sig nödvändigheten att gifva sig tid, för uppfyllandet af 
den delen af sitt kall, som icke är den minst vigtiga, nem!. 
att vid hvarje tillfälle föl'Vis~a sig om alt vara förstådd af 
dem, som under honom skola stym i detalj. Om detta 
förefaller besvärligt, så må man icke glömma, att det ut
gör ett viikor i den plats han bekläder, om han än skull e 

förgäta, att han en gång var nybörjare. Här gäller ·dess
utom den allmänna regeln , att "vill man njuta af prno
gativer, må man icke undandraga sig något af hvad sa.n 
dermed åtföljer". Och eu Sekonds prerogativer äro stora. 
Det är en utmärkelse eller företräde, hvarefter alla med 
skäl sträfva. Den som värdigt och i rätta andan egna r 
sig deråt, vinner snart ersättning för sin möda och lät t

nad i sin tjenst, genom den e>prit, som deraf födes och 
blifver rådande, och hvilken jag uti inledningen uppgaf 
såsom driffjed1·en i skeppstjensten, nem!.: den allmänna 
viljans sirä/vande till fullkomlighet. 

Mot~atta förhållandet eller der en Sekond annorhmJa 
beter sig torde jag icke behöfva att skildra. 

N,<.GRA DAGAH AF EN AFLIDEN SvENSK SJö-OFFI

cERs ONGDOMSLIF. (UR DESS EFTERLEMNADE AN-

TECKNINGAR). •. 

~ ;. .....,. - - Samma aftou blef jag förhyrd som Kon
stapel på Amerikanska skeppet Delaware, Kapilen Gallan
der, snart segelfärdig för Philadelphia, der han var hem
ma. I·Iyran betingades till 6o Amerikanska Dollars i må

naden. Detta va1· lik väl icke mycket, ty det var pappers
my n t. Ett par dagar det·efter, sedan jag aflagt min skyl
diga tacksamhet hos mina vänner och bekanta i Marstrand, 

gick jag ombord på Amet·ikanska skeppet, som,: af orsak 
jilg ej känner, endast had.e ganska liten besättning, nem!.: 
Kapitenen (en infödd Skott'e och ägare af stötsta delen i 
skep})et, hade hustru och 2:ne bam i Philadelphia), Styr
man, Timmerman, Båtsman, 3:ne· Matroser och Kocken, 
irifödde'· Amerikanare, jag samt 5 Finska Matroser, summa 
14 man. Dessutom hade vi ombord en ung, vacker och 
hygglig Lotsdotter, från Marstrand, som var -gift med den 
ena Amerikanska Matrosen. Skeppets Lottenlast var salt, 
sah;t dessutom alla sorlet• segeJd_uk, tågvirke, thekislOl' 
in. m., en ganska-Tik last. Skeppet var ett i .alla afseenelen 
vackert och väl rustadt ·Koffardifartyg, hade 7 kano
uer, 4.o Franska gevtir sat'nt en hel hop sablar, och ett 
stort fön;åd af krut och flera ·behofver, men deremot vat• 

proviant-, bröd- och vattentillgången nog knapp, hvaraf 
vi ock i längden fingo lida stor brist . 

-1 början af Mars *) afseglade vi från Marstrand ttn• 

•) 17'791 såletlcs umlcr Amcdkanslm fl'ihctskriget. Anteclmin-

3 
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de1· Engelsk flagg. Komne under Norrige hade vi Lotsa1• 

ombm·d, hvilka berättade oss att en Engelsk örlogsbrigg 
låg några mil derifrån i en hamn, och fri\gadt: Kapitenen 
om han icke ville löpa in någonstädes på kusten; svaret 
blef nej, och att vi komma från Götheborg och voro de
stinerade till London. 

Resan fortsattes derefter, icke till London, utan nor
den om England, med vackert väder och gynnande vind; 
ovanliga kursar styrdes, till undvikande af att infalla med 
andra seglare, h vilket äfven lyckades; men deremot för
längdes vår väg, så att den ftim10dade bristen på vatt en 
och proviant i föi·sta dagarnc af Maj visade sig och vi 
1·edan då lhåste börja med förknappning. 

• En dag då vi efter räkning voro : i annalkande af 
Amerikanska kusten syntes, under mycket vackert väder, 
ett litet m:oln på himmelen. Kapitenen, som i det samma 
komm.er upp. på däck, befallde oss genast , berga alla segel, 
nedtaga bramrår och bramst~nger samt, med , ett ord, i 
största hast preparera skeppet för en annalkande storm. 
Ehuru jag, för min del, ?"Var okunnig om h vad allt detta 
hade att betyda, fick jag snart lära känna detta ovanliga 
phenomen., som ofta inträffar på dessa kustm·· Molnet för
storad.e sig från en Ii ten fläck till dess hela himmelen var 
förmörkad, en häftig storm med blixt och dunder följde, 
skyfall af 1:egn öste ned på oss, och _ skeppet syntes ena 
ögonblicket tryckas ned i djupet, af orkanen, och· straxt 
_det·efter var , allt åter stillt; så, svåra s~ormbyar igen! 
D{nna, för mig högst ovanliga väderlek fortfor . uära 2 
timmar, hvarefter himmelen åter klarnade, .och det vackra 
vädret återkom, bramstänger och rår npptogos, och seg,len 
lossgjordes till tork ni ng. 

Hl 

garncs författare var då 21 år g·ammal och Untler-Styt·man 
vid Amiralitetet. Dog som Öfv.-J .. iijtnant Jns:s anm. 
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Om nätterne forcerade vi med segel fö1· ,att upphin
na kusten, men om dagarne låga v.i bi, exerce1·ade med ka
noner och handgevä•·, samt höllo noga utkik efter segl11re, 
som vi nu ' mera alltjemt fruktade föt· att anträffa. Vi 
fyllde karduser och patroner, satte oss i det fullkomliga
ste försvarstillstånd samt spikade bräder öfver -luckorne1 

på det kanonerne lättare skulle kunna föras öfver från 
den ena sidan till den andra. Vå1· Kapiten yttrade allt
jemt, att han aldrig lefvande lät någon Engelsman taga 
sig. "Om jag förlorar mitt fartyg", · sade han, "så blir 
det säke1·t med mitt lif; men om vi, mina v1h1ner, lyck
ligen och väl komma till Philadelphia, så skall jog heder
ligt handla mot er". Till den 20 Maj hade vi, i anseende 
till den ovanliga väg vi tagit från. Sverige, icke, på nära 
3 månaders tid, !ett ul\gon seglare, men nu om aftonen i 
solnedgången syntes · 2:ne 's~glare på långt håll. Mot nat
ten förändrade vi vår kurs och styrde från land. Nästa 
morgon syntes ingenting till. Vi hade stiltje hela dagen . 
Mot aftonen ·observerades åter en seglare långt borta, och 
vi kunde ej med kikare mskilja, hvad slags fm·tyg det 
var. Mo1·gonen derpå, den 22 Maj, syntes ånyo samma 
seglare; en brigg, under full 1·odd, allt mer och mer när
mas oss i stiltjen. Vi gjorde emellertid klart skepp till 
aktion, och mot kl. 11 f. m. kom denna olycksbrigg, en 
kapare om r 4 kanoner, med mycket folk, under Engelsk 
flagg, på sidan af oss, och frågade hvad skepp det var 
och hvarifrån vi kommo. I detsamma hissades vår Ame
rikanska flagg, och Kapitenen svarade, att vi komma från 
Sverige, och voro destinerade till Philadelphia. Straxt 
följde ett skarpt skott frän briggen, jemte antydan att 

- nedhala flaggan och gifva oss till pris, Ett föraktligt nej ! 
skallade från Kapiten Callande1·, alla våra kanoner uffyra
des mot briggen, och drabbningen börjades samt fortsatt es 
ytterst häftigt å båda sidor, så- med kanone1· söm hnnd 
gevlir. Som briggen var mycket låg, och skeppet deremot 
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högt, vi\.gade. den icke · lä~:;g a ombord . till änlriug, ulan 

höll sig' påt n1il:a disfance. Denna ursinniga affä1· va1·ade 
öfve'l• en timma, ·hvarefter . b1\iggen med sina åmr afhigs
n'ade sig från ·oss • . Vi hade· lidit rr1ycket i · tackling och 

J'nndhult· samt.rhJiste vår gifta matros, som · blef träffad i 
bröstet· af en nmsköttll.ula, men 'lefdc ännu •2:ne tirn dJar. 

' .. 
r ·På eftermiddagen anföll · oss .briggen ·ånyo, ·allt undel' 

föHfarande sli'f.tje! än på ena, än r på andra sidan; men 
mottes ·alltid af ett Lika tap'pe1' l skju tande från .':v[ira 7 

kanoner och emellanåt fl'ån handgeviire'n; så att han åter 
mås te aflägs:na sig, ti'oligen eniedan vi mycket skada·t han; 

folk, på ha11s fÖr oss · sjn·liga och iippna ·cltick. · • 

Mo•t natten- Merkom hrigg·en p<1 vår ]Jagbords låring, 
skfit häftigf p& oss, och hade förrnodligen ätnnat äntra; 
n1en af ' den lifl'iga elden från skeppet och i okunnighe t 
om våt• 'verkliga styrka, måste hari f1tcr för tredje gfmgen 
•afvika. En ' Fi:nsk ma t t' os bl e f nu svårt !J lesserad och 
ot•ienstbar. Hela bag'bordssidan på tusendctcket var in
skjute~ och fartyget illa tilltyg~dt, så vi:il som rår, tack
ling och sli:inger; bogsprötet vat· afskjutet. De~ oaktadt 
bulTade vi när kaparen höll ifri'lll oss. I<iar1itenei1 tillta
lade oss llll S<tlunda: "Mina vännct·, v'i måste ledsna n t 

honom; och om vår Herre gaf oss vind, skulle vi - söka 

undkomma med vårt rikt lastade skepp till' Delaware
Ilivcr elle1· Cap-James, hvarifn1n vi, efter räkning, ·stå om
krit'lg 12 leagues, då jag skall dela skepp och last med er 
1om pris; men lika högtidligt förklaJ 'ar jag nu, alt hvil 

ken man som nedhalar min flagg, honom skjutet' jag först 
'till döds, och seLlan ' antänder jag denna krut-ceutne1· 

(en sådan stod vid nachterhuse t) och spriinger sk'ep
pct i' luften i· samma stund som någon Engelsman sätter 
sm fot ombord". Vi lnfvnde honom alt slåss till si•sta man , 
och i-ståndsatte ·oss fi.ir vidare anfall; men hörjade nu lida 
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]Jri s~ pi\ :kulor, så att •vi måste anikaffa spik och 'jernbi .. 
tar al•~ stoppa i kanoncrne. , 

, Hela öfriga delen af natten va1' tyst; men den 23 
oll1 ,'t'norgon'cn', so in · V<ll' . Söndag, fick briggen en Ii t\!n ~r4s, 

ltöll< ned på· oss· kl . 9 f. •. ~p. och manövrerade så att ihan 
kom för bogen på oss och, fick stumpen af vårt bogspvG.t 
emellan sina rnasteL Han började nu oupphörligt att från 
sina kanone1· och handgevären .i mäJisat·ne, 1·ensopa vårt 
däck, och hesältningen gick ned. Jag stod nu vid styl·
lJords-sidan af bålen, med ögonen fästade på Kapitenen , 

som med brinnande lunta stod färdig att antända den 
omuärnnde krutfjet·dingen, och jag afbidade nästan utan 
känsla det ögonblick då Engelsmännen skulle äntra och 
skeppet flyga i luften . Skrå och kulor haglade mig kdng 
öronen. Som menniska, och ännu med sundt förnuft i 
behåll, kunde jag ej utan den största tillfredsställelse -
jag bekänner det upprigtigt - se Kapitenen och, beklag
ligeP, en af de Finska matroserne, som stod vid roret, i 
delta i.igonblick falla, döJskjutne. Jag uppräckte genast 
mi n a händer, och ropade till Engelsmännen att upphöra 
med skjutningen; detta skedde, och de imusade med lyf
tnde sablar och pistoler, frågande efter den öfriga besätt
ningen . Mitt sval' blef att de som lefde troligen voro 
nere ~ skeppet. De sprungo ned och funno till sin stora 
förundran endast 10 man friska, den sårade Finska ma
trosen och den vackra enkan. Vår flagg hlef nu struken, 
oeh detta rika skepp öfverlemnadt som pris, till Engelska 
Kapare-Driggen Roa~;both om 14 kanoner och 5o mans 
besättning, sedan det hlifvit fcirsvaradt i nära 24 timma1·, 

nndet· en den häftigaste affä1· jag någonsin bevistat, med 
afseende på olika styrkil och armatur. Utom styrmannen, 

kocken och enkan hlefvo vi alla transporterade ombord 
på briggen, och vi väntade oss naturligtsvis att der blif

va misshandlade ; men man kan dömrna om vår förvå -
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ning då vi på -det vänligaste emottogas af Engelsmiinnen, 
som kallade oss brave fellows, hvilka med sådan tapperhet 
försvarat oss mot en öf.verlägsen styrka. Vi undfägnades 
på bästa sätt, · och tillfrågades af Kapitenen om vi ville 
taga tjenst på briggen. Härtill biföllo jag och de Finska 
matroserne, och undfick jag Quarter-Masters beställning. -- .....;... - . ---;'r _..:.. - ·- - - ~ - - - -

'• 

• 

'l 

UTDRAG AF FöRVALTNINGENs AF SJö-A RENDENA 

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE OM DE MERA ANMÄRK~ 

mNGSVÄRDA UPPTÄC~TER OCH FRAMsTEG, HVILKA 

I DE TILL 8JöVÄSENDET HöRANDE DELAR UNDER 

SEDNASTE HALFÅR ÄGT RUM I ANDRA LXNDER , 

AFGIFVEN D. 30 JANUARI 184J. (REFERENT' 

R. W. BAECKBORc). 

Att till allt större fullkomlighet och utveckling upp
hringa ångmachinerne och hvad med dem äger samman
hang, i och för deras användande på fa1·tyg, utgör fort
farande och företrädesvis det amne, åt hvilket en trägen 
och oafhruten forskning egnas; bland dem, som härmed 
sysselsätta sig, är äfven en i England vistande Svensk,' 
Za_uder, som erhållit patent på vissa förbättringar vid 
Angpat1nors och maehiners ·konstruktion • 

Han har förbättrat ångpannan på ·det -sätt, ·att .. ~n 
öppen 'vattenkista· anbragts i ·ångrummet så, att den ·på 
alla sid(n· omgifves af ångan i pannan, hvarigenom, då 
vattnet i. denna kista erhåller lika temperatur med det 
kokande vattnet i pannan, ångpt·oduktionen skall' så be
tydligt ökas, att pannor, inrättade på detta sätt, icke be
höfvas på lå~1gt när så stora, som de·: af den vanliga kon
struktionen. 

Förbättringen vid ängmaehin en p~står deri, att i .stäl
l!!t fö•· det vanliga , kondens!'<ringssä~te~ . medelst insli:ipp.an
de . af J..allt _vatten, har Zander vetat - a~t ,I.Dedelst yttre 
londensed ng åtel' föl·van4la ångan i vatten; fÖl' detta 
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ändamål har han användt en förbättrad mctl10d af en al~ 

dre, af Hall begagnad; då dennes afkylnings-npp:ll'at be~ 

stod af en mängd vertikala rÖr, utgiircs Zandcrs af ett i 

en kall vatten-cistern på kant nedsatt, mycket tunn t, men 

lämmeligen högt och långt kopparkäd, liknande en pa. 

rallelipiped af en half tums tjocklek, eller med rum mellan 

dess sidor, hvilka hilllas på detta afstånd från hvaranura, 

medelst på kant instuckna, som trappsteg böjda, ihåliga 

koppanemsor; dessas ändamål är tillika det, att något 

uppehålla den vid öfverkant inslå~pta ångan, im~an den 

som vatten utgår vid underkant. 

En sådan arkylnings-apparat ät• anbragd på :'\ngfar

t.yget Eva, om 24 hästars kt:aft, och har, under ~:ne [irs 

begagnande, funnits vara mycket ändami\lsenlig . . Ångma

c.hinen på sistnämnde fartyg är på Woolfs plan med 2:ne 

cylindrar af 'olika stodek i förh:'iJiande af 1 till 3. Ån

gan, .som först med hög-tryck .och. expansion vet·.kat i den 

lilla cylindern, går derefter in uti ett af Z11nder uppfun

thit ångskåp, bestående af en i , .öfra:. ändan tillsluten cy

linder, som med den umh;a ändan . ·står, i ett ringformigt 

kärl, fyldt med qvicksilfver, hvilket tillåtet· cylindern att 

hö.ja eller •Sänka sig, . all:t ,efter som mer . ~ller mindre spän

s,tig ånga insläppes .. unde!' densa~una; hät·ifrån ingå t~ ån~ 

gan i den. stör~re eller , lågt:ry.cknings-cyJ~Qder,n, opl1 sedan 

till kQndensorn eller den för'ut ,omt<tlt_a afkylnings..,appa

l'l!ten; de .försök, -som ·hittips hl\fv,it gjorde, äro verkställde 

endast ·,på ·'Ji'hemsen, ofvan om •Londons bryggor och så

ledes: ännu . okäntlt, huruv:ida systemet är Jampligt för: sjö

gående fartyg. 

-L · Bland s~nare: i England ·byggtle ttngfat•tyg irltagei; det 

nya, benämndt Great Northern, ·'ett utmärk·t rum; Detta 

fartyg ·lopp af stapeln tid LondonJerry den 3o Juli 1842. 

Det framdrifves wed en skru.f af 'Siniths uppfinning, om 
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11 fots längd med gänger eller lJlad, upptagande r4 fots 

diamete1·. Skrufven drifves af 2:ne ångmachinet· af till

sammans 36o hästars kmft med tryckning af 3 )l! pe1· 

qvadrat-tum och gör 88 omlopp i minuten. Machiner 

och pannot· upptaga litet rum, och äro placerade i akter-· 

skeppet. Fartyget är fullständigt tackladt till fregatt, 

bygdt af trä på vanligt sätt och beräknadt att jemväl 

segla fort. 

Dess dimensioner äro: 

Längd mellan perpendiklarne. 

Största yttre bredd • .•.... 

Djup i rummet ........•• 

Dräglig- { efter gamla mätningssättet 

htt eft~· nya dito 

fot 9 tum. 

" 5-
r 43o tons. 

. • . •. I5t4 dito. 

Dess hastighet, då skrufven gör 88 omlopp, har vid 

försök uppgått till 9 Engelska mil i timmen. 

Sk r u fven är för närvarande använd på 6 st. i Eng

land byggda fartyg, nemligen: 
Tons, Hästkrafter. 

London, A rchimedes . • • • • . 237 70 

Brigl1 ton, Pl'incess Royal . 1 o 1 4.5 
Porlsmouth, Bee . . • • . • 3o ro 

South Shields, Beddinglon 270 6o 

London, .Nuvelty • . . • . . . • • . . 3oo 2-5 

i Londunderry, Great .Northern . • . I5r4 36o 

och kommet· att användas på följande, under byggnad va

rande fartyg, nemligen: 
Tons. Hästkrafter. 

i Bristol, Great Britain •.•.•...• 36oo 1ooo 

Ra t tie . • • • . . . • • 8cio 200 

{ 

1 Franska Regeringens • 35o 
i Frankrike 

2 D;o D; o h varelera 120 

4 
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nland Franska Regeringens ungfar tyg finnas red an 
byggda fjorton styden om 45o hi:istnrs k rnf't h vanJe1·a. 

under byggnad äro fyrn krigsC1ngfartyg, hvardera af 22~ 
hästars kraft. 

Engelska Regeringen låter i Wool w ich bygga ett 

ångfartyg af t65o tons drägtighet och Soo hästars. kraft, 

samt ett annat lika ~tort i Cbatham; detta senare filt· 

namnet James Watt och Jirekt verkande machiner med 

dubbla cy limh·ar af Mandsleys & Fields uppfinning. 

Af fartyg, byggda i England, mi:irkas vidare: 

The Queen, om t6o fots bngd, 16 4 fots bredd, 4 fots 

djupgående och 219 tons tlri:igt med 2 machiner om 35 

hästars kraft hvanlera , eller omkring 1 hästhaft för hvar

je 3 tons driigtigbct. Vigten a f mach i nem e, med edonler

ligt vatten i kittlarne, hjul &c. komplette, 35 tons; detta 

fa1·tygs hastighet uppgifves till 14 sjömil i timmen, under 

del machinen gör 32 slag ell er omlopp i minuten. 

Megara, det första krigsi\ngfartyg, som fått ängkitt

lar försedda med fina rör af Sewards & Co:s uppfinning. 

Montezuma, ångfregatt n f 1100 tons eldigtigbet och en

dast 9 fot d jupgåcnde, d<'• den i:ir fullt utrnstaJ; den är byggd 

att på i)fra cHieket fö1·a 2:ne 68Yl!ge kanone1· i svänglådor , 

utom va11ligt antal n.indre kanoner, och försedd med ma

chiner af 3oo hästars kraft, konstruerade enligt nästan sam

ma grunder med dem å Regeringens ångfartyg Gm·gona, 

Styx m. fl. , i h vilka macl1iner ångan kan afstängas vid halft 

slag, s[t att de verka enligt expansions-principen. 

Detta fartygs behållna hastighet utröntes under pröf

ningen vara To! sjömil i timmen så vä l under ebb- som 

flodticlen pft Themsen. 

2'7 

Can11da, Jern fartyg till bruk af Engelska flottan på 

sjon Ontario, dit detsamma nylige n ankommit från Eng

land afsändt i bitar, jem te arbetare till dess uppsättande 

efter framkomsten. 

Af de ångfartyg, som i Frankrike IJyggns, är ett be

nämndt Napoleon, ,1f gooo kilogrameters kraft (ett nytt ut

tryck för kraftmätaren, som i Frankrike börjat an tagas i 

stället för det ltittills ny ttj,lde, nemligen "hästkrafter", 

varande en hästkra ft ansedJ lika metl sjuttiofem kilogi·amc

ter, således gooo kilogrameter eller nio ton ueauxmelre lika 

med 120 hästkrafter); detta fur tyg, h vars bestämmelse tir 

att föra posten mellan Marseille och Corsica, kom me1· a t t 

förses med skruf och skall med det snaraste löpa af sta

peln . Man finner häraf, att öfvertygelsen om skrufvens fö

reträde för de ännu snart sagdt a llmänt använda skofvel

!Jjulen på sidorne, är i tillväxt; och om det med skruf 

föraedda ofantligt stora ångfartyget Great Dritain skull e, 

enligt hvad förmodas, lemna ett öuskadt resultat, så är 

Jet troligt att inom en fOga afliigsen tidpunkt skofvelhju

lens bruk blifver utträngdt af skrufvens, så m ycket hellre, 

som, enligt den · erfarenhe t man redan äger, medelst rön 

med ångfartyget Archimedes, skrufven meJdelar fartyge t 

större hast, synnerligen i nwtvind och sjögång, gör farty

gets manöver lättare, intager mindt·e rum, viiger mindre, 

kostar mindre, och är mindre bluttsltilld alt skadas eller 

söra skada i sjögång, vid ornbordlägg ninga J·, passerandet 

genom slussat· m. m. samt synnerligen skyudad för fiendt

liga skott, hvartill kan !tiggas f()rdelarne af ett vackrare 

utseende, samt en för segling och bestyckning bättre pas

sande form, som kan gifvas fartyget då det lwn undvara 

skofvelhjttlcn, hvilka dcssutonJ medföra många olä3enllf': tcr. 

En uppfinning, förtj ent af en allmännare uppm :it·ksam 

het, är det si\ kallade Cautchuc-Ccmen!ct, före~;lac;et a t t 

användas p& skepp f(ir åt skilli ge iindamål. 
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Denna uiJpfinning besti\t· i frambringandel af s~i!·
skilda lösningat• och blandningar, dels alt anvi:indas vid 

beredningar af dref till fartygs drifning, dels att dermed 

i stället för beck bestryka de drifna nåten, dels ock att 
JJestryka fartygets hotten dermed. 

Lösningarne äro tre till antalet, nem l.: 

Tet:pentin-Cautchuc-lösningcn, bestående af en vi gtdel 

Cautchuc, upplöst i tolf vigtdelar TeqJentin-Spiritm. 

Naphta-Cautchuc-lösningen består af en vigtdel Cnnt 
chuc, upplöst i tolf delat· rektilicerad Stenkols-Naphta. 

Stenkols-Oijc-Cautchuc-lrisningcn Lestår af en vigtdel 
Cautchuc, upplöst i tolf delar Stenkols-Olja. 

Blandningarne äl'O: Asphalt-blandningen N:o , och 2 

ocL LaciJlamlningen N:o 1 och 2. 

Asphalt-hlandningen N:o 1 består af två vigtdelar 

pulveriserad Asphalt, upplöst i en vigtdel Naphta-Caul 
chuc-lösning. 

Asphalt-blandningen N:o 2 är sammamatt af två vigt

delat· pulveriserad Aspbalt, upplöst i en del Stenlwlsolje

C:lutchuc-lösning, och till fyra delar af denna blandning 

lägges en del af en conocive sublimat-lösning; denna sed

nare lösning beredes i ett glnceradt stenkärl af två vigt

delar pulveriserad corrocive-sublimat upplöst i 3 vigtde

lat· hvit naphta, hvartill lägges tre delar slenkolsolja. 

Lac-blandninger. N:o 1 och 2 heredes p<l rednn he
shr ifvet sätt, då i stället för asphalt tages gummi lacca. 

Dref fö1· fartygs drifning beredes derigenom, '~1- lt det 

29 

blötes a n tingen terpcnti n-ca u tchuc-lösn i ng, eller n a ph ta

cnutcbuc-lösning, h varefter den öfverflödiga lösningen pres

sas ut, tilgorna redas och t01·kas, då drefvet är färdigt till 
nyttj:1nde. Asphalt-blandningen N:o 1 eller lacblandnin

gen N:o 1 nyttjas att dermed bestryka nftten. 

Fartygs sidot• och bottnar bevaras medelst en hettick

ning af asphalt- eller lac-blandningeu, en åttondedels tum 

t;jock; någon af blandningarne N:o 1 kan användas för 
öfvervattens-skeppet, äfvensom till första strykningen å 

skeppskroppen under vattnet, men till de öfrige stryknin

garnc på ~istnämnde del af skeppet anvi:indes någon af 
blandningarne N:o 2 . nlandningarue pftstrykas heta med 

en borste, oclt hvarje stt·ykning lemnas att torka, förr än 
den följande giires . Ytan af den sista anstt·ykningen jem

nas under upphettning. 

Ändamålet med detla cemen.ts anv1indande är att skyd.:_ 

da fartygets hottnar för mask och .att, LiiLtt·e än med hit-
·tills brukliga medel, heYara skeppets för luftens inverlwn 

utsatta sidor. Af denna orsak är saknnden af n~gon bi

fogad uppgift å kostnaden af detta cements anviindande i 
jemförelse med hittills för samma ändnmål nyttjade ämnen 

så mycket större, som ~ostnaden alltid och synnerligen i 

stort, förnäm l i gast best~ m mer uppfinningens användbarhet . 

Ett fyrtorn af jern, uppsatt på Morants udde vid ön 
)amaicn, det första af detta ämne för nämnde ändamål 

uppförda, bnr under sednare h~lften af år 1842 blif
vit tillverkadt i Bramas & Robinsons manufaktori vid 

Belgraves plats. Tomels höjd från foten till taket ät· 105 

fot, hvaraf 15 fot nedsänkta i fastn klippan äro invändigt 

fyllda och utvändigt stt'iltade med bullersten och samman

gyttrad massa, som kommer att gifva fullkomlig fastbet 

åt detsamma; hela tornet ä t' tillverkad t af jernpliirar af 
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1 tums tjocklek, i mo skiften eller afdelningar; det un
dersta utgöres af 11 plfttar, det öfversta af nio; det hela 
är starkt sainmanhuHadt genom jernflänsar, och sedan det 
blifvit stadigt och beståndande fåstadt, kittadt med jern
kitt och derigenom bragt till ett fullkomligt helt. 

Att invändigt minska hettan, som en ' brännande tro
pisk sol, verkande på en byggnad af enbart metall af blott 
en tums tjocklek skolie göra odräglig, skall hela byggna
den invändigt beklädas med sandstensskiffer med ett totnl 
rum af halfannan tum mellan denna och jernet, hvarige-· 
nom en ständig luftström kommer att kriuggi't det hela. 

J tornets sidor äro 24 fönster af r4 tums höjd ro 
tums Lredd, infattade med tjockt gjutet glas. Tornet, upp
rest på sin slutliga hesttimmelse, har go fots höjd lill gal 
leriet, på hvars platform lnntern inen kommer. Denna är 
(örfärdigad af Dewille och ganska skickligt uttänkt, tir 1 0 

fot hög, och innehäller en kringgCtende fyr med 8 lågor. 
Tornets diameter är di -! fot vid basen, artagande till r r 
i fots diameter vid toppen, och dess hela vigt precist 100 

Tons. Man har tvekat, huruvida nödigt vore att förse 
detta torn med å sk ledare, då det sjelft i afseende på höjd, 
form, ämne och afskiljd belfigenhet, kunde anses för en 
sädan, men slutligen stannat vid det beslut; att en jern
stång skall nedföras i jorden, för att afleda det elektrisk a 
ämnet, i händelse tornet komme att deraf träffas. Delta 
torns hyggande har blifvit verkstäldt med en betydligt 
inspard kostnad, det·igenom alt, såv til vid dess första upp 
sättning i England, som vid den slutliga på Janwica , in
gen sti:illning dertill användts. En tvärbalk, med en sned 
stötta och vindspel, placernd öfver det först hopsntta skif
tet, utgjorde det e nk la •·eds!, ap, h va r igenom pi Crtame t i Il 
det nndra lyftades, och efl er dessas snnHnanbultande, fly t
tadl uppft det andm skiftet, lyftad es plåtarne till det 
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tredje o. s. v., tills hela byggnaden inom kod tid och med 
fi'• man fullbordad es. Ingången till tornet är höjd från 
grunden 10 fot , och har en stark dörr of ek, 'till hvilken 
man kommer upp på jernfotsteg. 

En märldig omständighet härvid är den skyndsamhet, 
hvarmed tornef hlifvit färdigbygdt, då endast 2 månaders 
tid förlupit, sedan befallningen derom gafs. Hela kostna
den för detsamma, inberäknadt ritning, byggnad, trans
port till Jamaica och uppsättning på Morants udde, upp
gifves till 7000 L. Sterling. Toppen af detta torn är en 
platt fyrkant af 16 fots sida, hvilken således skjuter ut
om toruets sidor; denna platform är omgifven af ett tre 
fot högt jernräcke. 

Rörande den elektro-magnetiska kraften, som första 
gången år I83g tillämpades af Jacobi i Petersburg, alt 
dermed drifva fram en båt, så har en, benämnd Elias, i 
Haarlem allmängjort en beskrifning på en ny, af honom 
nppfunnen maehin för användandet af elekt•·o-magnetis
men, i ståilet föt· :'lngkraften, hvarmed hans sJftemåi huf
vmlsakligen varit att afhjelpa de brister, hvilka gjorde 
Jacobis eljest snillrika uppfinning fullkomligt misslyckad , 
så vidt den rörer praktisk nytta. 

Dessa bt·ister tyckas haft sitt ursprung i• den felakti
ga förutsättning, att kraften af de magnetiska stängerne 
uteslutande har sin plats i deras yttersta ändar, deraf den 
form, som hittills gifvits åt alla elektro-magnetiska rna
chiner {t~ emligen af en hästsko) hvilken, under det den 
förorsakar ett oundvikligt afbrott i den magnetiska ström
men vid hvarje ny vändning af polerne, lemnar p:'\ sam-

- ma grmg fullkomli gen oanvänd den i stängernas öfriga de
lat· inneboende kraften. I motsats till detta förhållande 
har den ny<~ uppfinningen a f Elias det verkligt stora före-
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triidet, att göra hela kmften of den magnetiska slrömn1c11 
oafbrutet verksam genom apparatens hela massa. Appa
J a ten består af 2:ne koncentriska ringar af m j nk t jern, 
stående på samma plan, af hvilka ringar den yttre ät· 
orörlig, medan den inre hvälfvet· omkring sin egen axel. 
Meddst ett stycke koppartråd, lindadt kring hvardera af 
dessa ringat·, har han gifvil dem sex magnetiska poler, 
placerade till lika afsttmd fri'm hvarandra; varande det 
hela så inrättadt, att Jen ena ringen utöfvat· dess verkan
de kraft pi't den andra li'tngs hela omkretsen och alltid på 
samma afstånd. En Ii ten mycket fullstänuig moJe Il af 
denna vigtiga uppfinning finnes nu i Lonelon till allmänt 
beskådande, och utslagen af dess verksamhet erkände af i 
dylika ämnen sakkunnige män vara sådane, att de lemna 
säkerhet föt• den mest lysande framgång. En vagn på 4 
hjul, lastad med 6 tons, har medelst ofvannänlnde kraft 
blifvit framdrifven på jernvi:igen i granskapet af EJinblll·g 
med 4 Engelska landtmil i timmen. 

Man har i England ansti:illt stränga försök med elt 
nytt slags lim, åt hvilket man gifvit namnet sjölim. Upp
finnat·ens namn är Jeffery. Om detta lim, som i vattnet 
är olösligt, visade sig af en starkt bindande egenskap, s[t 
vore dess värde och nytta för bruk på sjön äfvensom i 
flottans verkstäder af stor betydenhet. 

Försöken verkställdes öppet utan något förbehåll eller 
döljande af det minsta dervid, och utföllo till alla näna
J'andes tillfredsställelse. 

En 8 tums mörsare laddades med !- l't krut, hvarup~ 
}lå lades ett klot af hårdt trä af 8 t- l't vigt, klotet be
stod af 2:ne halfklot, förenade medelst sjölim. Detta klot, 
afskjutet från mörsaren, unde1· 45° elevation, kastades till 
ett afstånd af 260 yards, der det studsade upp till en 

33 

ansenlig höjd, ubn att vid den noggrannaste undersök
ning kunde upptäckas, att det gifvit sig det minsta, eller 
visat tecken till att af stötens våldsamhet åts],iljas. 

Mörsaren, ånyo laddad, men med ?t U krut, och af
fyrad under 45o elevation, kastade klotet till 5 18 prds 
afstånd, der det studsade flera gånger; vid anställd under
sökning befanns det icke i minsta mon hafva gifvit -sig. 

I tredje försöket laddades samma mörsare ställd på 
o • ' 45 elevatwn med {-~ l't krut, då klotet, afskjutet kasta-

des till ett afstånd af 760 yards; det studsade denna gån
gen mindre, än vid de föregående försöken, emedan det 
nedträngt så mycket längre i jorden. Vid undersökning 
derefter befanns klotet fullkomligen felfritt, utan att det 
minsta hafva gifvit sig i fogningen, ehuru ti·äet syntes 
stött på ett par ställen. 

Det fjerde skottet afsköts med lika laddning och ele
vation som det tredje, men de två hälfterne till det klot 
som denna gång användes, förenades medelst sjiilimmet, 
på stället inför allas ögon. 

Operationen härvid var helt enkelt den, att gr'ira det
ta lim brukbart på samma sätt som det vanliga, medelst 
kokande vatten, eller, som vid detta tillfälle, medelst di
rekt användande af eld, som för ändamålet blifvit upp
gjord i mörsare-batteriet. Träklotet blef genast derefter 
neddoppadt i en vattenpyts under r5 minuters tid och 
precist r6 efter sammanlimningen afskjutet från mörsaren 
samt kastadt en distans af 750 yards, utan minsta tecken 
till att fogningen gifvit sig, oaktadt den så nyligen blif
vit gjord. I alla nu nämnda försök hade klotets solida si
da varit lagd niirmast krutet, men för att ännu strängare 
pröfva limmets styrka, laddades mörsaren, ställd på 75° 
elevation med 1 {~ Yl krut, hvaruppå det i första f(it·söket 

5 
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a fskjutna träklotet Jades med fogningen näst intill krutet. 
Vid detta skotts affyrande, kastades klotet så högt, att 

det bier' osynlig t , ehuru man med ögat htnde följa dess 

lopp, tills det icke visade sig större än en liten sten, hvar

efler det nedföll på goo yards afstånd från mörsaren. 

Efter dessa försök, afski)ts elt träklot från en hau

bitz, laddad med fem lod krut på vanligt sätt; klotet grä
sade första gången på 200 yards afstånd och vidare flere 

aån<>er öfvet' en ytterligare distans af 5oo yards, utan nå-
t> t> k l f '~ .. f""" gon slags åverkan på kulan; sa111ma ·u a a sKots or au-

dra gången från haubitzen med samma utslag. 

Sedan användes en svår slägga ptt ett af kloten, men 

icke med nrtgon annan synlig verkan, än att det fas ta 

träet splittrades. 

En sednare dag försöktes detta lim ytterligare på d et 
sä tt, att tvenne medelst limmet till ett helt förenade trä
stycken utborrades midt i fogningen, så att en bomb af 
5 J.: tums dia metet' inpassatles, fät· att spränga detsamma ; 
bo;nben, antänd medelst brandrÖt', slet sönder träet i män

ga bitar och i flera ~'igtningar, utan att någonstädes åt

sk ilja de delar, som voro sammanfogndc med limmet. 

Utslaget af alla dessa rön synes så tillfyllestgörande, 

att några fler sannolikt icke it'rågnkomma, med mindre 

sjölimmet sk.ulle finnas tjenligt för andra, ännu icke kän

da ändamål. 

Af nyare förslörelsemedcl utmärka sig de så kallade 

Northons konkussionsbomber, med h vilka en series af för

sök blifvit anställde, dels i Woolwich, del' de bö1·jal re

dan i Oktober 184,, dels i Portsmouth, Addiscombe och 
Deal, hvarefter de slutats i vVoolwich d. 26 September 

1
84.2. Tolf stycken af dessa bomher afskötos från en 10 

tum> eller Iool'ig kanon emot en skott-ta_fla af trä pt1 t:J.5 () 
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yards (1913 Svenska alnar) afstånd. Fyra af dem träff'a

J e taflan och sprungo ögonblickligen vid ilÖten. Åtta af 

dem trälfade jordvallen och felll af dessa åtta sprungo i 
sa mma ögonblick stöten inträffade; tre af dem sprungo 

icke. Hvarje bomb hade en sprängladdning af 5 u styc
kekrut. Kanonen laddades med 12 l'i. Efter dessa väl 
lyckade försök har detta haftfulla hjelpmedel till Eng

lands sjökrigs beväpning hlifvit godkändt af artillet·iet och 

a f Regeringen faststäldt; det kommer hädanefter att, en
ligt Engelsmännens förmenande, bland krigsmadliner in 

taga sitt rum, som den förskräckligaste något land ägei'. 

Dylika försök hafva med ett ungefärligen lika ut5lag 
blifvit för längre tid sedan vet'kställde i Norrige och sedan 
i Sverige med bomber, försedda med Fredrichsens antänd

.nings-method. Hesultatet af dessa förs ök i Sverige v11r 
a tt af nio bomber, som träffade skott-taflau på 1100 almn·s 

afstånd, sprungo sju stycken och åstadkomme en ganska 
förstörande verkan. 

Till utrönande huruvida kol-låren på ett ångfartyg 
· lemnar ångkittlarne något skydd af betydenhet, har man 

emot en skott-tafla, föreställande sidan af e tt åugfartyg 
je m te dess kol-lar, använd t 68ll!ge och 56Yige kanoner på 

12So yards afstånd. Laddade med 18 till 16 l'i krut gjor

de kanonerne säkra skott, utan att kulome genomträngde 
kol-låren, änskönt jernet, som utgjorde lårens inre vägg, 
hade rem_nat åtskillige tum, der k u l orne hade träffa t och 
blifvit qvarhållne, hvaraf kan sintas a.l!t de för lorat stör

re delen af sin kraft under passerandet genom kolen . Om 
detta förhållande erhöll man visshet derigenom, att en af 

kulorne gick igenom den delen af skott-taflan, som sträckte 

sig utom kol-Wren , drifvande framf{)r sig ett fast trästyck e 

af l fots fyrkant och 6 a 7 fots hngd samt slutligen ge

nomträngande en lika tjocklek af trä bakom, sänkande si!) 

djupt i den jord soUl utgjorde skottvallen. 
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En följande dag gjordes ett nytt försök. med den 
56rtge kanonen; af 24 skott, afskjutne från densmnrna, in
trängde åtskillige kulor i kol-låren och åstadkomma stor 

förstörelse, i det att de, utan att gå igenom, upprefvo 
fogningarne från botten till 2 fot nära öfverkanten. Frän 

den 68l'ige kanonen afskötos ytterligare tvenne skott; det 

ena af dem sönderslet fogningarne på kol-lårens ena ända 

från botten till 3 tum nära öfverkanten, och verkade att 

en stor mängd kol föll ut. Efter dessa försök hörjades 

skjutningen med bomber från en 10 tums eller 10ol'ig ka

non på goo yards afstånd. Bomhen i det först afskjutna 
skottet träffade fläcken i taflan, utan att springa, sanno
likt derföre, att de lösa kolen, genom hvilka den passera

de, utsläckte elden i brandröret, innan den hunnit med

delas bombens innehåll; den andra bomben inträngde 2 
fot från den första, äfven utan att springa; den tredje 
bomben inträngde lika ledes 2 fot från den f()rst3, blott 
r1ärmare marken, sprang 6 sekunder derefter och l>astade 

i luften till 3o fots höjd en låga af itända stn:"t kol, spri
dande omkrir,g i alla rigtningar spillror af bomber, trä 

och kol till ett afstånd af 200 yards. En fjcrde bomb, 
som afsköts, intriingde och sprang i skottvallen . 

En annan dag företogs s], jutning med I·i:iclglödgadc 
32)S!ge kulor från 8oo yards afstånd. Den först afskjutna 

kulan intrtingde i kol-lårens botten, i nära samma vertikal

Iinie med fläcken i taflan och satte eld i trtivirket, S()lll 

fortfor att långsamt brinna tillika med de antiinda kolen . 
Den andra };.ulan inträngde 3 fot frftn fläcken och fastna

de så bland kolen, att först efter en full fJerdeclels timma, 

röken af dem som antöndts kunde framtränga genom det 
hål der kulan gått in, och i låren~ öfverkant, men deref
ter växte elden skyndsamt till dess manskap med brand
sprutan ankom och släckte den. Försöken slutade medelst 

afskjutande af en 8 tums bömb från et t batteri på goo 
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yards afstånd, den träffade målet i fläckens horizontal
iinie, sönderslet östra ändan af låren och sprang då den 

hunnit dess bakre vägg, kastande omkring, till betydligt 
afstånd, kol jemte stycken af bomben. 

Jernplåtame, hvaraf denna lår v2r byggd, hade en
dast en fjerdedels tums tjocklel1, deraf den otillräckliga 
hå llbarheten hos fogsömmarne, synnerligen i lårens bakre 
vägg, blir förklarlig. De lösa kolen, inlagde i en sådan 

lår af 5 a 6 fots bredd, tyckas hafva utgjort ett betydan
de h i n der för kulomas genomträngande. 

Då det förnämsta hindret emot ångfartygs större 
verksamhet i drabbning är svårigheten att så skydda ång
ki ttlame, alt de icke må genomborras af fiendens skott, 
och fartygen derigenom försättas Ul' stridbart skick, så 

hafva i Pol'lsmoutb, ombord på skeppet E~ellent, försök 
b lifvit anställde till att utröna, om de föt· detta ändamål 

nu brukliga skyelden uppfyllde en sådan med dem åsyftad 
bestämmelse. Dessa skydd bestå af femton plåtar eller la

ger af metall, hvardera i tum tjock; i likhet med dessa 
t illreddes en jernsköld och ställdes på 4oo yards afstånd 
hån skeppet, hvarifrån den besköts först med en 8 tums 

konkav kula från en 68l'ig medium kanon. Kulan träffa
de flacken, skar sig in betydligt, återstudsade och sprang 

flera stycken. 

I det andra skottet afskjöts en tät 32U'g kula från en 
h non af 9 ~- fots längd; kulan träffade kanten af taflan, 
gled förbi, och sprang i två stycken. 

Tredje kulan träffade fläcken, der den fastnade efter 
\ ' 

att hafva trängt igenom åtskilliga plåtar. Fjerde kulan 
träffade den tredje, och skickade den rent igenom alla plå

tarne, splittrade dem i många stycken, som igenfunnas på 
frånsidan af den träställning, intill hvilken skölden var 
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fästad; den femte och sjette kulan gick igenom det hål, 
den tredje och f]erde kulan gjort. Ytterligare afskötos 
tio skott, som, träffande målet på åtskillige ställen, full
komligen försWrde det. 

Detta försök visar, att de nuvarande skydden för äng
kittlame äro alldeles otillräckliga mot anfallet af en fien
de, som hunnit någon högre grad af noggranhet i skjut
nin"'' men finner tillika att skj'utkonsten hlifvit bragd till 

t>' 
en förvånande höjd af fullkomlighet af dem som studera 
densamma ombord på Excllent, derigenom faktiskt bevi
sande nyttan af denna förträflliga undervisningsanstalt, 
hvarifrån Artilleri-Officerare och sjömän utgå till flottan. 
Alla Officerare äro nu förbundne att undergå en noggt·ann 
examen i artilleri-vetenskapen, innan de kunna befordras 

till Löjtnanter. 

I Washington har ett lyckadt försök verkställts af 
Samuel Colt, med en af honom uppfunnen sprängnings
machin, att förstöra ett för detta ändamål på fem sjömils 
afstånd från machinen utlagdt fartyg. Efter ett i Wa
~hington affyrdt signalskott satte Colt, som var i Alexan
dria, sprängning~machinen i verksamhet, och ungefår 20 

sekunder efter signalskottets affymnde, steg en ofantlig 
vattenkolonn från det ställe de1· fartyget låg; då denna 
kolonn skingrat sig, .syntes icke en spillra af fartyget . 

Efter hvad Förvaltningen förmodar har denna ver
kan uppkommit genom eicktro-galvanisk ledning medelst 
på förhand sträckta metalltrådar mellan det till spräng
ning laddade fartyget och machinen, hvilken method re
dan förut blifvit i stor skala försökt i Portsmouth pÅ den 

sjunkna tredäckaren Royal George. 

UmoMNE SJöVETENSKAPLIGE ARBETEN. 

U ndenättelse om fyras· , båkar och sjömärken 
på Svenska kusten ifrån Haparanda till Norr
ska gränsen, med 11 st. plancher, efter Kong). 
Förvaltningens af Sjöärendena Leslut , utgifven 
af Lots-Direktörs-Embetet , år r842. Priset 32 
sk. banko. 

Att Skandinaviens klippbeströdda kust ännu räknar 
alltför få sådane kännings- ock säkerhets-anstalter, som 
hetrygga kustfartens säkerhet, är en sanning, som måste 
medgifvas, utan att derföre förneka sednare tiders för
tjenstfulla bemödanden, att i den mån tillgångarne med.,. 
gifva, hålla jemna steg med tidens fordriugar. Många re
dan färdiga arbeten vittna härom, och flere äro att på
räkna, hvaraf skönjes, att man med tillfredsställelse kan 
emotse den tid, då vi, i detta afseende, icke stå efter an
dra nationer. Dock är allt detta af mindre värde, när 
man är okunnig om dessa känningsmädr.ens ställe, och det 
utseende, hvas·igenom de hestämdt skilja sig ifrån andrA, 
vare sig för att utvisa en segelled eller ett farligt grann
skap. Huru mången har ej med lif och egendom pliklat 
för en dylik okunnighet, medan den erfarne och i tid 
omtänksamme sjömannen, som icke aktat för ringa att in
hemta kunskap om ett oLetydligt kors, en tafla, en spir 
eller uågot dylikt, hvarigenom han blifvit viss på sin sak, 
seglat lugn in i hamnen eller i tid undvikit klipporne. 
Spridandet af en allmännare kustkännedom är derföre ett 
hehof, som icke hör förbises, och vi hafva icke heller sak
nat dem som arbetat för detta ändamål. Sedan det fö1· 
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sin tid förtjenstfulla "Jan Månsons" arLete nu mera ih · 

oanvändbart, hafva vår oförgätlige G. af Klints sjiikort 

och kustbeskrifningm· blifvit alltförväl kände, att hiil· be

höfva omnämnas. 

Åren 1834 och 1835 utgaf Sjömanna-Sällskapet i Gö

theborg en ganska fullständig afhandling om fyrar och 

känningsbäkar m. m., innehållande korta men tydliga be

skrifningar öfver största delen af sådane på denna sidan 

equatorn. 

Förlidet är utkom det här anmälde arbete. Det ut

gör en liten afhandling på 48 sidor i oktav, börjar med 

några korta allmänna bestämmelser öfver skillnaden emel

lan olika slags fyrar, nem!. "kust-, hamn- och ledfyrar", 

samt sjömärken, hvilka åter indelas i "kännings- och spir

båkar, stångmärken, kasar, kummel" samt slutligen såda

ne, som till form och utseende på afstånd icke kunna be

stämmas, såsom hus, träd, stenar m. fl. och med ett ge

mensamt ord kallas sjömärken, Derefter följer först en 

kort historique och beskrifning på fyrarne, derefter sjö

märken i den ordning de på kusten förekomma från Svart

stens stångmärke under Malörens lotsplats, den nordliga

ste i Sverige ti)J Kosters kull vid Strömstad. Gottland 

förekommer i sammanhang med och i slutet af Södra 

Lots-Distriktet. För bvarje ställe äro utsatte latituder och 

longituder, jemte ll1ärkenas, så egne höjder öfver vattnet, 

som de ställen hvarpå de stå. 1 1 st. viii lithografierade 

planeher visa deras utseende. Det hela är med mycken 

omsorg utfördt på vackert papper, och priset 32 sk. ban

ko ytterst billigt. Boken förtjenar att ägas af hvarje sjö

man, som intresserar sig för sådane siikerhetsanstalter, 

hvarom kännedomen i behofvets stund ingifver en rådig

het, hvilken man i sådane farans ögonblick för intet pris 

skulle vilja bortbyta. 
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Vid nogare granskning af boken finnes en eller annan 

liten anmärkning att göra, och anföres här, i följd af spe

cielai·e kännedom derom, hv<.~d som angftr Södra Lots-Di

striktet. Fyrlyktan pli Grimslfär vid CaJmar ä1· upphöjd 

öfver taket på husets Östra ända, men på ritnino-en visar 
. d t> 

den s1g un er takresningen, sådan den var, innan ombygg-

nad skett. På öen Gåsö i Calmar sund har ett hvitt 

stenkummel om 12 fots höjd hlifvit uppförut till rättelse 

vid inseglingen söder ifrån till Malmö, och ett märke pil 

grundet Dämman, h vilket i boken ej finnes upptaget. Li

kaledes är å Lägerholmen vid Landöhamn ett, och uti in

loppet till SOlvilsborg 2:ne hvitrappade stenkummel upp

förd e, hvilka ej heller omtalas. Vid Landu ti1· stången på 

Lindön för närvarande vida kortare än hvad beskrifningen 

upptager, emedan den aflJ!äst, och endast ett stycke deraf 

om 5 i'1 6 alnar upprest. Vid Åhus äro både nona och 

södra båkarne ka>serade, och skola ombyggas, dervid den 

sednare, äfvensom den så kallade kryss-stången, såsom nä

stan alldeles undanskymd af skogen Espet, troligen kom

rna att borttagas, och ersättas af ett hus elle1· stenkummel 

på stranden utanföt· skogen. Vid Lilla Hammar, emellan 

Skanör och Malmci, är Lotsmärket (pag. 4o, pl. IX) bort

taget, och ett dylikt uppfördt södet· om Skanör till rättel

se vid segling emellan Bred- och Kogrunden. Å pi. VII 

still·, e m el b n Hafsskärsudde och Ro/me, under ett märke: 

"Vid Hr~mt1en", hvilkct knn missförstås. Här borde stil 

Lutterhorn (på Gottland). Sluleligen bör tilliiggas att den 

gamla Stenkolsfyren pft Falster förtindras nu till en Len

tille-f.Yr af 2:a ordningen, och kommer troligen som så

dan alt tändas d. 1 Jnli. På Falsterbo-re{ skall ett fal'

tyg med 2:ne fyrar utläggas. [(ullens /yt• skall förändl'aS 

till roterande spegelfyr, och pft lJiorups Tdnge äl' en stil

lastilende Lentille-f.Yr af 2:a ordningen under byggnad. 

6 



DYKAREKLOCKANs FöRHATTRING GENOM D~n. PAYERNE. 

En af nyare tiders ~igtigaste uppttid.ter har blifvit 
gjord sist!. ftr af Doktor Payerne, den att kunna lefva un
der vattnet ' , ulan kommunikation med yttre luften. Dok

tom har flere gånge1· nedstigit pil 7 a 8 metres (27 Sv. 

fot) djup uti dykareklockan vid Import-Dock i Vestindien. 
Han beledsagades hvarje gång af en ibland kompagniet s 
Ingeniörer och några dykare, vanligtvis använde vid doc
kans undervattens-arbeten, och han har lyek~ts, till allas 
fullkomliga belåtenhet, att bevisa, det han förmådde icke 
allenast att göra luften i klockan ren och inandbar för 
de personer, som voro deri inneslutne., sedan luftröret 
hlifvit derifrån borttaget, utan jemväl, att, medan han 
å~tadkom denna vigtiga f()rdel, han kunde hindra vattnet 

ifdin att höja sig uti kloekan alit efter som hon nedsänk
tes på ett större djup, lnilket på det högsta lättade arbc
tarnes göromål. *) 

•) Nn 1lil. UJlpliid<tcn lir gjnrrl, siiger ."vlecltm!lc's Mngnzi1ie, på

slår hvat· m·h en, såsom vanligt, att intet nn lättare att <1sta!l-

1omma. Man hchiif.lc allenast taga med sig· en substans, 
som absorberar lwlsyregascn , allt efter solD den frambl'ing·as 

(genom utandningen) och sedan niignt annat iimne, utm· hvil

l<et man Jiunde frigÖra Cll tilJriicJdig qvanlitet t•en syrgas fiit• 

alt underhålla an!ledriigtcn . (lliit·lill for1lras O, lO syrgas, ty 

så snart fjviifgaacn i luften öfvcrstigm· O,!JO, kan mcnnisl<an 

ej mer inandaij denna luft, ntan måste qviifvas.) Så<lan är, utan 

tvifvcl, hnfvurlprincipen fiir dennfl uppfinning. Het gifves flet·c 

iinu1en, sötn iiro Kiindc, och äga dessa båda eg·cnsl{apct·. ll.cn 
pottasim t. ex., ahsm·bct·at· nä..a hii lftcn af dess vigt kolsyre 
gas, och chlorsymdt lmli (chlnrate de potnsse chaulfe) 

gifi'CI' 3,!115 t!clar SJrgas på 100. Huru iin hiinncil må va-
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Kompngniets Ingeniörer hafva tillkännagifvit för Dok

tor J:> a yerne deras fullkomliga tillfredsställelse öfver resul

taterne af hans experimen ter, och ha f va tillbjudit honom 
allt slags biträde för att göra sin uppfinning känd. 

Vi anföra här ett factum, värdt att meddela. Vid 
sista försöket hade 4 personer beledsagat Doktom uti kloc
kan, och under 5 minuter lät man den lilla apparat, som 
t jenar till luftens rening, upphöra att verka, och genast 
började en tjock ånga, förorsakad af den förskämda luf
ten, att uppfylla klockan. Apparaten blef då åter satt i 

gång, och inom några ögonblick var ångan helt och hål
let försvunnen, och luftei'I ren och frisk . 

De interessanta detaljer, som hä1· måga aeföras öfve1· 
de märkligaste fördelar, som Doktor Payemes upptäckt 
medför, äro utdrag utur en Pro Memoria, som han låtit 

cirkulera ibland sina vänner. 

"Det har hitintills varit omöjligt att göra efterspa
ningai' på Oceanens botten, emedan det ej gafs något me
del för besättningen på en under-vattens båt att andas, 
utan lwmmunikatlon med atmospheren. Bruket af dyka-

. 1·eklockan eller dykare-apparaten, för att verkstilila un
dersökningar under vatten, har varit nästan oanvändbar, 
emedan dykarne ej kunde gå utut· klockan, eller de med 
dykarebeklädnad f(irscdde, vandra Hingre iin luftrörets längd 

tillät." 

"Genom D:r Payerncs förfaringssätt, kunna undervat

tens-forskningar företagas med nästan samma lätthet, som 

ra, så ilr den insigt, som hat· vetat, i 1lylilm facta, hittills utan 

pral<tisk anviindbarhet, finna mc<llet att lcfva under vattnet , ir.

ke någon ltvat·dagsmenniskas; och en dylik upptäckt gifvcr iit 

Doktor Payct·nc ett utmiirkt t·nm iblaml seklets uppfinnare. 



på jorden, i hvad som angår medlen r.tt gan ska länge be

vara existansen af besättningen på en undcr- vnttens bilt . ) 

60m man kan sänka till hvc.d djup sot~ !Jel st oc h slv ra 

såsom andra .båtar på vattnet. I-Jans n.edel best<lr u ti .. att 

insätta i båten starka fönsterrutor och en lamJla , som oif'-o-
ver ett brilJant sken, och som brinner, ehut·n omgif'ven 

af vatten på alla sidor, lika väl som vore d en stilende i 

fria luften. På detta sätt iir båtens viig upplyst, och li var

je föremål, som är nära derintill, kan lätteligen u ndersii

kas. Denna bill kan, genom den mekanism, som iir pl a 

cerad inuti densamma, sättas i rörelse med en l'::lrt uf 1 

a 10 (Engelska) mil i tim men. Deu sty res med e tt roder, 

och dess konstnildion tillåter att göra den still as tående, 

efter behag och P''\ de största dj u p. Dess dyk<1 re knnna 

lemna båten för alt verkställa sina gör01m1l u tan a tt ha f

va mer att frukta utaf storm en, som möjligt vis kund e rn

sa ofvan öfver dem, än a f det f11llkomligaste lugn , och dr. 
förskaffa sig en tillräcklig qvantitet lifsluft, genom r ör , 

som kommunicera med det inre af bi\tt'n. De kunna p;'\ 

samma sätt återgå i båten, u tan att bchöf\' a en eud a g:'i 11t; 

uppstiga till vattenytan. 

" N uvarande system fi:i t· lifsfo i1 k tion ernes uncler h i'dlan 

de und er d yk<~rekluckan, med för svtn·igh e ter som vari t nCi 

gon gång oöfvervinneliga, och alltid gansk a kostsamma och 

ganska fiuli ga. E tt u ppkommet olag i lu ft pu mpen , en 

vridning eller skad a p;\ luftrören, åstad komma o u ndvikli 

gen de farligaste händ e lser. D y ltka operationer aro icke 

allenast svåra och farliga, ut nn, då de skola v erkstiillas p;l 

större djup, helt och .Mllet omöjliga, af fO!jan d e skäl : 

1:o En person k a n ic ke nedst iga med dy ka reklockan 

till mer än 36 metres (1 2 1 Sv. fot) u nd er vatte nytan, eme-

d a tt d et ä r om öjligt att pi\. s törre d ju p u thä rda trycknin 

ge n. 2:0 D f1 klo cka n är p :\ större d jup, ti r luftpumpen u r 
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st;lnd att förskaffa frisk luft till större tätbet än 2 a 3 

11 tbmospberer. Den sålunda införda luften kan ej tjena 

till annat lin ntt blanda d en i Idoekan varande genom au

deJriigten förskämda, och stdunda ytterligare komprimerad, 

skall den genast qväfva den olycklige dykaren. Det kan 

e j vara annorlunda, ty det iir kiindt att en del förskämd 

luf't gör ro delar frisk luft otjenlig fih· anded1·iigten. När 

denna dödande blandning i:i1· bildad, och det under en 

tryckning af flere atmosphcrer, m;lste luftpumpen förskaf:.. 

fa clykarnt: {\tminstone t5 g;lnger elen luflrJVnntitet, som 

de inandas, eller 48o kuLiHot i timmen i stället fö1· 32 . 
Denna fara är sa ögonsken l i g och så fru k ta11svärd, att en- 

dast m mennislwr sknli e linnas nog vågsamma för att un

de1·kasfn sig den. 

"Genom den nyn m e thod, som nu pi\kallat' uppmiirk 

sntubet, äro dykarne ej utsatte för någon af dessa faror, 

e ll er för nt1gon af de oldgenhetc1·, som åtföljde det gamla 

svstemd. K lockans luft !'iirnyas gradvis, i samma mån 

som den primitiva q v anti t eten fiirski:imme'i; inga luftriir 

finnas, son1 föra l u !'L från atmospheren of van vattenytan; 

fiilja k teligen behiif\'er man ingalunda fl· n Ha mig on vrid 

ning eller skada pil ett sådant rör, eller nftgon luflpum

pens olag. Utöfver 36 mctres verkställas dykarens opera

tioner med- tillhjelp af en under-vattens båt, och till Jy
Larens beklädnad dr :1pte1·adt ett dubbelt ri:ir, endast n;lgra 

fot W ngt, för att i n andas och utandas luft. Detta rör har 

kommunikation med båte ns inre, och tillför dykarne, hu
rn många som helst, den renaste luft för andedrägten . 

Dykarens rustning är så lämpad, att lufttryckningen al 

drig öfvergår den grad densamma bör hafva. Denna lätt~ 

het att andas och arbeta på de största djup af oceanen, 

tillåter att fästa på sjunkna skepp ofantliga jernkrarnpor, 

eller andra apparater, genom hvilka man skulle kunna 

bringa dem helt ~?.Ch hålle t, med fulla laddningen· upp till 

vatlen y tnn . 
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"Den förbättrade dykareklockan har, VI upprepa det, 
den fördelen att förskaffa lifsluft åt flere dykare, bekläd
Je med rustningen, under det de äro på något afstånd 
derifrån, och att förskona dem som äro i det inre, från 
vattnets intrtingande, som återhålles vid klockans LI·ädd, 

hvilket tillåter den ene eller andre att utan uppehåll skri
da till arbete med sjunkna fartygs upptagande, hamnars 

reparation, konstruktion af grundhvalar för bryggor, doc

kor, och andra under-vattens arbeten." 

"Under en nationel synpunkt, bö1· under-vattens bå
ten vara af den högsta vigt, ty dess anvtindande kan ut
sträckas till undersijkning af klippor och skär, bankar, ref, 
bestämmandet af på djupet gi\cnde strömJrag, unJersök
ning af strömbottnar, hamnar, dc haf som vattna strän
derne m. m. samt slutligen att konstruera under-vattens 
kartor, hvilket allt hitintills varit auscdt såsom en omöj
lighet, i anseende till otjenlighetcn af Je meJel, som der

till blifvit begagnade" 

"I krigstid kan denna under-valtens båt blifva en nf 

de fru k Lansvärdaste förstöri ngsmachi ner, som velenska pen 
har · uppfunnit; men uti en mäktig nations hand, som vill 
freden, skall den vara det ypperligaste medel, att d1·ifva 
tillbaka ett främmande förstöringsbegär, och att bevara 

v er\ den för krigets olyckor." (?) 

BLANDADE Å.MNEN. 

,Journal de Havre hm· medJel t följande underrättelse: 

"En upptäckt, som hör rn,edföra en väsendtlig föi·biitt
ring för sjötjensten, har nyligen blifvit gjord af I-11· Chauf
fard, Pharmaceut i Havre. I-Ivar och en vet att Jet svar

ta beck, som tjenar till skepps kalfatring, har den olägen
heten att smälta för solen i de hela verldstrakterne, och 
att derigenom lemna åt vattnet tillfålle att intränga i 
skeppsrununet, hvarigenom haveri förorsakas, och besätt
ningarne ofta utmattas genom nöJvändigheteu att oupp
hörligt bafva pumparue i gång; lyckligt om ej kapitencn 
är tvungen att uppskjuta resan, för att reparera sitt far
tyg. Becket rinner vid en temperatm lägre än So grader 
(Celsii). Den komposition, hvarom här talas, flyter ej vid 
lägre temperatm, än 200 grader: det vill säga dubbelt 
emot det kokande vattnets. Utom denna fördel, äger den 
en stor böjlighet och en s[t stor seghet, att den starkt hän

ger fast vid träd och dref. Den bräckes eller brytes al
drig genom köld, så h·amt Jen är bef1·iad från all sådan 

oljhalt, som innehålles i tji:iJ·a och beck." 

"Detta ämne tjenar äfven att göra all slags väfnad 
ogenomtränglig för väta, såsom presenningar, tält, bastin~ . 

gage-betäckningar, hästtiicken, vagntak &c. Vetenskaps
Akademien har öfverlemnat ftt en kommission, bestående 

af Amiral Roussin, Baron Ch. Dnpin och Freycinet, att 

undersöka denna komposition ." 

Annales Maritimes för Ang. 18q2, som upptager Jen na 
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nl'likel, tillägger att ett speciell fiirs iik med llenna ku,npo
si L i on blifvit gjord t på skeppet Zampa, och las tfart yge u 
(chalan) le Canteleu och Santo Domingo . 

Sätt att förekomma sten~·otens ~jelfantändning· 
om bord på rlngfarlyg. 

Kapilen Carpenter på Engelska {mgfregatten Geyser, 
har föreslagit följande mött och steg emot kolens sjelf

antändning. 

Man m~ste hafva flere rör af gjutgods, som pr1 de 
neqre delarne äro genombrutne af hål · och gå ned i kol
rummet endast pä nägra tnm fri\n dess sidor, och lämp
ligen försedde. De öfre delarue af dessa J'ÖI' böra gå upp 
på däck och vara så inrättade att vädervexlingen kan gå 
fö 1• sig, utan att väta kan nedtränga i kolrummet. p[, 
samma g~ng bör man hafva tillfalle att kunna ösa ned 
vatten i kolrummen, för att sätta fartygets botten under 
vatten vid brar.dtillfallen. Vattnet skall på detta sätt ut• 
öfva en dubbel verkan, ty det skall icke allenast utsläcka 
elden der faran uppstått, utan ock derigenom att det sti
ger i rören, hindra all åtkomst af lnft till elden, som 

derigenom äfven bör qväfvas. 

Orsakerne till sjelfantändning äro, påtagligen, att böt·
ja med, hopaodet af gas, som produceras då kolen äro 
fuktiga, och för det andra, hettan eller gnidningen som 
gifver anledning till glödgning. Om man, till förekom 
mande af detta onda, tillåter den atmospheriska luften alt 
fritt fttkomma kolförrädet, kan gasen ej hopa sig till stör .. 
re qvantitet, och bt·and kan ej äga rum. Om luften e
mell ertii! ej t~kulle kunna tränga in till några ställen, och 
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eld skulle uppkomma, utsläckes den lätteligen genom att 
nedösa vatten i kolförrådet. Den rök, som uppstiger ge
nom rörets öppning på däck, tillkännagifver alltid faran 
i tid, och genom att sätta däckets vattenslanga i röröpp
ningen, så hat· man alltid en tillräcklig vattenqvantitet. 
R!)ren böra hafva 6 tums diameter, och omkring t tums 
tjocklek; höjden lämpas efter kol-lårarnes djup. Man be
varar hövålmat· på ett nära nog dylik t sätt från !>jelfan
tändning, genom att i deras midt nedsätta ett flätadt rör. 

Holland hade förlidet :'ir utrustade följande fartyg: 

I Fregatt om. 54 k. 3 Briggat· a 14 k .. 42 k. 
4 D:o a 44 176 3 D:o a 8 .. 24 
3 D:o a 32 g6 7 Kanonslupar a 8 56 
6 Korvetter a 28 .• !68 t6 D:o a 6 g6 
I lnstruk lionsfartyg 12 D:o a 4 4 
l Korvett 20 I Ångfartyg a 8 . s~ 

6 Briggar a !8 k. 108 4 D:o a. 7 . 28. 

Engelska Am:ts-Styrelsen har befallt, att vid hädan
efter skeende byggnad af Hennes Maj:ts skepp och fartyg, 
får intet jernsmide anbringas på ndnnare distans till kom
passerne än högst 14 fot; och att, om vid reparation af 
fartyg, sådant smide skulle befinnas inom nämnde afstånd 
hån kompasserne, så skall det ~orttagas, pä det dessa sjö
instrument ej måga derigenom affekteras. Denna ordre 
har, som det förmodas . tillkommit på Kapiten Johnsons 
förslag, hvilken, under Mars månad 1842, var beordrad 
att hafva öfverinseendet vid användande af vissa regim·, 
uppfattade af den Magnetiska Komitte'en, för att utröna 

'7 
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den deviation, som jernet förorsakar hos kompasscrne . 
5o-kanons F1·egatten Vindictiv's farliga position vid Dean
o-rundet förlidne år vid denna tid, tillskrih·es den devia
t> 
tion, som jernet kring kompasserne förorsakat hos dem. 

(United Serv. Gazette.) 

För alla dem, som i nog inskränkt måtto bedöm t 
Sveriges försvarssystem, och gema velat derur fördömm a 
sjövapnets egentliga kraft och kiirna , linieskeppen, har det 
alltid varit ett välkommet skäl, a tt anföra vår snart in
träffande totala brist på skeppsvirke af ek, hvilket vi må
ste, särdeles för skepp af s törre dimensioner, nästan en~ 
dast hemta från utltindningen, och drygt betala. Den re
dan för längre tid sedan p,'\började och fortsatta ekeplan
t eringen på Visingsö torde emellertid i en framtid kom
ma att, jemle å tskilliga andra sådane, bereda en tillgång 
a f eke för flottans bebof, som å tminstone skall förminska 
konsumtionen af den utländska eken. Utm· Industriföre
tJingens årsberättelse J83g anföres om ekeplanteringen ft 
Visingsö följande: "Oaktadt <~Ila de inkast, som blifvit 
gjorde mot lämpligheten af Visingsö, såsom ekplanterings
fält, har erfarenheten, under de ru·, som detta slags odling 
der blifvit fortsatt, ådagalagt att någon tjenligare ort för 
densamma icke finnes inom rik et. Utom det att det ek
slag, som frambringas på ön, är af ovanlig styrka och tät
het, så att fä utländska kuuna denned jemföras, har der
varande jordmån befunnits äga en så drifvande kraft, att 
icke met· än hälften så läng tid fordras prt Visingsö, som 
annorstädes, för att gifva träden samma l jocklek . Genom 
beräkning af saf-ringarne på 5o-årig Visingsö-ek, skulle 
en roo-årig kunna gifva det gröfsta block, s.on1 kan be
höfvas till skeppsbyggnad. På de ekar, som planterades 
1832 och t833, fann man t837 ej sällan årsskott af 8 
till 9 qvarters längd, och rednn i Augusti månad sist-
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nämnde är träffades sådane om 11 qvarter. Härtill kom
mer, att Visingsos belägenhet medgifver en heqväm sjö
transport, utan långväga landtransport sa1nt att jordens 
egenskap af till stor del krono- och till en del kronoskat
te, lättar åtkomsten deraf fö1· allmän räkning.'' 

Medel att förzinka jern, i stället för 
förtenning. 

Man .böt· framför allt väl rengöra jernet, som skall 
förzinkas. Derefter doppas det i en solution af sal am
moniacum, och sedan nedsänkes det i smält zink, hvari
från det åter upptages genast. Genom detta medel har 
man ett förzinkadt jern, som står vida bättre emot, än 
vanligt förtennt. 

Äfven på koppar fåster sig zinken åtminstone likså 
väl, som tenn. Sedan man renat kopparen med skedvat
ten, användes äfven här salmiak, . och samma förfarande, 
som vid jernet, (Ann. Mar.) 



NYA OCH FÖRÄNDHADE FYRAR OCH S.Töl\EHKEN. 

Brasilien. 

Vid inloppet till Rio Grande do Sul's hamn är upp

förd en ny fyr. Dess läge är 32° 8' S. Lredd, 52° 7' V. 
längd från Greenwich. Elden är placerad på det vid in

loppet till näm.nde hamn belägna Atalaga-tornet, och !te

står af 3 åttkantiga med reflektorer försedde lampor, sorn 

gifva 3 temligen starka sken, som på ett afstånd a f { 

Tysk mil se ut som en låga. Höjden af fyren är 64 Eug . 

fot öfver vattenytan och kan vid klart väder ses pit 3 ~~ 

3 ! Tyska mils afstånd. 

Danmark. 

Det sjömärke, som varit utlagdt en mil SO. t. S. 

från Frederikshawn vid vraket af Briggen Najaden, som 

de1· sjunkit, ät· nu borttaget, emedan af nämnde vrak t:n

dast finnes så litet qvar, och på si\Jant djup, att det ej 

är farligt för sjöl~u·ten. 

England. 

För att förstärka kraften af Lundy Islands fyr, kom

mer den öfra lanteman hvarannan minut att gifva ett 

glänsande sken. Desslikes är äfven den stadiga elden på 

denna fyrs nedre lanterna förstärk t, så att densamma nu 

kan synas vestlig rigtning från N. g. V. t. SV. på kom

passen . 
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Fyrskeppet pii Seven Stones emellan Lands end och 

Scilly, iir <lter utlagdt, och lyser som vanligt. 

Då sandrcfveln framför Aldbro förlängt sig <H SO., 

ltvarest nu mera endast finnes t3 fots vatten vid lågt vat

tenstånd , sti bar ännu en boj blifvit utlagd p<l sydöstt·a 

ändan af detta grund, under fiiljanåc pejlingar efter kom

passen. Orfords kyrka och kastell i en linj V. t. N. Altl 

bros Östrn qvam i en linj med en qvarn p<1 landet, i N. 
Den nedre bojen i ONO. 

Frankrike. 

2:ne sjöbojat· äro utlagde på de f<H·Iigaste ställen utaf 

östra inloppet till Cherbourgs redd. Den första, svartmå

lad och med en flnggståug, ligger noga på NV. plateaueu 

vid öen Pclct>, på 25 fots djup, vid lågt vatten undet· 

flodtiden . Stön e örlogsfartyg måste fördenskull under eb

ben passera den vestvart, och på ett afstånd af minst {

kabellängd, för att undvika de högst oregelmässiga grun

den på denna del af farvattnet. Den andra bojen, som 

är rödmålad och har en flaggstång, hvars topp slutas i en 

vinge, ligger på vestt·a spetsen af skäret "Ja Truite", på 

23 fots vatten under flodtiden. Då farvattnets djup långs 

sidorne är ganska föränderligt, och afvexlar emellan I5 

och :~3 fot, så är det rådligast för större fartyg, att vid 

ebbtiden passera denna boj något vestvart. Östra ändau 

af nämnde skär ligger ungefär en half kabellängd aflägsnad 

fråu den vestra, och under lägsta ebben finnes allenast 3 

fot 6 tum vatten på klippan, hvarföre stön-e fartyg all 

tid böra undvika detta farliga ställe. Den ligger i rigt

ning från Octe>~ill e genom norra vinkeln af Cherbourgs 

stora kyrktorn . · De häda yttersta ändarne af skäret dro 
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förenade getwm O)Clllll Lotten af klippor, hvars djup om

vexlar emellan 10 a t5 fot. 

.Norra Ame·rika. 

Nya Skottlands fyrar·. 

Ön S:l Paul. 2 fyrat·. Den norra ät· på en ldippa 

ski ljd från (in genom ett farvatten af 26 fols bt·edd; den 

ät· t4o fot hög, åttkan tig, af trä, hvitmenad. Ett stadigt 

dioptriskt ljus, med koncentriska lampor och 4 lågo1·. 

Den södra, på öns yttersta sydves tra spits, är äfven 14o 

Jot hög, lika med den fi:irstnämnde; den hat· en dioptrisk, 

hinggåendc eld, med lwnccntriska lampor och 4 lågor. 

Scalarie fyr, p<1 yttersta nordöstra ändan af ön, go 

fot hög, åtthörnad, af trä, bvil.menad. En enkel kring

gående eld med argandisl<;a lågor och paraboliska ref1ek-

1oret·. 

Low Point. ·Fyren står på södra sidm1 af Sydney 

hamn, på Cap llretou, är 85 fot hi:ig, ättknntig; nf trä, 

lodrätt röd- och hvilrandig. En stadig fyr med argan

diska lågor. 

Canso. Fyren ä1· på ön Cranbeny, 88 fot hög, ått 

kantig, nf trä, horizontelt röd- och hvitrandig, har 2 sta

diga eldar, öfver hvarandra, med argandiska lågor. 

Pictou. Fyren på östra sidan af inloppet till Pictous 

lwmn, 65 fot hög, 8-kantig, af trä, lodrätt röd- och hvit

randig. En stadig eld med argandiska lågor. 

Sambro. Vid inloppet till Halifax hamn, är fyre n 

'97 fot hög, 8-kantig, af sten, hvitmenad. En stadig eld 

med argandiska lågor . och paraboliska reflektorer. 
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li'Jauglwrs Beach. Ett hamnljus på Shcrhrokes torn, 

p!\ yttersta, ändan af Maugbers strand, på östra sidan ar 

flalifax hamn, är 58 fot hög; tornet är rundt. Elden är 

stillastående med argandiska lågor och paraboliska reflek

torer. 

Cro~~ Island. Fyren befinner sig på sydostligaste ii n-

dan af on Ct•oss, framför Lunenhm·o-l1s hamn ·· r
0

t 
., • •• •• n • o l lll" go l' 

hog, 8-kanhg, af fra, rodmalad. Den l1ar 2 eldar öfvct· 

hvarandra, hvaraf den öfre ät· en blinkfyr, men den nedt·e 

en stadig eld med argandiska H\gor. 

Liverpool. På Coffins ö, vid inloppet till LivenJools 

hamn ät· en go fot hög, 8-kantig träfyt· med horizo:1tela 

röda och hvita ränder. En enkel kringgående fyr med 

argandiska lågor och reflektorer. · 

Shelbourne. På Nietts ö, vid inloppet till Shelhoumes 

hamn, ät• en 8-kantig fyr af sten, lodrätt hvit- och 

svartrandig, med 2 stadiga eldar öfver hvarand1·a. Den 

öfre är I5o fot öfve1· hafsytan, den nedre 36 fot lägre. 

Med arganeliska lågor och reflektorer. 

Seal-Island. Fyren står på mellersta och högsta de

len af Seal-öen, framför Cap Sable, 170 fot hög, är 8-kan

tig, af trä, hvitmenad. En stadig eld med ar·gandiska lå

gor och reflektorer. 

till 

En 

Brier Island. Fyt·en sttlr i Fundy Bai vid inloppet 

S:t lVIanjo Bai, ä1· g2 fot hög, 8-kantig, hvitmenad. 

stadig eld med argandiska lågor. 

Yarmouth. Fyren på vestra sidan af inloppet till Yar

rnouths hamn, 145 fot hög, iir åttkantig, af trä. Lodt·ä tt 

hvit- och rödrandig. En enkel kringg[tende eld med at·

gandiska lågot". 
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Annapolis. Vid ingilngen till genomfarten åt Anna~ 
polis, på högra handen, vid inseglingen till hamnen, ä t· 
fyren, 76 fot hög, 4-kantig, af trä, lodrätt hvit- och röd
randig. Stadig fyr. 

Louisbourg. På samma plats, der den gamla Franska 
fyren stått, sknlle sist!. år byggas en ny, vid högra sidan 
af inloppet till Louisbourgs hnmn, och densamma få en 
stadig eld; 

Gut of Canso. En fyr är under byggond pit vesl!·a 
sidan af nordliga inloppet till Canso, i det breda inlop
pet. Den kommer att få en stadig eld. 

Hope Island. Emellan Liverpool och Shelbourne fin
nes på Hope Island en trä-båk, 3o fot hög, 8-kantig, hvit, 
med svart spits. 

Devil Island. På östra sidan af inloppet till Halifax 
hamn är uppförd en känningsbåk af trä, 5o fot hög och 
h vitmålad. 

Wedge Island. På denna ö vid inloppet till S:t Ma
ry-floden, ostvart från Halifax, är en trä-båk, t4o fot hög, 
på spitsen betäckt, hvitmålad. 

Preussen. 

Pillau. En af de båda fyrbåkarne (den nordliga) vid 
Briisterort, är afbränd i sist l. Oktober månad, h varföre 
tillsvidare endast en stadig eld derstädes brinner. 

Spanien. 

Pit yttersta punkten af Alicantcs anl.arplats är bygdt 
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ett fyrtorn, hvari fr<1n den 1 Okt. r84z underhålles en 
stadig eld, sou, ät· synlig på 15 mils afstånd, och är i 
hijjd xoo fot öfver haf<;ytan. 

På en klippa, kallad la Volpe, nära inloppet till An
conas hamn, i allmänhet af sjömännen känd under namn 
af Vargklippan, har blifvit uppförd en båk. Den bestå1· 
af en i klippan fastad kanon, med mynningen uppåt, hvar
uti en jernstång blifvit fästad; som ofvantill har ett flatt 
'fyrkantigt jern; alltsammans 20 fot högt. Volpe-klippan 
ligger i grannskapet af S. Clementi~klippan, som är belä
gen emellan norra sidan af Punta d'Ancona och fyrtornet . 
På mindre än en kabellängd från la Volpe är g famnars 
djup, men på denna kust g<h- alltid en särdeles stark ström 
från N. till S. 

Sverige. 

Det utanför Bredskäret vid södra inloppet till Umeå, 
uti Nord!. Lat, 63° 36' 5o" och Longit. 38° 3o1 4511 ost 
om Ferrö belägna grund, Pehr Jöns kalladt, hvilket på 
Amiral af Klints sjökort är utfördt till 3o fots djup, har, 
vid P.ärmare undersökning, befunnits ligga allenast 8 fot 
djupt under vattenytan. 

Farleden till köpingarue Mönsterås och Pataholm 
samt lastageplatsen Timmernabben har blifvit _utprickad 
och försedd med 33 st. prickar. 

Kullens fyl'torn kommer under innevarande sommnr 
att ombyggas och fyren förändras från stenkols- till om

[8 
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gående reverber-fyr, och fyrningcn undct· t·eparationsliuen 
att ske ifrån en på berget ut med tornet anbt·agd öppen 
stenkolsfyr. Den omgående fyren kommer att bestå af 12 

reverberer eller polerade speglar, fördelade trenne på h var
je sida af en, medelst ett urverk, omgående qvl!dratisk 
ställning, hvars hela omloppstid . blifver 8 minuter, och 
hvarunder således fyra lika sken af ungefiir 3o sekunders 
varaktighet hvartdera, med omkring 1 ! . minuts mörka 
mellantider, kommer att belysa horizonten. Med Anholts 
blinkfyr bör denna ej förvexlas, då den sistnämndes om
loppstid endast är 3 1; minut, hvarunder gifves 8 blinkat· 
af 6 sekunders varaktighet hvardera. 

OrFICIELA STADGANDEN:. *) 

Sedan emellan Kong!. Svenska och Danska Regeriugar
ne blifvit bestämdt att (yr- och håk-afgifterne i Öresund 
och Belterne ikola föt· Svenska fartyg af 20 läster och 
deröfver förhöjas från 4 Species till 4 ! Sp. om fartyget 
tir lastadt, och från 2 Species till 2 ! om det är barlastadt, 
h varemot den, enligt 6:te Art. af Traktaten i Köpenhamn 
d. 27 Maj (6 J u ni) t66o bestämda ersättningssumma af 
35oo Species, komm et· att förhöjas till 10,ooo Species; 
har 1\ongl. Maj:t pröfvat skäligt, på det m"1gon ny lunga 
ej må drabba Svenska sjöfarten genom den medgifna lJög
re fyrafgiftep i Sundet och Delterne, i nåde1· anbefalla 
Svenska Ministern vid Kong!. Danska Hofvet, att <tf de1·~ 

t ill anvisade medel, fi:irskottsvis till vederbörande Konsu -. 
ler utbetala hvad som kan erfordras för att s[i tta dem i 
ti ll fålle att, gena~t efte1· skedd klarering af Svenska fartyg, 
som passera Öresund och Belterne, dii anmälan derom af 

vederbörande Befälharvare göres, till dem emot behör igt 
qvilto restituera skillnaden emellan den erlagde högre fyr·
nfgiften och det belopp, som efter förut gäliande bes li:i rn
melsel' skolat utgå. De belopp, som s.l. lunda komma 
a lt restitueras, få vedet·börande skeppa re uppLiira hos 
Svenska och Nonska Konsuln i Hebingiir, Svenska och 
Norrska Vi ce-J(onsuln i Nyborg samt Sv. oc!. l\' . Vi~.:"

h.onsuln i F1·cdericia. Kong!. Br. d. G April Ji1,j ·;, , 

') Un •lm· fiirli rlne itl' salmarles utrymm e i Tids!•ril'len fi i.r inta 

(!,<llldc itf nflici c la statiganden fiit· 1842, ltvarfiirc tlct hnhnd .. 

sal<lig·aslc i denna iirgiiug· siHlli fiilj<l. H.: il. 
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De till 3:e Blekings Indelnings-Komp. hö1·ande Hel
laryds och Åryds Socknars Båtsmnn erhiilla sin samlings
plats å Trensums gästgifvaregård, livarigenom desse Sock-· 
nars Rusthållare undgå att skjutsa sine mttsmän en vtig, 
~om på marche till Carlskrona åter skal l färdas; och kom
mer i allmänhet att iakttagas, det alla de Båtsmän at' 
Indelnings-Kompagnierne, som äro berättigade till Krono
skjuts, inmönstra och jeruväl afrnönstra vid stationen tv;l 

dagar förr eller sedmu·e än de, som till såJan skjuts icke 

äro berättigade. Kong!. Br. d. 2 Febr. r842. 

Ständerne bafva anslagit följande Ex. t ra 

för sjöförsvare t, nemligen: 

1:o till bombkanoner . 4o,ooo 
2:0 t i Il förbättringar i båk- och fy-

ringsväsendet ......•..•.• 16o,ooo 
3:o till nya dockebyggnaden i Carls-

krona ........•......• !33,333 
4:o till inventering af ekcvirksförrå

det i Carlshona ..•....•.. 8,ooo 

Stats-anslag 

R dr - -

16 sk. 

eller tillsammans 34r,333 Rd1· 16 sk . 
Anslagen i 1:a och 4:e punkterne utgft i mi\n af hehof~ 

det öfriga under loppet af ;!ren 1 84r t. o. m. 1844. med 
en fjerdedel hvart ilr. Dockebyggnads- och betk-anslaget 
ut-anordnas till hälften år r84.2 i 2:nc terminer, och e
nahanda belopp eller 33,333 :} Rdr utgår sedan i Januari 
manad åren I843 och I844· Arbetena vid dockebyggna
den skola så bedrifvas, att lir 1842 fullbordas gemensam t 
med de arbeten, som fö1· samma ih· blifva företagne, der 
som 1841 bordt verkställas, så att hela arbetet kan vara 
f:dlhordadt inom r844 års utgi'1ng. Kong!. Br. d. 3o Nov. 

r8.[ r. 

(ii 

Kong!. l\Iaj:t vill särskilt i nåder förordna vid expe
ditionel· till Vestindien samt till and1·a orter, då linien 
passeras, huruvida för manskapets begagnande må anskaf :.. 
fas ylleskjortor. Kong!. Dr. den 25 Jan. 184l. 

Under-Oflicers-Korporaler kunna ej tilldelas inqvar
teringspenningar s[tsom Undcl·-Officcrarc. K. Förv. af 
Sji:iiir. skrifv. d. 12 Febr. 1842. 

Modell ii t· af Kong!. Fö1·valtningen fastställd ä en 
klädsäck fö1· nlekings Båtsmän, hvilken modell förvaras 
på Lands-Kontoret i Bleking. Kungl. Er. d. 25 Febr. 
1842. 

När ritningar till föreslagne byggnade1· och arbeten 
· till Kongl. Maj:t insändas, bö1· deraf meddelas 2:ne kopior. 
Kong!. Br. d. 23 Juni 1838. (Förv. Br. d. 22 April 1842.) 

För 3:e Tiataljons-Chefen vid Sjö-Artilleri-Regementet 
beräknas Majors inqvarteringspenningar. Kong l. Br. d. 1:.; 
April 1842. 

Flottans Skcppsgossar inkaserne1·ades ifrån och med d. 
1 Nov. 1842. Fi·irslager till Stat m. m. äro af Förvalt
ningen fastställde, äfvensom Spisordningen. Förv. af Sjö
ärendena Br. d. 26 Maj 1842. 

På det q.:de och 5:te dockome, som nu äro under 
arbete, måtte H den storlek , att de kun11a inrymma linie
skepp och större ångfartyg till qeu längd, som miijligh·i~ 

svajningsrummet kan utan svCtrighet emottaga, böl'a dessa 
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dockor födi:ingas :l ! fot och bredden 4 fot, ~amt port

·Öppningarne göras till_ lika h1•edd med sätt-öppningen till 
svJjningsrummet eller 54 fot i vattenlinien. Kungl. Br. 

d. 7 Maj 1842. 

Ny Telegraf- och .Signal-bok för Kongl. Maj:ts Flotta 

faststälJ af Kongi. Maj:t d. 27 April x842. 

Vid Flottans Sjö-Artilleri-Regemente milga vid hvar
je komp. antagas 2:ne undermålige ynglingar af omkring 

17 år, med förbehåll a t t de icke få i nummer qvarstå, 

så framt de ej, inom 2 i\rs tid eftex· antagningen, upp
hunnit det för Reglementet fastställde mått af 5 fot, 6 

tum. Chefens för Sjöförsvars-Depart. skrifv. d. I Apri l 

184~. 

Officet·are vid flottan, som erhftlla permission till sjö

farts idkande, få ej antaga tjenst . såsom rnatroser eller 
jungmän, vare sig p:"t ullandska ör logsfartyg eller Sven~k a 

samt Norrska handelsfartyg. Chefens för Sjöfö1·sv.-Dcp. 

skr. d. 22 April x842. 

Den matros eller kanouier, som undergått Sjö-Offi
cers-examen må nf St<llions-I3efä lhafvaren förordnas til l ' . 
Under-Officers-Korporul, med bibch:"dlandc af sin inne-
hafvande aflöning, och när, uti inträffande ledighet, den 
sålunda förordnade kan komrna i åtnjutande nf Under
Officen-Korporals tillökning, bör denna tillökning för
dubblas, intill hvilken tid han cnda~t erhåller matros
eller kanonier-aflöning. Förordnandet i 36 § 4 mom. af 
Kong!. Reglcm . för Styrelsen och ekonomien vid K . JVL 
Flotta är i följd af 8:dc punkten nf Kout:;l. lJI'. d. 22 Febr. 

. • 
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r84 r, att undex·-Officers-Korporalerne skola bibehålla och 

gaana ägande muudering, icke vidare tillämpligt, och så-
, b 

ledes erhålle1· den examinerade matrosen ellcx· kanunieren 

ej vidare någon ersättning, efter munderingens inköpspris. 
Chefens för Sjöförsv.-Depart. skrifv. d. 7 Juni 1842 . 

Sedan Kong!. Maj:t i nåder fastställt en modell till 
sidogevär med porte-epee af silfver för Under-Officerarne 
vid Flottan, Konstruktions-·oeh Mekaniska Korpserne, har 
Kongl. Maj:t så till vida förändrat General·01·derne d. 23 

Dec. r84r , angående uniform för Flottans Korpser, att of
vannämnde Under-Officerare skola bära sidageväret uti 
ett lifgehäng af blankläder med hylsa, enligt äfven fast
ställd m~dell . Under- Officerarne skola från och med r848 
års början anlägga dessa sidogevär, med tillåtelse för dem 
som dessförinnan vilja sådant vapen anlägga. Stickert får 
äfv~n efter 1848 i mindre tjenstgöring begagnas. K . M. 
nåd. Ordres, d . 6 April 1843. 

I följd af Kongl. Ma)!ts nådiga skrifvelse d. 28 Sept. 
1842, hvarigenom anbefalles att Sjö-Artilleri-Regementets 
Under-Officerare skola af Kronan förses tned sidogevär, 
har Kongl. Maj!t i nåder fastställt modell på detta vapen. 
Chefens fö1· Sjöförsv. Dep. skrifv. d. 6 April r843. 
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.lJfili.t är-St at en. 

A/sked. 

K ontre-A.miralen och Kommendören af 1\ongl. Sviirds
Or<.len C. J. Pettersen, afsleJ med pension, u. , 5 Maj 1843. 

Kapilen-Löjtnanten G. A. Ringheim, med pension, d. 
18 Mars 1843. 

Löjtnanten på Expektans-Stat N. P . Palmqvist, med 

Pension, d. 1 1 Mars t843. 
Död. 

Kapiten-Löjtnanten och Hidd. af K. Nordstjerne-Or
den C. G. Gosselman, d. 4 April 1843. 

F ö r o r d n a d e. 
Komm.- Kapitenen och Hidd. S. M. v. Krusenstierna 

till Kommendant i Carlskrona, d. 16 Maj 1843. 
Kapitenen och Ridd. C. G. Sjöbohm att vara Chef 

för 2:a 1\'Iatros-Komp. K . M. Förordn. d. 18 F ebr. 1843. 
Kapiten-Löjtnanten och Riddaren E . Rundcrantz att 

t. v. vara Chef för 2:a Södermöre Båtsm.-Komp. Chefens 
fö1· Sjöförs..._ Dep. Förm·dn. d. 28 April 1843, 

Sjö-Artilleri-Regementet. 
B efo·r dr·i .ngar. 

Till Under-Löjtnant; O. H. Nordepsköld, tl·amport 
från Kronobergs Hegemente, d. 23 Januari 1843, 

Eklesiastilc- och Iuformations-Staten. 
Befordrade. 

Till Regements-Pastor vid Flottans Station i Göthe
borg: Bataljons-Predikanten och Läraren vid Skeppsgossc· 
Skolan M. A. Palmgren, d. 8 Ap1·il 1843, 

Till Fångpredikant i Ca riskrona: Fångpredikanten i 
Wexiö, E. O. Bataljons-Predikanten Nils Holmer, d. 8 
April 1843, 

Civil-Staten .. 
Utnämning. 

Kassören vid Stockholms Station C. J . TI·olle, Kame
rerare n. h. o, v. lika med. Karnererare vid Flottan, d. tS 
Febr. t 843. 




