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NYA DOCKEBYGGNADEN I CARLSKRONA. 

Ett ibland de vigtigaste arbeten för Flottan har genom 
det anslag, som Rikets Ständer vid sistförflutne Riksdag 
dertill uppfört, åtCI' kunnat fortsättas, ~edan det.~ mer ~n 
3o å1· lemnats i sådant ofullbordadt skick, som fore Aml-
•·al Chapmans död, 18o8. 

Det synes alltså nu vara tid att framlägga den plan 
fö1· dockebyggnadens fullbordan, samt skapandet och un
ded1i'tllanclet af en Örlogsflo tta för Sverige, hvilken 1797 af 
den skarpsinnige mannen uppsattes, och om hvilken Amiral 
Chapmans biograf säger: "Denna plan, uppgjord af Chap
mans snille och erfarenhet, vann med ringa förändring, 
nådigt bifall och anses förtjena det derföre, att den visat·. 
huru ett stort resultat kan åstadkommas med små tillg&n
gal·, då de ordentligt användas." Att Chapmans kostnads
heräkningar likväl ej nu kunna läggas till grund, följer af 
den d1·yga förhöjning i arbetslön er och materialie-kostnad, 
som sedan Chapm ans tid ägt rum, och den han ej kunde 
helt och htdlct förutse. 

Den förändring i planen, som skedde, var egenteligen 
en utsh·äckning af tiden, och i följd deraf en minskad ilr
lig kostnad för dockornas och flottans fol'lsatta byggnad, 
och !~'varom A1~iral Chapman sjelf Jen 24 Juni 1797 ytt
rar: Hufvudskdlnaden emellan den förra och sednare ar
betsplanen *) i:it• den, att efte1· den förra äl'O 10 skepp fär-

") ~e :etaljemde .. ziffcr-uppgift~rnc äro allt för vidlyftige att här 
Jotaoas; hvnrfot•e endast ett Barnmandrag mc!hlclas: 
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dige vid x Bog års slut, det i:ir _ cz åt· lJärefteJ·, då hela de

ras kostnad tillika med dockplaner och hus, som öro upp

förde, stiger per medium till 323,767 Rdr årligen, och ef

ter denna sednare planen ii ro 1 o skepp fardige vid 1818 

års slut, det tir 21 år hät·efter, då hela deras kostnad 

tillika med de dock planer och hus, som iuum den tiden 

äro uppförde, stiger till pe1· medium :w5,5gx Rdr årligen. 

Huruvida det instämmer· med Rikets behof, att ej ha 

en flotta af 21 liuieskepp, förr än 9 år sednare än efter 

den förra . plan, eller åt· I8Ig, li1· en sak, som jag alldeles 

ej förstår att dömrna om. *) 

Om framdele~ Riket skulle kunna bestå en så stor 
summa, som erfordras till ett skepps nybyggande hvarje 

."ar, så kan då, i den händelsen, den första arbetsplanen i 
det nä-rmaste 1 jena till norm och föijas, emedan båda ar

hetsplanerne äro på t:n och samma method grundade, och 

kan varieras från den ena till den andt·a, utan att åstad

komma oreda, endast d<1 arbetet skall mer eller mindre 

fortskyndas, bör (för dispositionemes skull) ett år fömt 

blifva bekant.'' 

Här följer nu den uf Amiral Chapman genom Komit
te'en afgifne 

En stih-re dodo, \'ester om sldljcmurcn, tillika mc1l 
t; dud.pli111er slitdie haf,·a varit fulliimlude 1823, 

och d;l hnh·<L !,ostat : .•••••.••••• , • Rdr 268,336. 
lh;ujc !1-!-hanoH-•I•<'l'l'• i !Jyggnatlslwstnad 164,3!H. 

, tadwllwstnad • • 53,58::1. 
, artilleri . • . . • 44,878. 

lharjc '1 -l-l-.anon-s!.cp_p, i hygg·natlskostnad 121,716. 
, tadelkostnatl • , 47,098. 
, Mlillcri , , • . • 30,82!i .. 

•) l!iir 9Ji1CS lUl'il n~l g on irou.i. 

262,8::17. 

199,640. 
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Dedukliun. 
• 1 J\·f ··t Wdiga befallning, att ej Till följe nf hong · <IJ· s <~ . 11 .· 

• l l' · kel)IJ som t1 11-
11 t llJ)J)gifva ritningat· pa te i!llCS ' ' . 

a enas ' III.. de tacklm" 
k t - b l of finnas nyttiorrast, med dess tJ lOran • o 

e " c t . 'Il 11 t 
och tjenlignste bestyckning: ll'tan iifven en pla~ li ~ = 
tans fmmtiJa sammansättning och nybJggnadeJnas ~eJ k 

·· [J d alt flottans anseende och skeppens varakt1ghet sta an e, • . 
• • " ka 11 !Jeredas och i:indamal ct vinnas med mm-pa en gan0 • ' • .• . __ .... 

sta kostnad; så är till upderdånrg f o l J d hG ra f f o l J ande npp-

glfvct: 

1 : 0 }nu kommit i öfvervägande, huru stor flottan bi.ir 

vara, clle1• af huru många linieskepp d.en hör bestå, och 

dess bestyckning • 

Det 1h' de sjömakters styrb, dem vi förnämligast 
komma att agera emot, som }JÖr determinera· huru stor 

Sveriges styrka Lör vara till sjö,i. Denna styrka bestå!' 
icke allenast i antal skepp, utan äfven af det antal sv[tra 
kanoner de knnna fönt. Den bör då iltminstone vara så 

stark, som någon af den svaga•·e af dessa sji}makter; ~JÖr 

således ej bestå af ett mindre antal Ii nieskepp iin 2 r, sorn, 

fiirdeldt i 3:ne divisioner, gifver 7 i !tvar. 

Som det är vedertaget hos alla sF.imakte1·, alt i en 
linic de bataille ej ha skepp af mindre antal kanone1· :in 

74, sä Lö1· det i:ifven hi:i1· antagas, att det fi'\r rft_ par 
3G'fge i undra laget, J5 par 24 "ge i iifra, samt 8 par 
12'/ge pii skans och back. 

Som p:i ett Chef-skepp, i an,;eende till mera !iJik , 
ford1·as mera utrymnw, iin som kan ern[t., pCt ett 2 -di:icks

skepp; sCt b<)r Chef-skeppet ha 3:nc. J:ick snmt back och 

skctns; och lör ntt e j Lli oformligt' (i nnseende till dess 

höjd ) måste det ha den Hingd, alt p:l 3:ue d:ick kunna 
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föra 94 kanoner; och som det tillika ilr högst nödigt, att 
alla skepp i en flotta manövrera och segla lika viii, s;1 iit· 
äfven nödigt att 94-kanon-skeppet Llir i sådan likformig
het med de af 74 kanoner, att dessa 'egenskaper derige
nom ernås; men som det deraf får en kapacitJ och styf
het, att det kan föra kanoner af ett svårare Wdig-tal, än 
de af 74 kanoner, sil hör det i dess undra lag föra I5 
par 42lls'ge, i 2:dra laget 16 par 3olls'ge och i 3:dje laget 
16 par 18lls'ge kanoner, men inga på slomsen. 

Äfvenledes, som ett Chef-shpp af Flaggförrlidet blir 
mycket nedlastadt, hvarigenom det förlorar i välsegling, 
så böra båda Iedarne eller Divisions-Cheferne v~ra lika 
stora med Chef-skeppet, och Flaggförnidet delas fika på 
alla 3:ne. 

Således skulle flottan beslå af 18 st. 74-kanon-skepp 
och 3 st. af 94 kanoner, summa 21 stycken; men som 
desse skepp efter hand äro byggde, hvaraf de första nöd
vändigt fordra lättare eller svitrare reparationer, innan de 
sednare hunnit Llifva alldeles fi:irdige, och således icke möj-
1 igt, a t t i en hast eller på en kort determinerad tid kun
na utlöpa med alla 21 skeppen, blifver nödigt tillöka 
denna flotta med minst 2:ne st. 74-kanon-sk epp, hvarige
nom 21 alltid kunna vara i tjcnstfärdigt stånd att genast 
ormeras; dessutom kan en oförmodat! händelse göra detta 
försigtighetsm~1 tt nödvändigt. 

l följe htiraf hör flottan hest[t af 23 linieskepp, nem!. 
:w om 74 och 3 af 94 kanoner. 

Till konvojare brukas större eller mindre fregatter·. 

Härvid torde erinras, alt till ledare ellet· Divisions
Chefer kunde Bo- kanons-skepp vara svftra nog, och kast -
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d tl endast har 6 kano-naden således mindre; men som e a 'Il d f 
.. k så blifver sk 1 n a en a ne1· mer nn ett 74-kanon-s epp, .. 

d t .. tt 2 dacks-effek ten ej särdeles betydande, och som e m· e - . 
skepp blifve1· utrymmet föga större; men deremot vmnes 

b~t,·dande förmån, om flottan endast beståt· af 2:ne en J .. l" sorter skepp, nem!. 74 och 94 kanone1·; man Lehofvet· t a 
ej så många olika persedlar liggande i förri\derne, eme
dan en och samma persedel passar till hvilket skepp som 
helst, hvarigenoni kost•naden minskas, och en skyndsam 
armering likafullt befordras. 

Låt vara det ännu påstfts, att skepp om g4 kanone1· 
blifva för kostsamme, åtminstone en betydande del dyra
re än 74 kanoners skepp; s:1 skall (då man ri:isonnerar on~ 
machine1·s cly..ltet) icke a ll enast göras afseende på kostnad; 
utan äfve n den effekt som denna kostnad åstadkomme1·, 
det vill säga: att den maehin är den bästa, som, förorsa
ka!' största elfekt med minsta kostnad. 

Att npplicera detta till det som här förehafves, så ät• 
elfek ten af ett skepp, som kanonernes antal, multiplicerad t 
i deras li'dig-tal. 

l anledning häraf vill man göra jemförelse emellan 
e tt 74- och ett 94-kanon-skepp. 

Effekten af ett skF.pp om 74 kanoner är till effekte 11 
af ett om 94 kanoner, som 1000 till I456. 

Kostnaden af ett om 74 förhåller sig till kosrnaden 
af ett om 94 kaoone1·, som 1000 till 13 17• 

J3es.ättningens antal på ett om 74 tir till besättningens 
antal pa ett om 94 kanoner som Iooo till 1276. 

Hä · f ä· t dl' · ta 1 Y Jgt, alt 91-kanon-skeppet ej allenast är 
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förrnf111 Jigan: i anseende till skeppels kostnad, ulan ännu 
form?mlignrc i nnseende till kostnaden af besättningens 
undnhfdl. Del är s<"dedes ett bevis, att om 3 af de 21 

blifva 9ft.-kanon-skepp, vinnes större effekt emot kost~a
den, än om alln 21 vore 74-J..anon-skepp, och är det jUst 
"Cnorn denna c lfdd, som man skall blifva den svaga re 
lJ ' 

sjömaklen öfverhigsen. 

2:o beträffande flottans hyggande med Lästa hushåll

ning, och att den mr, hlifva varnktig. 

Delta vinnes till en del, dr, dertill uyttjas goda ma
tc1·ialier, ~k icklige byggmtistare, som tiro väl kunnige, icke 
allrnast i sjelfva arbetet, utan iifvcn om rätta siittet alt 
bruka materinlicrne, snmt duglige skepps-timmermän; men 
jemtc allt detta är l11'igst angeläget, alt sedan skeppen i.iro 
LirJigbyggde, dc dt, ej komma f(irr i vattnet, än åtminsto
ne efter 4. år, pf1 det dc i triict varande sura och fuktiga 
f1ngo1· f,l tid att utdunsta. Förmodligen skulle skeppen 
]tinna till ntislan dubbel, men åtminstone säkert hälften 
den tddc1· till, emot dem, hvilka genast, då de äro f;il·digc, 

löpa af stapeln. 

Dc allaredan pf,bcgyntc dockor gifv01 ett Önsl,eligt til! ..o 
f;ille alt vinna denna fi)rmån. Det Lli1· viii kostsamt all 
s<1 vida göra konlinnation dermed, alt skeppsbyggnaden 
de1· kan f(iiT~ittas; 111en ~om denna koslnCicl, inberälnaclt 
den slijrre dockalls byggande vcste1· om skiljemuren, till i
l,a med maslk1·an på san11ua mur och pass<~ge genom Lind
J,olms-bron, ej är mer i:in 1\:clel af de 23 skeppens kosl
uad so111 projekteras alt der byggas; sft ii1· denna kosluad 
föga betydande, i jemförclse emot den formån som vinne> 
scnom skeppens längre varaktighet. 

1 anseende h '.irlill vore o!Orsvarlig t att seelan ·de lo~ 

7J. 

e:rttlJ, C) tillstn-ka skeppens nybyggnader s tat 68 tunnor v J 

Jesse dockor. 

• • .. 1dt om fregatter, 
l l a arbetsplan äJ' lllgentmg nami .. 

t en n ' 1 de Lora 
mindre beväi·ade fartyg och lastdraga re, emec an. . 

Il " Il' Derföre böra siirskdta pen• nästan anses som ti Hi lge. 
l" f Il deras byggande, lliir Ofll LI·iiuges. ningar ans as I 

livarföre de i arbetsplanen uppförde hus med me-
'd .. de skola hy""'as, blifvit utsatte, är ra samt t1 erna nar ' ol:> • 

f' d k• tt detta allt är högst nödvändigt, orn flot-a en orsa . a ' (. 'lJ • • ... 

·' d t'lll,o··,.,· aheter alltid skall hr.Ilas l qcnstfar-tan meu ess 1 • l:> 

digt stånd; och fördenskull böra de projekterade hu~cn 
meJ mera, i rättan tid vara fardige. 

I föl je häraf 1ir nödvl!ncligt: 

1:o Som gamla mastkranen på vm·fvct 1ir fö1· svag 
och låg att nyttja till masters insättande i de nya skep
pen, är en stöne mastkran projektemd att stå pf1 skilje
muren emellan (isti·a och vestra doekorne, som !Or mera 
varaktighets skull bli1· me1· än till half'va h<'.igden af sten, 
resten af tdi; icke dessmindre måste gamla inastkranen p<1 
varfvet repa1·eras, till masters insättande i mindre skepp, 
fregatte1· och lastdragare. 

2:o Fö1· att uudvika den långa omvägen utom varf
vet, då skepp skola förilalas emellan varfvet och dockor
na, {l'Ö1·es öppning genom Lindlwlms-Lron - och muddras, 
samt för förhalningars Leqvämlighet nedslås duc d'alber. 1 

k et 

och 

3:o Som det pii Koholmen påbegynta och till myc
mer iin hälften fånliga kruthus är hönst nödvänJiat 

v lJ o' 
för att ä11nu kunna betjcna sig af dess gamla ställ-



nin"ar och hvalfbägar, som tiro underkastade förruttnelse ~ ' så tir p•·ojekteradt; att denna byggnad genast må fullbor-
das, sf1 framt stöne kostnad sedermera skall undvikas. 

4:o Ett nytt bageri hehöfs att hyggas på LahoratOI·ie
holmen i stä llet för det uppbrända vesh·a bageriet, helst 
Jet gamla p<l stumholmen är så förfallet, att det fordrar. 
en total reparation; utomdess är ett bageri otillräckligt 
för flottan. 

5:o Den pr1begynta flygeln af nya kassernbyggnaden 
Lör konlinneras och göras ftirdig för logerande af J{ro
nans manskap, hvilka nu bestås inqvartcring, som då be-
spardes. · 

6:o På det skeppens tåg och tacklage ej för hastigt må 
förstockas, så äro allaredan för några år sedan inventarie
kamrar af sten byggde; men som i detta hus ä t· endast 
kamrar f() r 12 skepp, så bi:ir ett lika sådan t hus hyggas 
för dc nya skeppens inventarier. 

7:o Af många lirs erfarenhet hat· man sig bekant, att 
tågverke, som förvaras i stenhus, · konserveras vid pass 
hälften längre, än det som förvaras i trähus eller brädho
dar, hvilka om sommaren af solen blifva uppvärmde: och 
tir det i detta afseende att ett nytt tyghus är i a 1·Lets
planen infÖ•·dt, emedan en stor del af arlilleriförrfHlet be
står af tågverke, som alltid har legat och ännu lia.,.er i v ~~ en nu 100 års gammal brädbod, och således i förtid för-
stockas. 

S:o De •'h·liga summor af x6ooo Rdr lill hus, broars 
och bodars m. m. underhållande, komma ständigt att kon 
tinuera; men få en betydande minskning dl} allt sådant 
blir af sten. 
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K m ät• af ganska stor Nu återstår att omröra en sa ' so 

vigt. 

, ... dt er än dubbelt så Ehmu i förslaget ej är uppror m 

k T ' · t som Svenskt ekevirke och .plankor, men myc et ys... · ·n t'll 46 sk. rrrs pet· kub. fot, som snart nog torde stiga tJ 1 
.. t>Rd . och som detta utgör nästan hälften af 1uer an en 1, 

k k .. • fvets kostnad så vore en betydande be-h ela s ep ps-s 1 a ' . · · lit ·Hminstone hälften deraf kunde af n-spanng, om C) a ' ' · 
k rra r erh~d las hvaraf kostnaden blef en tunna kets egna s ot>' ' ' ·' .. . .. guld mindre för hvart skep~, och i folje deraf, for 23 

skepp, 23 tunnor guld bespanng. 

Det ä•· således min oförgripliga tanka, att en säker 
författning borde m ed det snaraste vidtagas till ekevirkes 
anskaffande af rikets egna skqgar, men blir säkert utan 
all verkan, om den ej är sådan, att Kronans intresse ä1· 
förknippadt med allmogens, och att genast betales det dem 
Llifvit lofvadt och hvad de förtjent. 

Likaledes de, hvilka å Kronans vägnnr få befattning 
med virkets fållning, aptering och transport, böra ha det 
på ett slags beting, nem!. sådant, att de förtjena mest då 
Kronan derigenom fåt• mesta nyttan af sina skogar. 

Som mastträn och svåra mastbalkar ans1,affas mot 
d•·yg betalning från Riga och Tyskland, så borde sådant, 
så mycket möjligt kan fås, äfven tagas utur r ikets egna 
furuskogar i Sverige och Finland, hvarigenom hela bespa
ringen skulle ännu öka sig med några tunnor guld. 

SintJigen erinras, att då en köpman vet det han xnii
ste vänta på betalning för sine levererade varor, Llifva de 
12, x5 och kanske 2o proc. dyrare, än när han är för
säkrad om en promt betalning, hvilket röntes för 12 a 

10 
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t3 <lr sedan, när skepps-nyhyggnaderne pii~todo, då I\ ro~ 
mm fick va~·Jör lägre pris än private. 

Efter denna arbetsplan, då hvart 2.:a eller hvartannat 
<ir ett skepp skall vara fårdigt, ~å följer, att från den tid 
första skeppet är färdigt, är 45 år, som blir åldren af 
hvart skepp, i fall man vill alltid kontinuera att bygga 
på detta sätt, men om fra111deles finnes, att hvart skepp 
kan uthärda i 5o år, så skall hvart 2.! år ett skepp vara 
fårdigt, och om de kunna uthärda i 55 år, så skall hvart 
2i år ett skepp vara färdigt. I förra händelsen blir årli~ 
ga kostnaden i:del och i sednare händelsen i:del mindre, 
än efter denna arbetsplan, i fall priser på materialier och 
arbetslöner bl if va oförändrade. 

Häraf ser man: 

t:o huru angeläget det är att bygga skepp af godt 
Yirke, och att de få stå ' några år qvar på stapeln innan 
de komma i vattnet, och 

:~:o att ett visst antal arbetare måste ständigt under
hålla•, att nybyggnaderne kontinuera utan uppehåll allt
jemt, i alla tide1·, så väl i krigstider, som i fred . 

Äntligen af all t detta bör g ii ras den slutsats, att som 
ett sådant arbete fordrar årligen vissa qvantiteter af mån
ga sorte1· materialie1·, så kan ett sådant stort <>ch vidlyf
tigt verk ej gå sin jemna gång, utan en fastställd arbets
plan eller reglemente, som alltid bör vara för ögonen. 
Och den som lägger sig emot en sådan plans inrättande, 
måste ' 'ara på det högsta okunnig i det, som angår en 
örlogsflottas ständiga vidmakthttllande. 

Som man nu har hunnit till en pfditliB grad af kun-
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. k . m rak tiska delec i ikepp•-
skap, sft väl i den theoretls a so ;. . t' het att låta det . • .. d onödig ,orslg Jg ' hyggel'let, sa ar et en t profseglas. Ingen-" f t peln att genas första skeppet ga a s a . ket förloras, i anseende . . es deri rrenom, men myc tmg vwn o . 
ti ll dess mindre varaktighet. 

Det var Fältmarskalken Grefve Ehrensvärd, som gaf 
· .. d · toJTa dockor och att dessein t ill hela flottans msattan e l ' ... 

~.. . tt med säkerhet bevara skeppen fal 
alla dockorne, 01 a . · " ·k omfattas "l )' l "ndelser skulle med ett fastmnosvel ' va< e 1ga Ja ' d b t' . .. .. ' Il d f de 2:ne ställen er as wnel ·om ar annu tJ seen es a 
~ d tt 1 0 1·ader dockor sk ulle placeras, och var ärna t a l.a l . 

och 3:ne i hvar rad inom hvarannan. 

Som a lla de främsta dockorne kommo så nära 
intill hvarandra, att ej va1· distans nog emellan dem 
att kunna dämpa eld, i fall en sftdan olycka skulle hän
da hvarigcuom hela flo t ta n stod i fa1·a att pEt några t im-

' f . mar uppbrännas, så var ett sådant omgifvande ästmngs-
verk högst nödvändigt, men att nu vilja kontinuera sam
ma plan, likväl med den inskränkning att endast ha 2:ne 
dockor inom hvanmdra, och att omgifva alltsammans en-· 
dast med ett p lank, antingen af brtider eller tegelsten, 
hvaröfver en illasinnad menniska lätLeligen kan komma, 
vore i högsta måtto oförsigtigt. 

De t är sann t, att då skepp stå i dockor eller på laud, 
konset·vera de sig längre än om de ligga i sj(in, men frå
ga ä-L' om detta konservationssätt för riket blifver nyttigt. 

Jag medgifver att om en flotta hesh'\r af smäne far 
tyg, galercr, ja till och med af smärre fi-egatter, så bor
de Je föna sta p<l land, och de sednnrc. i dockot·; de skul
le då konserveras mycket liingre (då sanbordspla nkan ut
tilges och allt dr ef rifvcs Lll' ni'ttcn) än om de htge i sjöcn, 
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och som deras hordläggningar äl'O föga tjocka och således 
snart drifne, ballasten obetydande, och masterne för deras 
föga tyngd lätt insatte, så kunde en s~1dan flotta, på kort 
tid, då man har folk nog, sättas i stånd att gå till sjCis, 
men det förhåller sig ej så med en flotta bestriende af 
linieskepp, den är med dessa utan all jemförelse. De ha 
tjocka bordläggningar. På en viss längd kan ej flere mau 
komma f1t att drifva en 5 tums tjock planka, än en ?, 

tums, utan snarare flere,, då plankorne iiro tunna. Bal
lasten, som väger emellan I 5o o a I 6oo Skli vik t. vigt, 
hvaraf en stor del hestår af gamla svfu·a kanoner, fordrar 
mycket arbete och tid att föra i land och stufva, då en 
liten fregatt deremot ej fordnn· mer iin 2 a 3ooo SkM af 
tackor och singels . 

Som masterne till ett linie~kepp äro ganska tunga, 
sel fordras både tid och n1yckct folk at t de1n insätta. 

Ndr skepp ej äro stående i dockor, hafva de alltid 
sitt halfva nudrc lags kanoner om bord, som placeras 
midskepps, alt hindra ryggbrytning, samt att hval' vår 
gifva skeppet kränfining alt f\'irse isn[tten, hvilket allt nu 
måste intagas, som äfven bidrager till en ICingsammarc 
armemen t och större kostnad. 

Inga na tione1· kunna med så liten kostnad och mera 
beqvämlighet ha dockor, f:in Franlu·ike och England, der 
hvart och ett skeppsvarf har en eller flere dockor, att re; 
parera och rengöra sina skepp uti, men de ha likväl ej 
funnit rådligt, att för Örlogsskeppens konserverande ha 
dem stående i dockor, af den orsak att allt för ltmg tid 
fordras att sätta dem i stånd, då Je slwla armeras, och i 
fi.ilje det·af approberade de ej den desseiu, som i Sverige 
förehades (hvi lken de hade sig bekant) att ha flottan st<1 -
('!lde i tona dockor. 

ra s, 

7'7 

Nu bör äfvcn nämnas huru skeppen slwla konserve

dtl de äro liggande vid broen. 

,:o skall viiderbål göras i bog och låring nedom un

dre däck; 

2
:
0 

skall en plankgång nedom berghultet vid pass 2! 
n 3 fot öfver vattnet å båda sidor låugs skeppet uttagas 

sam t förses med droppbräde deröfver; 

3:o skall alla undre lagets porttrösklar uttagas; 

4:o undre lagets kanonportar skall stå litet öppna 
med en trekantig fordring p[t för- och akterkant emellan 
pol'lluckan och bordläggningen, men om vi u trarne igen

slås Je för snöyra; 

5:o undre däcks vaterbord samt gången dei·näst ut

tages; 

6:o alla skamdäck eller talh·icks-bord upplyftas 2:n~: 
tum; 

7:o skall kapell göras öfver hela skeppet af enkla fu
rubräder, som bestftr af fyrkantiga luckor, 6 fot långa och 
4 fot breda, alla ackurat lika stora, att d e passa på hvil
ket ställe och hela kapellet på hvilket skepp som helst, af 
den bredd att det räcket' så långt ntöfver relingen, som 
efter ytterkant af yttra berghultet, på samma sätt gjordt, 
som modellen pf1 modellsalen hät·, hvilken skickades för 
20 år sedan från Stockholm. 

l garneringen och under öfre lagets porttrösklar skall 
göras tillräcklige väderhål. 

8:o l alla t värskott, i rummet, skall göras hål 8 a 9 
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tum i fyrkant, att luften har fri passage frun fi.ir till ak
ter. Alla hyttedörrar samt durk- och skafferiluckor stå 
öppna, likas[t en del af däcks-luckorne. 

Iteserv-rundhulten kunna vara om hord, men att de 
ligga 10 a 12 tum från däck. 

Alla sommardagar skall skeppen g i l l ras efter iolens 
ned gäng. 

E:tplikation öjver arbetsplanen. 

(Jcmföt· planehcn.) 

Dc fyrkantiga målade rutor *) betyda dockor och hela 
."11·, nemligen 2:ne dockor af en och samma färg diagonali
tCI' ifrån hvarannau, betyder en och samma docka ellet• 
dock plan, men olika år. De rek ta ngnlära omålade ruto1· 
med c11kla cirklar utmärka tid. De gröna är svapllngs
rummet och båda de färdige dockome. Den gula, brand
gula och tegelfärgade äro de 3:ne ofärdige dockor eller 
dockplaner. De gt·å är svajningsrum och en dockplau. 
Den röda, violetta oclt bl<1 äro 3:ne dockplaner. Alla cirk
lar betyda skepp och numren utmärka ordningen, huru 
det ena efter det andra skall byggas . 

De smärre cirklar 74-kanon-skepp och de större g4-
kauons dito. De enkla cirklar när byggnaden börjas, de 
dubbla när skeppen uppsättas i dockan och de tredubbla • 
nä1· det i samma docka blifve1· färdigt. Numren öfverst 
visa årtalet när allt ske1·. *) 

') Ue hiit· niimncle fyrkantige rulot· och cit·ldar finnas tedmade i 
A.rbctsplaucn, som I!]Jeciflkt, för ltvnl'je ;h, upptaget· lwstnarlcu. 
Den mcdf(iljanrle planehen utvisar lik11 tydligt förhilllandet , 
orh fiirgliiggningen iir iifven lika. 
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Till exempel: det fÖrsta skeppet N:o r' til.lhuggning 

af tinuen &c. göres hela året 1798 och 1 af ~ret 1 7~9• 
det uppsättes i svajningsrummet i\r 1799 och bhfver far

digt vid slutet af år 18oo. 

I denna ordning går det med alla 6 de första skep

pen, att hvartannat år ett blir färdigt, endast med den 

skillnad, att tillhuggning af timren &c. för hvardera af 

de 3:ne sista skeppen af detta parti (och seelan allt fram

gent) fortfares med i 2:ne års tid, då det sista öste1· om 

skiljemuren blir färdigt till 1810 års slut. 

Pli samma sätt tillgår med byggnaden af de 5 skepp 

vester om skiljemuren, att det I 1:te skeppet hlifver far

digt vid 1820 å1·s slut. 

År 18:20 om våren tagas alla skepp~n utur de östra 

dockorne; det första af dem har då stått i 20 år och det 

sista i I o år på stapeln. 

Till samma års slut skall allt vattnet vara utpum

padt, då det r2:te skeppet sättes på stapeln i början af 

år 182 r och bli1· färdigt r822 års slut, och på detta sätt 

kontinneras allt framgent så väl veste1· som öster om skil

jemuren. 

Hvarföre på östra sidan om skiljemuren ej uppsättes 

me1· än 3 skepp är af den orsak, att de 2:ne färdige doc

kome kunna brukas till de nya 74-kanon-skeppens ren
göring. 

År r826 om • 11 varen tagas a a skeppen utur vestra 

dockorne, det första af dem hm· då stått i rlj: år, och det 
sista 6 år på stapeln. 

Till samma år~ slut skall allt vattnet vara utpum-
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padt, d~ det I 5:de skeppet af g4 hnoner sättes på sta
peln i början af år 1827 och blir färdigt 1828 ~rs slut; 
då endast 3:ne g4-kanon-skepp hyggas der af den orsak : 
emedan en docka hör fårdighyggas så stor, att 94-
kanon-skepp der kan rengöras då svajningsrummet der
städ€s upptages för materialier till denna byggnad. Kost
tladen af denna docka är uppförd och belöper sig till en 
summa af 23,282 R dr, som hygges åren 182o, 182 r, r8 22 
och r823. 

År 1832 tagas skeppen utur de Östra dockorne. Det 
första af d esse har då stått I o år och det sista 6 år på 
stapeln. Samma års slut skall allt vattnet vara utpumpadt. 

År t833 sätte.s det r8:de skeppet på stapeln och lwn
tinueras som förr. 

År r838 tagas alla 3 skeppen utur vestJ·a dockorne, 
d[t det första har st~tt på stapeln i ro och det ~ista i 6 år. 

År r83g sättes det 2 r:sta skeppet upp på stapeln v e
ster om ski ljemuren och kontinneras med byggnaden som 
förr, då således alla 23 skeppen äro färdigbyggde I8<f4 
års slut. 

Skeppeus tackling och artillerimundering borde ej va
ra färdige förr än de här anförde perioder, då skeppen 
komma att uttagas; men som, för vissa omständigheter 
skull, det kan blifva nöd'igt, att genast uttnga ett skepp 
då det är f<i1·digt, är nödvändigt att det då straxt blifve1· 
tackladt och armeradt, och är det i anseende till dessa 
händelser, som kostnaden för upptacklingen och artilleri
monderingen är intagen i de åren, som de här äro upp
förde. 

Följande omständighet hör likväl anmälas, att som 
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t byggas efter det andra, sä det ena skeppet kommer at . .. :· det andra 
i!r det ena färdigt, innan böqan gores att satta t• . under 

• .o att aldricr mer än ett skepp s al ~a st:~~ln:ål:~es om ett ~IIer ~ skepp äro färdige och sko-
yggn ' amt ett står under byggnad, så lägges en hop la uttagas, s · J·· de 2•ne . d tta senare hvarefter vattnet ms appes, . sten uh e ' • ,.,. ·d'" keppen uttagas och det ofärdiga star qvar, utan ,m to e s o d • tt t ··r ut . gaste skada eller rubbning. Nästa ar, a va ne a -r m k 1 tt . · " d era f· emel-dt ,., kontinueras med omp e eimoen ' pumpa , , å o 0 lcrtid, det året som vattnet utpumpas, sättes P na~ n 

annan dockplan ett annat skepp på stapeln, hvars l"esmng 
ligger fårdig tillhuggen. 

På detta sätt gjordes på Sveaborg år 1764, då tven~ 
ne fartyg stodo under byggnad på dockplanerne. Det en~ 
gjordes färdigt och togs ut, och i det andra, som stod .l 
sin fulla förtimring qvar, lades sprängsten. Året derpa, 
då vattnet var utpumpadt, utan att hafva lidit det rin
gaste, blef dess byggnad fullbordad. 

') Genom ängmaehin ntpnm[>aS vattnet nu pli fil timmar utur 
svajningsrummct, och p;l 98 timmar utur llvajninglit·umlnet 
och en docka. 

11 



MILITÄR-SJöVÄSENDET, SKÄRSKÅDADT l SINA FÖRHÅL~ 
LANDEN TILL HANDELN OCH TILL LANDETS FöR~ 
SVAI\. 

(Friin Fran5lmn.) 

(Forts. från 1:6ta hiiftet.) 

~~åtom oss nu komma till en granskning af materielen. 

Emedan trä, jern och andra metaller, hampa, h ed. 
och tjära utgöra de förnämsta arlildarne, som ingå i till
verkningen af fartyg, så låtom oss undersöka vårt lands 
tillgångat· i dessa särskilla hänseenden, och efterse i hvil 
ket afseemle vi måste skatta till utländn ingen fö1· allt el
ler en del af dessa artiklm·. 

Fönådet af trä. best;1r hufvndsakligen af ek, hvil.ket 
träslag ensamt utgör fartyg ens för timring; af lärkträ, kor
sikansk gran, nordisk fet furu, som användes till garne
ringar, däck och iifven ti Il bord ltiggningen i bottneu, samt 
slutligen af Riga furubalkar till master. 

Här skola vi icke uppehålla oss med aU orda om de 
främ mande träslagen, undantagande den sistnämnde sorten. 
Hvad de öft-iga beträffar, hehöfva vi ej fr·ukta a tt komma 
i brist derpå, om vi vilja betala dem efter gångbart pris; 
men ga nska nyttigt vore det, att, i likl1et med England, 
ständigt i fredstider· uppgöra kontrakter, cl :1 priserna ej stå 
för högt, för· att icke öda våra krono-skogar, med hvilka 
borde omsorgsfullt hushåll as, ~åsom en tillflykt vid isfal
lande krig. 
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llJ l s särskild t If ti t' det et t a e e II vad mast- trän be trä ar .. f \la sorter den bästa 
förh1\\lande. Furu från. Ri.ga ~.r,daarna~l· förgäf:es Ilar man 

'Il d tta Vlgtlaa Cln ' ' man känner tr e ' 0 

1 S eri "e Canada och 
r· "kt f 1.u fdn Pyreneerna, Po en, V o ' f . 1U I'SO n ' . . Riga- uru, 1 

1 
.. d .. intet har kunnat motsvma andra an er • .. " t man all-

h t l 'll de stora masterna. Derfore mas e synner e I c•· d f". ,,o der af densamma; men emedan J Or-tid hal va go a orr.t , . "f l" t 
d f .. h o""st arannlaga, kan man C) o ver a a skalfandet era a r o o • . t . Emedan Riaa-furun, som man ämna!' det al leve1an er. o " .. . Id . bör tagas ibland sadane trad, som man t111 master, a ng ' . . .. d . k ·" l eller som h afva blrfvrt hvad man berofva t er as d t a, o • • 

kallar sa{vadc, och dessutom böra uppfylla m~n~a vd ko:' 
ganska svära att bestämma, synes det oundvrklrgt ~tt. a
tcrgå till h vad som fordom ägde rum, ~eml. att 1 Ldf
land hålla en Marin-Ingeniör (Konstruktwns-?ffi:er). som 
p;1 stii llet gör upphandlingar, under den ltimplrga. arstrdeu· 
På så sätt erhöll man fo1·domdags dessa ypperliga mast
spir·or, som efter 20 å rs liggande på våra varf än nu visa 

S
ia fullkomli a t kådi<>a vid första hugg då man förarbetar o o o 

dem. En persons underhåll i Li(fland ä r visst en kostnad, 
m en den ör· så liten i jem förelse med födelen af att all
tid kunna lita på detta väsentliga virke, att tvehågsenhet 
aldrig bör komma i fråga. 

l-Ivad inhemskt virke bett·äffar, biirja vi att Llifva 
ganska fattiga derpå, och bristen kan e j annorlunda än 
blifva allt stöne och stöne med hvat·je dag. Vi ägde, 
icke ltinge sedan, stora tillgångar·. Utom statens skogar, 
i hvilka marinen fick hugga efter behof, var man äfven 
berättigad att å de n enskiltes egendomar utmärka de träd, 
som utsynades såsom passande, och derefter väx te de för· 
marinens räkning; de tta kallades stämplings-rättigheten. Uti 
Colb~rts för trä!Tliga anordningar syftade således allt åt 
samma mål, och lags tiftningen kom flottan till hjelp pt't 
en. tid då t i Il va ro n af s torn enskil ta gods och smaken för 
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de grofva skogarne syntes göra denna hjelp ganska betyd~ 
lig: det kom sig deraf, att man di\. trodde det 01ntankon 
t·Örande virke icke kunde utsträckas för långt, emedan det 
Lehöfs århundraden att dana en ek, som yxan på nilgra 
timmar fäller, och man var öfvertygad att om icke pro~ 
duktionen vore väl ordnad och ständigt bevakad, skulle 
man inom få år befinna sig · i stor förlägenhet för landets 
försvar. 

Se.dan nu marinen förlorat arfvet af sina fordna prc
l'ogativer, befinner den sig, rörande sina uppköp, p<l sam
ma punkt som den enskildte, och disponerar öfver slw
gal'lle förmedelst leveranter: nn kan det inträffa, att d;l 
dessa mellankommande (som ingenting uppgöra annat än 
genom auktioner, der de Ljuda under hvarandra) icke fin
na sina spekulatiouer nog vinstgifvande, eller on1 de p<1 
annat håll finna tillfälle, att med fördel afstitta de leve
ransel' de hafva i beredskap [i)r marinen, uraktlåta de att 
leverera, men sälja varorna till andra, utan att bekymra 
sig öfver att varfveu Llifva utan. Marinen har ej emot 
detta shlgs ofog ni\gon annan garanti, än en alltfö•· liten 
kaution, och befarar att i fredstid endast er bilila vrak va
l'Or, samt att icke hafva något i förråd för kriget. 

En anmärk ni ng är h ii r pi'• sitt sttille: 

Skeppens former, ehuru i hufvudsaken icke afviknn
de från Hr Sanc's vackra konstruktioner, hafva dock un
dergått betydliga förändringar, och sannolikt komma dc 
alt göra det tinnu mera; Öf'vcrste Paixhans nya artilleri 
gifver mycket att Legrunda i delta fall, och så snart bru
ket deraf Llir allmänt, kan det fiirorsaka bastiga föriin
dringar, så väl i nutidens öfvervatlens-skepp, som i de 
mi\ hiinda n;~got öfvenlrifna dimensionerna. I anseende till 
\•el tenska pernus framsteg och det vackra anyandaudet af 
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d t . il ro nära ett fullkom-:ingkraften, är anlednin~ tro, e vi . . som an-.• ,:·1 u t i kons tru ktwnerna, li CT en nytt system, sa '" . 1 · e•· Det o . . . . ·uk li(Ta fl •tande kngs-mac lm . vtindandet n( illlldl s 11 ~ ) ,. ·{. ka att man ... att omtaoksamma man U•lS är detta som go• ' .. m hö<>st . k c fö•· f ramtiden må bygga flera skepp an. so ·" "',.l 
•c.. . . . . J. att man mi\ förvara byggnadsvu·ket, sa v,l nod•(Tl il •' oc " " . t"ll 't • 

0 ·f som (Tenom att l<'ila det sta pa roten, l s a e p·• val ven t> l'll ' f.~.. t·t byg" 'l deraf. Denna önskan tir så mycket H •gaO I a o' "f · . tet i fretbtide•· tvinga•· oss att bygga uto vet re, som 1n · · · • "d .. 
d L(.J,of· s-"tlcdes skul le man kunna lata tra en va-stun ens ' .. . · 1 . • F. ·k· k " . och s~unedelst mer oc 1 mer xa l vara Jansys u s o;,al' . " 

öka denna fö r k•·iget si't nöd\'ändiga reserv, så vJda Yul· 
]n<>stiftn ing vore fi.irdela k tigare för flottan. •) l sakernas 

.. 
0 

a de skick är flottan olyckligtvis nödsakad att upp-narva r n ' . • J1and la dessa tJ'iid, under konkunens med enskdta, pa det 
alt de ej alla Jllttlte komma i de ras hände•·, och för att 
åtmi nstone frälsa nftgra lemningar efter landets skogars 
a ll männa sköfling: sådan ät· v[u· ntirvarande belägenhet; 
stor klarsynthet behöfves ej för att se hvart det Lär med 
ett dy likt hnsbålls- sys tem. 

All t ha•· blifvit sagdt i delta hänseende, oclt landet 
lwr icke saknat upplysningar: Hr Bonnarels förträlliga 
verk, äfvensom någ•·a andra u tmtirk ta Ingcniörers reflexio
ner, Lafva utvisat det onda, och uppgifvit botemedlet der
för. Föl jak tl igen vilja vi ej htirmed påstå, att vi anföra 
ni'tgot nytt, men emedan här tir fråga om en ofantlig ska
da, som innan kort kan blifva obotlig, anse vi såsom en 
p ligt att å nyo angifva den, och detta så länge till dess 

•) Fiirfatlarcns mening synes hiit• något miirk, ty han J,iinner 
no gsa m t aH ske p[' e j byggas så i hast, utan att en flotta 
i fredstid milstc finnas, för att varil tillgänglig för kriget. 
Meningen iit· utan tvifvcl att ej bygga t•csm·v-skcp[l, utan spa 
ra skogscfl'cktcrne, fiil· att umler och cfte1· ett krig kmma kom
l11dlera 11\'a!\ llOill genom Jiriget gått [Ödoradl, 
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nationen besWmdt vaknat och insett faran, som VI löpa 
genom den förestilende totala bristen på virke. 

Hvad metallerna beträffar, äro vi i Lättre omständi "'-o -
heter. Den f..ansyska industrien har vis5t icke i afseende 
på p1·iset kunnat uppnå den utländska fullkomligheten; 
J1len den har lyckats, hvad godheten beträffar, framställa 
dem lika sia fullkomliga; således behöfva vi ej frukta m 
brist på någon för flottan behöflig jernsort. 

Koppam, hvarmed man förhyder fartygens botten, 
och hvm·af man äfven måste Letjena sig till förbultnin 
gen, ingår så ledes ä f ven i skeppsbyggnaden: den erhåll es 
fri\ n Sverige och Ryssland; i liten qvantitet kommer den 
iifven från Amerika; den bör vara betydligt renad för att 
kunna unviindas, och nog försigtighetsmålt kunna i detta 
fall ej tagas, fö1· att ej Llifva bedragen; viii skulle leve
ransen deraf kunna öfverliilas ;lt dc handlande, om endast 
f1·åga vore om spik och bultar, hvilkas renhet man lätt 
kan bedömma efle1· b1·ottytorna; men si\ är icke för
hfdlandet med fijrhydningspi;Harne, hvilka vid emottagan
det näppeligen kunna hed(immas, och som man j n st · fö1· 
d en na orsak Lt-ir viii ja sjelf~ Zink användes föga; Bly nå
go t mer, i synnerhet till ammunition och för att före• 
komma insilning af valten - och för iifrigt hafva vi all
tid att ti Il gå dessa meta Il er. 

Ticträffande Fransyska l& a mpan iir de t nu erkiindt alt 
dess absoluta styrka snart nog tii flar med dcu bästa nor
di ska , och ma n pilstår att d en som få s i Champagne, re
dan öfvertriiffar den nyssnämnda; si'dedes behöfva v i bii
Janeftel· icke vara bekymrade fiir denna s<1 vigtiga arti 
kel af våt·a fornöd enheter. 

Samma forhållande är det med vår tjära; de sortei 

S7 

f'!'Las nf Gnsco.gncr-furu förete ingen miirkbnr olikhet 
son1 w • L II b I likhet 
med de bilsta vi fordom fingo från - am urg. 

d J 
.. . de befriade fi·ån de orenlighcler, som un-me e m , <:H o . 

derstundom göra dem oanvändbara i 1·epslagenct;. och all-
denstund de träd, hvaraf de beredas, icke äro t tll am~at 
användbara, är all anledning att förrnoda, det våra w
hemska tjärsol'ter alltid skola förslå för våra varfs behof. 

Sålunda faltas oss icke våra nödvändigaste rudimate
rier till flottan, och Frankrike kan, med undantag af några 
{å artiklar, yppfylla alla dess behof, om vi endast spara 
på dc tillgångar vår egen jord erbjuder, i stället fö1· att 
utan omtanka förskingra dem. Då detta ä1· ovedersägligt, 
åte1·står fö1· framtida säkerhet blott att lämpa våra skogs
författningar efter flottans fordringar. 

Det är litet elle1· intet att säga om emottagandel af 
effekterna, hvilket alltid försiggår vid full dager och pi1 
r eg lemen teradt vis; samma förhållande tir det med deras 
o1·dnande inom val'fven: likväl el'far man d er betydliga 
förlustCl' af virke, för hvars förvarand e man ännu icke 
har funnit något fullkomligt system, och detta bör fOrwä 
oss att inskrän ka upphandlingarne af denna artike l till 
det högst nödiga: för att emeller tid icke stå i förlägen
het vid oförutsedda händelse1·, vore det lämpligt att be
stämma ett llOrm·alfönåd i hvnrje hamn, hvilket f8nåd 
alltid borde lulllas fullt genom pe1·iodiska upphandlingar, 
bestämda af administmtionen, och som aldrig borde öf
vers'kridas i and1·a än utomordentliga fall, bestämda af 
Marin-ministern. Hvad sådane rudimaterier beträffar, som 
omedelbarligen kunna ft&s inom landet, vore det oklokt att 
uermed fullproppa flottans magaziner; ty man förlorat• 
d er' o- {'" · l 1oenom 01·vanngs- oc 1 vakt-omkostnaderna jemte rän-
tan på de stumnor dessa artiklar hafva kostat ifrån det 
de iiro hctalclte till dess dc användas, och dessutom måste 
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man alltid bc1·1lkna n.'lgon afgångsprocent. Dock bör man 
icke uppskjuta till sista stund med att uppgöra reqnisitio
nerna; och det är just härigenom som ett normal(örn1d, 
med omtanka bestfimdt, så mycket som möjligt, kan före
na hushtdlning med nödvändiglwten af att alltid kunna 
p<1räkna bchofvens säkra uppfyllande. 

Upphandlingar. 

Dessa ät·o af 2:ne slag: 1 :o de som göras i stor skala, 
och som fö1·siggå dels i Paris, dels i hamnarne, samt 2:o 
de som kallas ö{verenslwmmelser, hvilka äro mindre betyd
liga (de äro alltid under 4oo fmncs). Grunden för de 
förra är offentlig auktion. Garantien best;1r uti en kau
tion för en tiondedel af summan fö1· leveransen; de sednare 
äro tillfälliga och utan följder, uppgöras enligt öfverens
kommelse, och behöfva ej niigun garanti. 

Man är belåten med detta' upphandlingssätt, som und
gå1· all kritik derigenom att köpsluten uppgöras af authu
riteterna: man klagar blott öfve1· obetydligheten af den 
fordrade borgen, hvilken också är alltför ringa. 

Det händer ofta, att leveranterne, då de icke kunna 
eller icke vilja fullgöra sina leveranser, af~tå ifrl\n den o
betydliga summan som garanterar dem, och på detta sätt, 
lemna hamnarne i förlägenhet. Detta är ett väsendtligt 
fel, som det är angeläget att af11jelpa, och som skall af
hjelpas i verkligheten ·derigenom, att kaution blifver hög
re än hittills ... ) Det kommer väl att kosta staten qågot 
att antaga denna förökning; men emedan godt pris hä•· 
är blott en bisak, och i främsta rummet står: vissheten 
om leveransens fullgörande, bör man ingalunda låta alliål-

") Ucnna önsl.:an iir uppfylld genom en nylig slirifvclec frun Mn
l'in-Ministercu. 
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la sig ifrån detta medel, som 
Letydligl höja priserna. 

alla fall bör komma att o-

. ,.,. t' ar att tagas i betraktan• .. kl 10 .,. som 10r 1en 
En anma1· 1 

"'' • 11 "nhet: man .. 'ord af flera, rörande leveranser l a ma ... . . 
de, ar g) .. "d .. d'gt att så mycket som moJhgt m• • • . tt det ar no van l ' 
pastal' a . . Il t till landets egna produkter, utan 
slu·änka sig, Jcke a enas . • . d l t då är 

. t'll dem som lattellgen fas l han e n, y 
del')emte 1 

' F' k ffi de kon-alltid i tillfälle att genast kunna ors ·a a .. 
man . 'kl . i händelse en leverans skulle fOI·sum
trahel·ade attl al.~ek, . ·'crtighet kan ej bestridas, och 
mas. Denna anmar · mngs l lo • 

. ·d väl uti att framdeles rätta s•g derefter. man SJOI e • ' 

Tjensten vid Stationernd. 

Denna sömlcrfa llel' i 2:ne särskildta afdelningar, hval·-
f d P.na innefattar det rent militäriska, och den andra 

a en · . I d förra före-allt hvad som rörer egentliga arbetare. . en . 
komma de vaktet· som finnas vid utgångarne fri\n och mum 
varfven, runderna som visitera dem nattetid, br~ndkorp
sen som vakat· öfver eldens vårdande, samt slutl1gen den 
bev3pnadc styrkan som betrygga!' och bibehåller or~.ning 
öfve 1· allt. Den nndra inbegriper arbetare och daglonare 
i verkstäde rna, manskap som fönätta transporte1· och ord
nande af diverse effekter m. m., sjiimän som sysselsättas 
med upptackling eller aftackling och förhalningar elle1· an
dra rörelser af fartyg. Den om f a t tar, med ett ord, allt 
hvad som arbetar inom varfvet, pil. hvad sätt som helst. 

l\'l ilitä1-tjensten har blifvit betydligt minskad de sed
nare åren: i sti:illet för de fordom nyttjFtde talrika poster
na, har man så mycket som möjligt antagit beständiga 
patrulleringar, h vilket syst•!in fordra!' mindre antal folk; 
slutligen har man användt alla möjliga medel att under
lätta gamizonernas börda, som består uti att vaka öfve1· 

12 
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varfvens säket·bet; icke desto mindre har denna börda fö•·~ 
blifvit tung, ty man kan icke underlåta att noggrant va~ 
ka på ett stort antal punkter, utan alt blottställa sig ftir 

förlmter, lika vissa som ofantliga, om man ginge lanJt 
tillväga. Tillika är det oundvikligt, att bevaka fängelser~ 
na med en styrka, hvars blotta åsyn förtager hvarje tan~ 
ka på revolt. 

Det vore kanske önskligt att man för vaktgöringen j 

hamnarne hade bibehållit marin-infanteriet, som för ej 
längesedan hade sig denna tjenstgöring uppdragen, eller 
ock att man hade satt i dess ställe en korps veteraner ur 
flottan; ty det är icke likgiltigt, h vad slags folk som va
kar inom ett örlogsvarf; och en posts eller vaktbefälhaf
vares brist på erfarenhet kan hafva svåra följder, hvarpå 
vi hafva bevis vid eldsvådan i Brest, då artilleriets ge
värsförråd blef ett rof för lågorna; man vet att elden 
länge hade märkts af landsoldaterna, hvilka icke kände 
liVad som var brukligt, och trodde att elden som de sågo, var 
vanlig och tillåten, samt derföre icke genast rapporterade 
derom. Denna olyckliga omständighet hade icke inträffat 
om vakttjenstgöringen blifvit bestridd af manskap med 
vana vid varfsbevakniug. 

Dervid inskrä11ka vi våra aumärkningar öfver denna 
del, emedan, i det hela taget, dermed ej har någon fara, 
och derföre, att, hvad förbättringar beträffar, vi tro det 
vara nog att utpeka d_em; låtom oss del'före alliandia den 
andra delen, d. v. s. den som rörer arbetarne. 

Dessa äro fördelade på flera håll till flerehanda tjenst
göring, men fömämligast vid Konstruktions-, Ekipage-, 
Artilleri- och Mekaniska Departementerna *) samt fön·å-

') l\lan har i öf,•cr&ättningen betjcnat sig af aamma benämning, 
snm iir !Jruklig inom Svenska flottan. 
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. . Dc ''iro fördelade vid sina arbeten l
del· och magasme• · • o • st vid 
från på- till afringningcn, hvar och en ~a sm p~d . , . 

.. d . b u ad samt • verksta el na ' 
fartygen som a ro u n et ygg ' . d .. 

' ·11·· d 1 begifva de s1g eu-.. . betstimmarue äro ti an a upne, na1 ar 'll amt be-
f 

n del· den i ge vät· varande vak ten s ti syn, s ran, u n . .· . c .. . _ 
·r · t'll s

1
' 11a hem · dessa 111- och utmarcheungar 101 

g1 va s1g 1 ' • •. .. • 
• n d tligt och obetydligt vore att dervtd onska battte. 

stgga or en ' 

sli äl" icke med det förhållande, hvari förmännen för 
de nu nämnde arbetare11a, stå till hvarandra, ehuru hva1·s 
och ens rättigheter äro noga bestämde, finnas inga före
ningsband dem emellan, ej heller någon autoritet städse när
varande, till hvilken kan vädjas då stridigheter uppkom
ma. Å en annan sida är äfven bristen af en gemensam 
medelpunkt märkbat· vid alla sådane göromål, som erfor
dra arbetare [J·ån flere departemente1·; icke heller äro h var
ken rustningarne (uti hvilka alla departementerna måste 
deltaga) eller göromålen i general-förrådet (magasin gene
l'al) *) ledda af en enda autoritet, hvill,~t de borde vara; 
man torde invända att de lyda unde1· marin-prefekten~ 
men nät· dessa rustningar ä1·o tah·ika och brådskande, kan 
icke prefekten sysselsätta sig med detaljgöromälen, u
tan att expedierande! af hans förnämsta mftl dervid skul
le lida: han skickar visserligen sina adjutanter och låter 
dem afgifva deras rapporter; men detta kan gifva anled
ning till oegentligheter, i anseende till Departements- och 
Skepps-Cht:femes· högre rang. I anledning häraf h·o vi, 
att det är angeläget <Jtt afskaffa denna sålunda organise-· 
rade anark.i, vare sig genom tillsättande af en Kontre
Amiral såsom General-Direktör, i likhet med hvad vi ha
de 1776, e!Jer ock att gifva öfverinseendet öfver allt in 
om varfvet t.ill ./J'Iqjor-General, ._) svnnerligast i de fall 

J v ' 

•) t:j allrleles svarande mot vårt 1\lalel'ial-förråd. 

••) Chefen för Officers -Korp$cn på atällct. 
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som röra rustningarne och polisen, så till vida alt ha 11 
skulle suho1·dinera under marin-prefekten och vara chef 
för hans stab. 

Detta sednare sätt skulle vi föredraga, emedan det 
icke alls rubbar tjcnstens nuvarnnde gång, och ingens rät
tigheter dervid på minsta sätt blifva förnärmade. 

Sä som Jet nu är, kan icke JJ'Iajor-General låta un
danflytta en läskbalja, en den minsta b-åt eller stycke tr~i, 
ej heller infinna sig i en verkstad för att efterse om m an 
arbetar, icke alls blanda sig uti hvad som rörer rus tnin
gal'lle, och slutligen har han icke det ringaste att !J e f~tll a 

inom stationen, oaktadt han är ansvarig för dess siikerhel; 
men genom nyss anflirde förslag skulle l1an komma på sin 
rätta plats: han skulle ständigt hafva öfverinseendet öfver 
alla arbeten, och skulle h<.Jfva ett nyttigt inflytande p<"1 
allt och alla, s<l som det ansl[JJ' hans höga grad och den 
ansv arighet, som författningarne td~gga lwnom. 

.An m. Departemcn ts-Cbcfcma och Knptenerna sk u Il e 
df1 aklrig l1afva att göra med nf1gon annan än denne flagg
man och rustningarne sk ull e dn pi\ besli.i1nd t v in n<.~. 

S t y r e l s e n i n o m S t a tio n e r n a. 

Det tir icke 11 ta n tvelt<lgsenhet vi vidröra detta ämne: 
det är bekant alt adminislrativa frilgor icke alltid äro ltit-
1a att fatta, och att de ljusaste hufvuden stundom råka i 
ftirlägenltet att nCijaktigt hesvan1 dem. Följaktligen skola 
-vi vakta oss att sifva m1got Lcstärll(lt yttraude öfver acl
mitlistrationen vid våra statione1·, och vi skola blott vid
röra detta ämne för· att J:ista kompetenta mäns uppmärk
samhet på de förbättringar som synas oss erforderlige; en
dast i denna afsigt skola vi orda om dcos satmuansältning. 
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• 1 föreställa .. j'nt u fatta denna, maste mat 
For a lt ret lo PP k d 0 ändamål att . • n stor ver sta me sig en statlon sasom e ... .cJ Ila deras behof. 

fl l d refter forse dem me a dana ottor, oc 1 e 
1 {''' d Ist hvilka denna 

0'-el·~kl'aclt de o l i k a kana el·, orm e e d . u ~ ·' l ·· · en m -
d l.... . si"' med sina förnöden 1eter, ngel ,·e J'~, sta O l sel O // .. a . ·"de ett stort varu-upplag som kallas a mann om s1tt om1a .. 

1
· .. ·' d l ( aasin general) !Jvilket )emnar de Vlgtlga-OtTu e 111 a o . . .. 

L l ··n· e !T ek te1· · den erh<"d le1· arbetare till t]enstgo-ste e 10 1ga · . . 1 .. d . .,.t SJ"öfolk till att rusta flottan, allt tdl om-nno-en oc 1 no 10 . 0 
• b t·· dt af våra maritillla författnmgar. fattn~ng es am 

Den sönderfaller naturligtvis i flera afdelningar, s:a-
1.ande emot tjenstens olika fordringar; och dessa afdelmn
ga 1· få namn af depa1·tementer. 

Dessa äro fem, nelllligen: 

J(cnstrulrtions-D epartementet, bvanmder höra uybygg
naclcJ· , fi)rbyggnin ga r, reparationer och underhåll af far
tyg, och med clt orc..l alla arbeten pi'! staplar och i dockor • 

El;ipage-Depal'lementet besörjer till verkningen af tack
lingar m. m., vaktar och unelerhåller de rustac..le eller af
rustade fartygen, bestämmer öfve1· deras förhaJningar ellet· 
fö1·töjningar, samt äfven alla fi)retag i hamnen och dess 
mudc..lring &:c. &:c. 

Artilleri-Departementet ansvarar för alla arbeten som 
röra sjöartilleriet, parkeringen och förvarandet af kano
ner, krut, p1·ojektiler och fyrverkspersedlar, samt ammu
nition, som tilldelas så väl rustade fi1rtyg som de under 
flottan lyda nde strandbattericr. 

Mekaniska Departementet konstmerar och underhållcl· 
byggnader, quaier, dockor, skjul och biik;.11·, som tillhör/l 
flottan. 
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Proviant-Departementet emottager, förvarar, värdar 

och utlevererar proviant m. m. 

Dessa departemen ter föranstalta förfärdigandct af alla 

artiklar af materielen, uppgöra räken"kaper öfver sina ar

beten sam t förslager öfver de leveranser, som de behöfva. 

Dc 4 förstnämnde Departements-Cheferna, tillika med 

le Major General och le Comissaire General ut

göra stationens administrations-konselj, hvaruti marin-pre

fekten är p ra: ses. 

Jemte dessa departemeuter finnes Kommissariatet, en 

sort blandad korps, sammanslagen af fonJna administra

tionen och marin-inspektionen. Detta Kommissariat be

strider dessa 2:ne tjenstbefattningar tillsammans, ehuru 

svårt det synes att förvalta och. kontrollera på samma 

gång. 

Såluuda ·kontrollerar Kommissariatet Departements

Chefema, hvilka hvardera iuom sitt område förvalta (ehu

ru de icke kunna göra någon enda upphandling). 

Men Allmänna Förnldet, Hospitalemu och sjö-inskrip

tionen kontrolleras äfven ;:d' Kommissariatet, oaktadt Kom

missariatet deröfver har administrationen, hvilket synes 

onaturligt. Låtom oss llll betrakta huru denna samman

satta maehin funktionerar: 

På det allmänna magasinet skulle kunna vara i till

fälle ntt infria Departemen Is-Chefernas reqvisi tioner, må-

ste det ständigt förses från andra håll. Derföre är dervid 

anställd e.n ledamot nf Kommissariatet , med det speciela 

uppdraget att upplumdla, och hvilkcn kallas Upphand 

ling5-Korumissari<~, men denna Kommissarie,_ af hvilk en 
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.. b de och hvilken ifrån den 
Magasinsförvaltaren ar o eroen ' .. 
stunden, då effekterna blifvit inmagasinerade, blott derof-

h k t Ollen , an icke känna departementernas be-
ver ar on r , K 

hofver annorlunda, än genom Chefernas försl.ag; hvar~f 
följer, att på ena sidan kunna de, hvars skyld1ghet ~et ar 

att uppgöra förslag, icke göra upphandlingar, och pa den 

andra, att den, som ensam är berättigad att upphandla , 

icke kan uppgöra förslag - en egen sakernas g:~ng, och 

hvaraf våra äldre administratörer ännu icke kunnat upp '" 

skatta någon fördel. 

I sjelfva verket tyckes det, att en erfaren -Kommis

sarie, och hvaraf vi ännu hafva många, som ägde styrel

sen öfver allmänna förrådet, och som vore ålagd att för

utse stationens behof lång tid förut, att denne, subordine

rande under den egentliga administrations-chefen, skulle 

bättre kunna göra sig reda för detta vigtiga göromål, än 

departements-cheferna, som blott måste handla partielt och 

hvar inom sin detalj; då skulle denna nyss omnämnda a

nomalie upphöra, och man skulle kanhända undvika mån

ga fel, hvilkai följder framdeles skola gifva sig tillkänna. 

Orsaken synes oss vara den, att en upphandlings--kom

missarie, såsom vi föreslå den, och såsom vi för icke län

gesedan hade i våra stora örlogshamnar, bör hafva en dju

pare insigt i affärer, än som kan fordras af en Departe

ments-Chef; han hör känna både stället, hvarifrån det är 

lämpligt att erhålla effekterna, och den bästa tiden att 

göra _heställningarne; med ett ord: han bör äga både kom

mercJella och administrativa kunskaper; ty en sådan man 

tyckes vara mest passande både att förutse och förskaffa 

varfven deras behof. 

Enligt det system som nu l'"l" " D 
JO 1es, uppgora eparte-

ments-Cheferna sina förslag, och remittera dem till Kom-
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missariatet, detta underställer dem Prefekten, som g1·an~ 
skar dem, och afsänder dem med sina anmärkningar till 
Mal'inministern. Ministern emottager dem, fönnedlur de111 
efter godtfinnande, och gifver slutligen sina bestämda or
dres, hvilka tjena till grund för årets företag. 

Om, i stället för denna saket·nas ordning, Uppband~ 
lin;ss-Kommissarien, i samråd med ställets Öfver-Kommissa
rie, först uppgjorde förslagerna, sii borde de, tillika med de 
reqvisitioner, som deraf blifva en följd, föreläggas statio
nens Administrations-konselj, i hvilken Departements-Chc
ferna hafva säte och stämma. Der skulle de komma un
del' diskussion, hvarigenom rigtigheten eller flolen skulle 
komma i dagen, och Ministern erhålla upplysningar, vida 
ftd!ständigare än Prefektens anmärkningar ensamt kunna 
gifva. 

Den nu fcircslagna o·rdningcn synes oss vara att förc
draga framför den som följes, icke allenast emedan den 
ät· naturligare, men iifven emedan den lemnar mindre ,"tt 
slumpen; förmedelst sitt centraJ-system förekommer den 
äfvcn det vidsträckta förutscendet hos Departements-Che
ferna, och det är en fördel, som ingalunda är att förakta . 

U p p ha ncll i ng s-K om m issariens giiromål bli t' visserligen 
ganska inskränkt, då vi vid hvarje station erhålla ett nor
mal-förråd; ty derefter blir endast fr<'\ga om att genom 
regnliera upphandlingar ersätta åtgången för året, hvilken 
operation icke fmmställer någon sät·deles svårighet. Men 
då omständ igheterna blifva invecklade, och man måste 
vara beredd att afhjelpa de tillfälliga behofven uuder ett 
krig, blifver denna Kommissaries kall svårt, och derföre 
är det angeläget, att han förmedelst en ständig praktik 
kan befinna sig beredd att värdigt uppfylla det. 
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. . .. det uti v&r Stations-Styrelse en o-
S&som v t n!! m n t' m d . f" ·b' • ende men som . de ett or l ot tga ' ltimplighet, hvarotn vt sa ·l • "k • vi mena . fi "d .. dint alt nogarannare une et so a. v t mna no van t> c o l b f t af den 3 Jan. 

l 
l bbl bcfattninrrcn som Kong . re ve , .. 

l en c u a " .. l · t till både for-
8 "'t:: ." ln<,. t J(ommis,;ariatet, genom att gora t c 

1 JJ <~ uo · M' tnan 
l d l kontrollerande i vissa delar aftjcnsten. a va to n e o c 1 .. . . f .. • er '"·a anmi:irknin"ar · of v er denna vtgttga l a 0 a• t i Il å ta oss n.1 0 1 • o 

Det nuvarande sammanslåendet af tjenster, som m~~ 
länge ansett oförenliga tillsammans, är det icke en alltfor 

b .. d · dc stora örlorrshamnarne, hvarest den be-tung or a 1 ::o .. • 
stäudiga mångfa\den af ganska mödosamma goroma~ er-
fordrar, fö 1• hvardera grenen särskildt af denna t1enst, 
en skicklig och arbetsam mans hela förmåga? om han 
uteslutande bö1• egna sig :H de administrativa göromftlen, 
} 1vilken del af siu verksamhet kan han väl hafva öfrig 
till den högre ledningen af inspektionen? Låtom oss upp
riktigt säga vår tanka: den ena af de tvänne delarneskall 
ofelbart neutra liscm den andra, och ofta skall det komma 
att intrtilfa, att, oaktadt de lofvärdaste bemödanden, skola 
bilda tjenstcrna lida på deras amalgamering. Månne det 
utom hvad vi nu anfört, och utan a tt förmoda någon 
öfverdrifven svaghet eller gra nnlagenhet, väl är osannolikt 
att en Öfver-Kommissarie, som hva r je Jag har att sam
råda med de litskilliga Cheferna inom vnrfvet, beträlfan
de sin egen tjenst, icke blir något efterlåten i sina revi
sioner af det·as redogörelse, då han å deras sida har att 
befara motstri:if'vighet, rörande dc åtgärder han har att 
vidtaga? H var och en redlig man vill utan tvifvel göra 
sin tjenst, och vi äro långt ifrån att vilja påstå motsatsen; 
men genom medgörlighet, i hopp att röna densamma till
baka, afstår man kanhända från anmärkningar, hvilka 
man icke skulle hafva låtit uteblifva om man hade varit 
~ de~. grad af oberoende, som tillkommer en Inspektör 
Jemforelse med öfrige Chefer. 

13 
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Låtom oss emellertid antaga att dessa oliige nlJ cter i c~ 
ke uppst;:'! : hvilkcn säkerhet om sina lJcfalluingars eft er~ 
kommande finnes för Prefekten, som i första l'Ununct iii· 
ansvarig verks tällare af regeringens L ud? l u gen - det 
lJlåsle medgifvas; och emellertid fordrar ingen det a ll~ 
miinnas tjenst, en stri:ing och stti ndig kontroll i högre grad 
än ett skeppsvarf, så vida man vi ll undvika de missLruk 
och misstag, mot h vilka man icke kan nog v.ara på ,in 
vakt. 

Sttlctles bör Inspektören endast cc h allenast h af va i 
uppLlrag sina vigLiga göromål, och hans vi:il'f skall visser
ligen vara Liide stort och svårt, för hvcm son1 helst som 
v i !J och kan åtaga sig det. 

Denna slutsats förankder oss naturligt vis alt orda om 
uen tjenstcfördclning som sku lle Llifva en fiiljd af ett sy
stem efter v<":r h ypothes; denna andra punkt af fr ågan 
skola vi hell enke l t komma till genom att tillki:innagifva 
v[u· i.ifvertygelsc vara den, att en Mariu-Ptcfekt, h vi lkcn 
som helst, icl,e lw n med erfonlerlig hellJet sysselsälla sig 
m ed adminislralioneus sm;l deta ljer; ty derti ll ri:icker ej 
t iden f (jr honom: Jöl ja k te l igen tro v i att det är nöd viiu
Llig t att under Öfver-1\ommissariens om edelbara ledning 
fö rena dc för det närvarande enstaka tjcns tema för ftlllg
vl\rdcn och provianten, iifvensom mönstriugarnc, allmänna 
fö rrådet, hospilalerna, b1ssorna och sjÖIDans-enrol leringen, 
hvi lka i alla deras vi:ise ncltligaslc delar bord e slå under 
en oberoende Inspektörs uppsigt, och hvilken ti·llika ~thlg 
de n vigtiga koutrollen inom dcpal'lemenlcnJa: denna kon
troll , h vari f1·:m allt öjverflödigl skrifveri borde vara bann
lys t, skulle vara ve1·ksam och kraftfull, ulan att någon ... 
sin kunna hämma eller nppsl,juta något arbete, och nog
g rap t u tslakaLle sh y Id ighcter skulle Iii ttcl igen [tstadkomma 
detta resultat. 
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ol" t hvad man fordoJll lade inspek-
Vi haf\' <l icke o 0111 d tt vara . . ,· ta att man anklagade en a . tionen t1ll last. ' 1 ve .o kt'"' allt efter de 111 -1 stundom smaa 1o> , stundom overksa m oc l . i t iit• lätt att fm-

111 ntöfvade den~ men c e " dividers lyn ne, so r,· Till ,en bÖrJ·an kunna vi icke 
1 1 emot dessa ,e • d " na mec e . n ins Jek tion kan vara overlrsam, ifrån. et .o-

fntta .hm n •c d · Ib··r dcltaaa uti alla administrativa at-onbilck da en o o d .. !"tt s.. l . r· ·. det andra i:iro vi öfvertygacle, att e t ar a f•orcer, 01 ' L O 'd "tt " . kt. mellankomst pa ett sa ant sa ' t t beoränsa m spe w n ens . • a ·o L • k . ·ta t ill nri"Oll inquisition l smasa-tt den aldn"' . an Ulm o a ' o . h f 1 ken bÖl' utöfvas i allt som ker· vi tro att den l u vuc sa . . 
rö l·' administrationen och redogörelsen, och al~r~g m b lan

.. 1 d t f matenaherna, anJa sig i förelagen eller an vane an e a 

l d ~ ,.,n i och för vissheten om emottagandet, utlevc nor ltl1 .. • 

1.c1·andet och åtgången. 

Genom detta korrektif tro vi, att man uti en be
stämd kla ssificering af tjensteåligganden, som fordom .voro 
i\.tskiljda, skulle erhrdla en garantie f(j,, väl g~ord tjenst, 

50111 
ej den nuvarande m ethodcn lcmnar. Uti detta sy

item skulle i\Tarin-Prefek t ens befallningar gifvas till er
farne män, och som skulle veta att med kraft sätta dem 
i verket då det förcskrifna meddelandet på samma gCmg 1 
till Inspektören, skulle s[itta denne i tillfä ll e att vaka öJ'-
ver utförandet ända till dess det vore sluladt. 

Möjligtvis skulle det icke vara svårt ntt organisera 
auminiilt•ationcn i Örlogshamnarne pr( ett ännu enklare 
sätt; det vore tillräcklig t att afskilja allmiinna fönådeb 
!Jospitalerna och sjömans-enrolleringen friin Öfver-Kom
missarien, i likhet med hvatl man gjort med proviant
detaljen och fångv iit-den &c. &c., och alt låta de m lyda 
under Prefekten omedelbarl igen, cl;'l de erl1<ill it ansvariga 
chefer. •) Detta system skulle fullkomligt foga sig efter 

•) Dcl'litl a ~ult c fnrtlras l:o c.n Chef fiir allmiinna fii..rihbt, mct! 

.· 
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det som man nu försöke1·, samt utgöra fullständiganuet af andan uti Kong l. l>refvet af den 3 Januari. l{ om mi ssa~ 
1·iatet skulle då icke vara annat än helt 1·ätt och s l ~itt 
en inspektion, och ingen sammanblandning af tjenstcr skul
le, som fö1· det närvarande, äga rum. Men detta sys te m, 
så förledande i och för sin e nkelhet det äu må vara, 
är dock ej u tan oli:igenheter; I :o öfverhopat· det med gö
l'omål Prefekterna, som redan hafva så många jern i el. 
den, och 2:o skulle derigenom administrationshandling<u
ne icke komma at t undergå det förberedande sammanrö
randet till ett, som är nöd vändigt, och hvarförutan de icke utan oredighet kunna fUreläggas Prefekterna till be
stämdt afdömmande. 

Efter att hafva framställt de förbättringar uti admi
nis trationen i våra örlogshamnar, som vi ansett nödiga , 
borde vi orda om räkenskaperna, - ett ömtåligt .ämne, hvarvid m an nyligen gjort stora förändringar; men allden
stund man icke ännu kan anse profvet af det nya syste
met fllll ständigt, och då elen tröghet i ärendenas gfmg, 
som man pilstår att. detta system förorsakar, natudigtvis 
bör aftaga med vanan, som man mr genom praktiken, 
tro vi oss ej vara berättig ::~de a !t yttra oss för eller emot dess an tugand e: vi inskrä nka oss till den önskan, att man, 
så m ycket som mö jlig t, förenklar räkenskaperue öfver ma
t criclcu, hvilka för det nä1·va rande tillkomma departemen
t crna, och a tt man bemödar sig att uppfinna medel att 
underlätta öfverlåtandet fr:i n ett departement åt ett an
not, handtvcrkare eme llan, som använda samma· materialicr. 

biigrc gra(l iin för det näl'varamlc , och meti eätc och stiimusa 
;- j a dministra tionR- Iwnsr.ljcn; 2 :o tillsättaudct n f en MarinJ{ommissarie, på hufvudorten inom hvarjc anoniliascrncnt , 
BOm l.Jcsörj tlc enrolleringen, och till hvilkcn alla mål friiu mHlcrlydamle iltällcn ingingo. 
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Fl o lt a n s p ers o n al. 
.. d l personalen i 

\•år första plan ämnade V l 111 e a . o , ·ar Enligt . • den som navs 0 el d \'ka delar, ncmlsgen. . .. o 2 :nc bestäm t 0 1 
' d- t har tjcnstgonno .d . samt den som en as . och tillika sin el, 'd t'll de föräncls·in<>ar, som dagligen · nsecn e 1 0 i land, men l a l d i allmänhet persona-. IIlarinen, oc l eme an . l f ·· oa l ' Ufil 1n0111 ' 1a va no' . k. ftcvis i dessa båda kategoner, len befinner ssg s 1 

. n 1·· Ii" beträffan-klass ificenn"' sasom o amp o• • f ... k stat denna ' o · VI 01· · a . d' .d . Föl]'aktliaen anse VI k stort antal w !VI el. o dc ett gans a . l ·· i massa ta oen, slukar 'Il ... kligt att säga det pel soua en, o l ' I t1 sac , ( l 83? års Duc rretj• k .· " 44 millioner hanes en . I . o om tlllo .. . dock iube~>ripnc alla de omkostnader denna summa ;no l) 
n • . m eken eller liten mån röra densamma, sasom PI o-som 1 Y · 1 t' sten i kolo-. b kt ··d d kasernerin ", hospila er, len v•ant e a na ' v n n & & . ' ttl1des·visniu~rsved; en, verkstäder, fangvai·d c. c.' nierna, u 1 .. d 4' ooo ooo b Pdlel· man x5ooo man kommcm e-fOI· essa q., ' ' _, ·' Il ··· . och 5 eller 6ooo färdige att kommenderas; 1·aue t1 S)OS 

• det är visst icke wycket, men man måstP. taga 1 betrak-tande, att ulldenstund systemet, af gammal häfd, .ä1· läm-adt efle1· ett betydligt antal skepp, skulle man, 1 belsof-P Jl 3 n o n 
vcts stund, kunna åstadkomma 2 e er ganger sa man-ga rustninga1·, som vi hafva för det närvarande, utan alt 
ök.a kostnaderua i samma proportion. 

Ehuru vi icke ogilla det slags disproportion, som synes vara emellan personalen som navige1·ar, och den som 
tir i land, äro vi långt ifrån att påstå, att det vore omöjligt att föröka den förra och förminska den sednare; och 
redan har man satt i verket en successif indragning, hvil
ken då den hunnit till mognad, skall gifva till frukt medel att öka flottans reserv af stridbart folk. Vi skola 
afhandla de fömämsta grcnarne af personalen, och begyn
na ~ed arbetarena och deras tillhörande handllangare i ödogshawnarne. 



102 

Ilandtverltare. 

Arbetarue på v:u·a varf kunna fördelas i 2:ne Ida s ~ 

ser, nem l. hand t verkare som embarkera och hamltvcrka ~ 

re som icke cm barkera. 

Båda slagen arbeta stnndom för Jagspenning, stun~ 

dom p<1 beting, och födjena mer eller mindre, allt efte1• 

deras skickiighet. Dock bereder man dem sällan tillfälle 

att utvec.kla hela sin förmi\ga; ty om man det gjorde, 
skulle det snart intt·äffa, att de m·betsammaste • t.illvällade 
sig hela sumnHm som vore anslagen1 och lemnade intet 
åt de medelmåttige arbetarne, hvarmed våra hamnar ä~ 

1'0 uppfyllda. 

Dessa arbetm·e 11m i nllmiinhet gifta, och i tidiga år 
förseelda med barn, hvilket gör deras ställning högst be~ 
roende. Dessutom äro icke alla dagar arbetsdagar, hvil~ 

ket förminskat· inkomsterna. Slutligen hafva de icke nog 

att lefva utaf, och iimm mindre till försörjanJet af deras 

familj. *) 

Något nu genast verkande botemedel fi)r denna sa

kernas olyckliga _ställning finnes ej; men med tiden kan 

man med säkerhet totalt förändra det till något biiltre1 

så vida man vill taga några ni)dviindiga åtgärder dertilL 

Dessa åtgärder äro ganska enkla, och det skulle vara till

ri:ickligt, alt förordna att ingen arbetare eller li.iding uti 

dc för navigeringen nödvändiga yåen, si\sotn segelsömma

re, timmermän, kalfat1·arc **) och pistolsmeder m. D., knn~ 

") Mctlcl-dagRpcnningcn iir 1,4i55 francs O<:h genom ill'hetc l'ii 
beting förtjena dc 1 ,863~ fmncs. 

.,) I•:n sådan hl·nrs en!la g(}romål iir ntt tlrifvn och IJcdta. 

Ufvers. amu. 
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. . ~ flottans varf annorlunda 
de hädanefte1· bltfva antagen P•1 

. . .. • • 

än med viikor att vara embarlwrande mzltlarzsl> handtve1 -
'lk t dli«t förklaradt, skola ofelbart Jwre. F~·im detta vt or, Y o 

flera vigtiga följclel· härflyta. 

Till en början blir det möjligt att inom kort få• at:-

b tal P
roportioneradt mot dc arbeten, som arb-etarenas an < 

' - t"! l s t. f1·ecllia tid· och då vidare de arbetare, gen ver ... s n a o ' . 

f el l S anta <>as på varfven, ICke kunna, emedan son1 ran1 e e .: (..b(. 

d .. ']'ta .. ·et· o-ifta si"' utan befalets tillåtelse, i likhet e aro n11 • 1 , o < o 
meJ förhållandet vid alla korpser af arme'cn, skola dc va-

1·a frie från en barnskara, som redan tidigt krossm· dem 

och icke ens tillåter dem att lefva medelmåttigt. 

Siolunda skulle man inom få år uppsätta vaclua och 
goua kompagniet· af hancltverkare som äro starka, emedan 
dc iiro väl J(iclde, i stäl.let för de olycklige som nu existe
t·a blott till hälften, och hvilkas krafter utnötas i tjen
stcn, utan att de i allmänhet kunna komma till något 
verkligt välstånd, huru insl>ränlll man ock må tänha sig 
det. *) 

Slulligen då titeln embarkerande ålägger hvarje varfs
arbetare att bryta upp vid första kallelse, fi)ljet· dcraf, 
alt man aldrig vid en rustning hehöfver sakna nödvändi
ge hand t verkare på fartygen, såsom det dag! igen inträffar 

•) Detta kan synas öfverdrifvet fiir dem, som ej kiinna örloo-s
hamnarnc; men olJ·cldigtvis iir det allt fiir sannt att eländet 
är stort. bland denna klass, och det ii t· icke utan en hiig gTa<l 
af mctllulan~lc som man dagligen ser starim )1adar, som från 

~norgnncn gJort tnnga arbeten i ett ful;tigt klimat, s;\som det 
1 Bretaguc, spisa sin middag under bar himmel och dertill 
endast få en liten lu·nkn dålig· soppa, som hiircs Lill dem från 
dera~ hem , samt utom denna så fii~a ft"ldan1I J t" 1 1 

. o' ' c oc l s ar •ancc 
81''8 • bafya att ytterligare förtiit·a - · intet. 



i sakens närvarande skick. Det tir ledsamt att omt··,] , a 
men ofta är man, uti våra förnämsta örlogshamnar, hvnrcs~ 
arbetare finnas i öfverflöd, i verklig förliigenhet alt finnn 
en segelsömmare, en tintmermnn ellet· en kalfatrare, s0 111 

passur att embarkera, och detta är ett ondt, som ovilkor~ 
ligt mftste afhjelpas. 

Vid bemannings-divisionen finnes visserligen någrn be~ 
soldnde hnndlverknre; men de äro 1ftngt ifrån tillräcklige 
vid vigtiga tillfällen, men deremot en hördu i undra fall. 
För öfrigt äro de till mycken förargelse i kompagnierna, 
uti hvilkas organisation dc åstadkomma 01·eda, såsom vi 
snart skola visn, och i synnerhet förlora de vanan alt 
arbeta, hvilk.et är en olägenhet af största vigt. 

Man mft icke tro att, ehuru dessa handtverkare voro 
organiserade för sig särskilclt, det skulle på våra skepp 
medföra olägenheten af särskiidta disciplinära ordning::n·, 
såsom fallet förr var med sjö-artilleriet; vissedigen skulle 
de detacheras från sina kompngnier, för att kommenderas 
om hord; men genom sjelfva deras embarkerande sk ull e 
de placeras på fartygets kompagnier, med samma uniform 
och på samma viikor som de uppfordrade sjömännen; de 
skulle icke hafva någon annan föreningspunkt än kom
pagnict ombord, så länge de der vore. 

Vi anhålla att läsaren må fästa sin uppmi:irksamhet 
dervid, alt genom nu angifne förslag behöfver ingen men
niska tvingas; att det ingalunda är fråga om att bekläda 
våra nuvarande varfsarbetare med en titel, som icke kan an· 
stå dem, eller att illägga dem nya förbindelser. Allt bör 
ske i godo med de ny-antagnes fulla medgifvande; ett 
medgifvande gjordt vid den ålder, då bgen tillåter dem, 
att disponera öfver sin person. Sålunda: intet tvång pfl 
minsta vis, hvilkct är en ovedersäglig fördel. 
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. d , !' 'g ter är in-
t de att man g•llar essa as• ' Undcl' an agan ' tt dermed 

.. tt försöka systemet,, utan: a 
genting lätl~re an n' l S·'l des skulle man föreskrifva 
k J si"' for framt1t en. ·' c . . s n a o . h Toulon att genast orgamscra, l 

Prefekterna 1 Brest oc ' l· d 
d f 

dessa hamnar, 4 kompagnicr Emba'I:t~eran e 
hvat· era a 
Mititär-1/andtver·kare, bestående af: 

1 Komp. J ernarbc.tare. 
D:o Timmermän. 
D:o segelsömmare. 
D:o Kalfatrare. 

1 dessa kompagniet• skulle blott antagas frivillige, gif
ta eller ogifta, men friska och under 4o års ålder. 

De skulle kunna lemna detachementer, proportionera
de efter kl'igsfartygens styrka, en!. gällande reglemente. 

Dessa detachementer skulle efter slutad ellpedition 
städse åter ingå pä kompagnierna. 

Då Handtvcrkarne gingo in på dessa kompagnier, 
skulle de förbinda sig till följande 2:ne punkfer: 

t:o De skulle vara förpligtade att embarkera hvarje 
gl'tng, som lmen kom till dem i kompagniet. 

2:o De skulle icke gifta sig, om de ej redan vore 
det, ulan med Chefernas tillstånd. För öfrigt skulle de 
icke vara förbundna till någon militärisk exercis; men 
borde endast svara vid upprop. Slutligen skulle de på 
intet vis i sin klädsel vara olika de öfrige Handtverkarne 
på stället, 

Genom sitt antagande skulle de erhålla den fördelen , 
att icke förlora någon dagspenning, (undantagande Sön
och Högtidsdagar) antingen man använde eller icke an-

14 
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vände dem; samt tillika den, att de icke kunde afskcdus 
' utom för dåligt uppförande. 

Det synes häraf, att denna mycket cnlda organisati 011 

åstadkommer hvarken kostnader eller räkenskaper, ,eller 
:-administratif personal i någon vlig; men att tlcn dock le~ 

der till en verklig pånyttfötlclse •) för arbetarne. 

Jlantltv er k are so m i c l; e embarl> era. 

Dessa kunna utan olägenhet förhlifva så organiserade 
som <le i:iro, emedan de yt·ken de utöfva icke äro oum
bärliga för sjöfarten. Det ät· ingalunda nödvändigt, alt 
organisera dem i kompagnier, ehurn det efter all sanno
likhet vore lämpligt och fördelaktigt både för staten och 
dem sjelfva; men man måste låta ticlen ulvisa de goda 
verkningarne af den föreslagna åtgiinlen med de embar
kerande, innan man går längre, eller utsträcker systemet 
1ill dem som icke embarkera. 

Dagsverlwre. 

Dessa äro en plåga på våra varf. Vare sig att de 

•) Denna pånyttriitlclsc iir blifven till den gratlnötlvänt!ig, att om 
man uppsl<jutct· den, lmn man idm veta hmr sliigtets fii•· 
sämrundc sl•all stanna. Ol3ddigtds iit· tlet alltfiir siilwrt, 
aU otillräcldighetcn af fiitla invcl'IHil' l'i'L bamens IHOJ'ps-lwn
stitution l'å ett ganslut menligt siitt, och att tic orula l'edmin· 
gar den förorsakar, blifva ofta obotliga med tiden. Det iir 
bestämtlt, att hittills ha1• man ielw, uti det st01·a antalet af 
arbctarcsöncr, som äro sökande till !'lats 1•å Skeppsgosse
f{ompagnicrna, kunnat Iinna mera iin gansim fil fiirhop1mings· 
fulla sujcttm· i fysiskt hiinscentlc, och att man ofta har \'arit 
b1·agt. till den svåra nödviiudigheten, att viigra antagandet af 
barn, hva•·s fiidcr voro verkligen berättigatic till rcgcring·cns 
bcvåg;cnhct, cmctlan dessa barn icllc Icmno.dc n;lgon s-aranti 
för fmmtitlen. 
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. . d landtbygden, (hvil:len 
f • d kruwh"'aan e rekryteras ran en ~ bb ·k ) eller i staden, 

"d ·· d g arbetssty1 a ' 
s1ilumla beröfvas no van ' 'tlk .n<Yot handtvcrk, s;om 

· k· kli ge att 1 a ll<lt> h varest de vant os · Je . . vPu·a V"rfs områden 
.. föra de med sig mom • - . foder dem, t .. att deras sold VJS-.. . l oskicklicrhet; sann ar, ' .. 

bara lattJa oc l .· .o. den öt· betalningen for etL 
sedio-en äl' g:mska JJnga, men .. d 'd 0 . . ·bete I allmänhet anvandas e VI o fl a ännu 1'1 ng at c m . . • 

. 1 ... . .. • den di t man 1cke kan lata arbets-de inre arbetena 1 ou a ' • . .. 
fån arne inkomma; möjligtvis skulle det lata sig ~~-ra ~t t 

g l l f dem emot o-amla handtverkare, fOI hvtl-utbyta en c e a o . 
ka det skulle vara ett slags pensions-stat, ocl~ hvdka man 
skulle tilldela de minst mödosamma Lefaltnwgarne. 

Vare härmed huru som h elst, s& är antalet af dessa 
besoldade ganska betydligt, och jag tror att det är pr1 d=t
ta håll, som man liiltast skulle nu genast kunna gora 
hvilka indragningar man ville, 

Gale1·-Sla{vanw. (Conclamncs aux travaux 
forccs). 

Oberäknadt civile och militäre l•amltverkare sam!: 
dagsverkare, använder ma u ytter! igare arbetsfångar på 
varfven, för att, genom den läga sold man betalar till 
desse olycklige, nrtgo t förminska den kostnad de förorsaka; 
man har funnit det biisla vara att koncentrera dem på dc 
ställen, hvarest tunga arbeten iii'O, så tillstigande, konti
nuerliga. Afskail~mdet af galercrna, hvilka de fordom 
rodde, har ingenting_ förändrat i denna praxis; och all
tlenstund mnn har funnit gnnska lämpligt, att förlägga 
dessa fördet·fv ade mcnniskor i kustbnderna, har flottau 
fått pi\ sin lott att Legagna clem liksom fordom, ehuru 
de icke anv3ndcs till något siirskildt uteslutande arbete. 
Lilviil !lro oliigenhctema af deras uppehåll i Örlogsham
narne så t~llrika , att förr cllet· seduare mtistc lagstiftande 
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mog'ten vara betankt uppä ätt ändra deras hest11mmcl~. 
Tillika kunna de fÖrderfva den fattigare klasser'! ·genom det 
dagliga umgänget, (en olägenhet mot hvilken intet försigtig. 
hetsmått förslår) utom det, att de förorsaka ett verkligt 
intrång fö1· densamma, genom den arbetsförtjenst de be. 
röfva den. För det andra äro de verkställare 'eller upp. 
finnare af de talrika ·stölder, som begås i ödogshamuarnc, 
och hvilka i alla tider blifvit uppshttade mycket under 
värdet af den tjenstgöring ogerningsmännen kunna bestri
da. Å en annan sida förtjenar den beväpnade betäckning, 
'hvarmed de nödvändigt måste omgifvas (ehuru hållen nä
ra nog militärisl') föga förtroende; och dessa fångvaktares 
uppförande motsvarar olyckligtvis ganska ofta det misstro
ende man till dem hyser. Med ett ord, ehuru tjenslgö
ringen inom fängel~erl!a är så väl reg lerad som det är 
möjligt, måste man medgifva att ett etablissement af nil
gra tusen mördare och slråtröfvare ibland de ri·kedomar, 
som våra varf innesluta, medför verkliga faror. 

Man kan icke inse hela den fördedliga verkan af a.n
garues deltagande i arbctenn, och redan länge h ar mau 
bjudit till att förminsl;.n den; nyligen ha r Marin-Ministern 
infordrat yttrande öfver möjligheten att afliigsna dem från 
·m·betsposter under tal<, fOr att ensamt använda dem vid 
de tyngsta arbetena; men, on k ta d L alla försigtighetsmii l t 
man må to ga, förblifver alltid deras wedhjelp skadlig f'ijr 
statcus intressen, äfvensom för befolkningens morali.te i ör
logshamnarne, och vi önska uttryckligt, alt man mf1 !Je
fria oss ifrån dem, så snart man funnit möjligt att för
h.igga dem annorstädes. 

Re In· y t c 7'i ng c n. 

Den är af 2: ne slag hos uäslan alla Eumpas sjöstalcr, 
lnarof ing<'n äun u funnit sig rik nog all rusta sina fnrt yt; 

f09 

l ·· tt man ld,..s-, . Föl'akteHgen JCSil er . o 
endast med mahoscl . . l. . d l med bcsoldad t 

d .... sknp.ttonen, e s 
fart y gen delhs "ltlnese ef:~:.ma\lmänna rekryteringslagen. 
folk, ~om e1· a -

l · ·· tt in"' emedan ... Il .· gen är en gamma mra n o' s,o-enro Cl m L d . XIV "kl ·" date1·ar si" från u VIg ' ' d n under namnet assel o . l 'fi 
e .. .. t yfte är att besörja eurollenngen, k ass1 t-

Dess fornams a s .. k . l pbudnino-en af sjöfolk uti kuststrac ans cerm"en oc l up o I li .,. 
k

.
1
°
1
. dei·-afdclnin ()'a r, hvilka derföre kallas · ns rn-

i\ts • •ga un o . . l h 
t M kan ·göra si"' ett tämmeligen k art e-nings-qvar er. an tl J cP 

d 
· ," tt · g då man hetraktar en _,,som rcpp om enna 1n1 a nm , . , . 

~n stor matrikel öfver sjömän, med skyldighe.t att s~ .aJ a 
'd P men som blott i en bestämd ordnmg behofva v1 uppro , 

löätla sig i marchc. Sålunda kallar lagen: 
t:o Ft·ivillige, 
2:0 Ogifte, 
3:o Enklingar utan barn, 
4:o Gifte d,: o, 
5:o Gifte som h afva barn. 

Ur dessa klasse 1· tager man företri:idesvis den sjöman, 
som ko!'taste tiden tjenat staten, ell e1·, i händelse af lika 
l J ng tjcns!göring, , den som varit de flesta månader fr i. 

Den inskrihe1·ades klassificering beror pr, haus fria 
vilja, ålder och hefarenhet; men befrielse det·ifrfm kan a l
drig e•·hållas utan i fredstider, och ett år efter sedan han 
föddarat sig ej mcm vilja fara till sjös. 

Ifrån sin inskrifning i matrikeln är han undcrk ast<.~d 
••ppfordring linda till sitt So:de år. 

Lå tom oss nli efterse huru dem1a inrättning fnu1.lio 
ne~·a.·. 'Så snart m~n behöfvcr matroser, och en uppfor
dnog är anbefalld, afg<lr shifvclser frun General- Kom ~ 
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missarien i det af Marin-Ministern anbefallda dish·i kt~t 
till Kommissarierna i alla qvartet·en, hvilka kalla de in~ 
shiberade till tjenstgöring, gifver dem en uppfordt·ings~ 
Ol'dre, pass och march-dags-tl'aktamente, hvarmed de be~ 
gifva sig till hamnen, der det rustas. Dit anlände, instäl
la de sig i mönstrings-expeditionen (b u re a u d e s re ~ 

vues), hvarifrån de, efter inregistreringen, hänvisas till 
,bemannings-divisionen (la d i v is i o 11 des e q u i p a ge s)'; 
der placeras de på interims-kompagnier, hvarutur man 
tager dem, för att definitift insätta dem i de permanenta 
kompagnier, som bemanna fartyget. 

Sålunda blir den insl>riberade sjömannen 2:ne gånger 
inmatrikulcrad: först i sitt qvartet· och sluteligen för en 
kort tid vid den division, till hvilken han blifvit desline
l'ad. På h ans bana hilller så väl mönstrings-expeditio
tlcn, som divisionen reda; man får, när man vill, veta 
hvar han finnes, alldenstund dessa särskildta inregistrerin
gar kontrollera hvarandra. 

Det egentliga f'ClH·yteritlgs-manskapel äter, infinner sig 
på samma sätt som är brukligt vid landtarme'en. De be
gifva sig till hamnarne, följande en gifven marchl'Llta, och 
cmottagas, dit de anländ t, vid divisionen, som in ma trik u
lerar dem, och placerar successift pf1 interims- och per
manenta kompagnierna, lik<.~som i för ra fallet .. För del 
närvarande ingft de till en l]enledel i olb definilifva upp
sättningar af kompaguiCI'. 

Detta §r nu ett full ständigt besked på systemet, som 
Wljcs vid sjöslytkans (at·m c c n<.~val e) rekry tering. 

Nf1gra anmiirkn ingar öfvcr detta tv,ii faldiga systc UJ 
tonic här vara på silt ställ e. c 
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d 
derna för enrolleringen, 

Vi skola icke or a om grun k l 
f b ··ttnings-styr an oc l 

hvilken gifvei' tre fjcrdedelar a esa l b r· tade af 
.. k r d af Colbert oc l et as 

endast SJ'ömtin; utta n · le t Or om .. · · .. l' kola de forbldva o-
alla våra lagstiftande forsam mgm·, s .. . för 

'·bl' så )iln"'e Frankrike cftersträfvar att raknas 
ruu Lge, t> • • • dt ckli,., 

... kt Enrollerin"en i:ir deqemtc CJ sa go Y o' 
en s1oma · 0 • å tt 

c
0
" ·esta"ller sig och det skulle C) vara sv r t a 

so1n n1an '' 1 ' 
bevisa det kust boen, som u tes l u tand e idkar både fiske och 

h d l • 1 fvet bör försvara fältet för sin verksamhet, an e pa ta ' . n . 

efter samma grunder, som landtbrukaren sma akrar och 
ängar. Ett annat skäl, att icke orda något om detta re

kryterings-sätt, är att kustboerna dervid äro -~ane, ~c~ att 
om stundom partiella klagomål förekomma ofver tJllamp
ningcn i detaljerna, är det dock a ldrig systemet i det he
la, som öfverk lflgas. Sålunda kan man anse det silsom 
stadgad t si\. väl af det långvariga begagnandet, som af lag
stiftningen, och oss återstår blott att göra rättvisa åt del 
djupa sn ille, som grundlade det. De bästa institutioner 
åldr.a& dock och behöfva, åtminstone i tillämpningen, tid 
efter annan föryngras. Så förhåller det sig i.ifven med 
sjö-enrolleringen. Förutsatt att vi samvetsgrannt vårda 
de medgifne rättigheterna, för händelsen af lerig, synes det 
dock, som man skulle kunna, under freden, något mildra 
det som deri finnes fö1· strängt. Vi tro att det bästa me
del, att ernå detta mål, vore att fordra af den inskribe
rade (lika som man gör af den konskriberade) en bestämd 
tjenstctid, efter hvars slut han vore fri, 6it länge man ic
ke har krig. 

Antagande således att den erfordrade perioden vore 
5 år, skulle den vid 2 I års ålder beordrade sjömatmen 
hafva slutat sin tjenstgöring vid 26, hvilket för honom 
vore en stor fördel. Då han nu flera gånger ända till sitt 
5o:de åt· kan blifva uppfordrad, följer deraf, att han säl
lan vågar förelaga sig nt1got, som erfordrar en föl ju af ur; 
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och att om han det vågar, iotr!llfm· dock ofta, att han 
kallas i statens tjenst just i den &tund, då hans företag 
som bäst erfordrar hans närvaro~ hvilket störtar alla hans 
planer. Ett annat ohehng för honom är alt flera gånge\' 
skaffa sig mundering, hvilket han icke kan göra annor~ 
lunda än att det medtager betydligt af hc~ns sold, och all~ 
tid i början försätter honom i skuld. Denna enda om~ 
ständighet hör hos honom ingifva den önskan att ptl. e11. 

gilng f/t filllgöra sin tjenstshyldighet; och vi betvif:la ej ma~ 
trosens synnerliga belåtenhet med ett sådant medgifvande. 
Dessutom, såsom här blott iir fråga om en administratif 
åtgärd, hvartill man ingalunda behöfver lagstiftande mag• 
t ens med verkan, blir man alltid i tillfälle att hedömma 
v er kningarne innan man utsträcker systemet i sin helhet, 
hvaraf följer att man icke får händerna bundna förr än 
man sjelf vill. 

Sålunda skulle det föreslagna 1indnmi\let tillräckligt 
vinnas helt enkelt genom en ministeriet .skrifvelse, som 
berättigade Prefekterna, att bevilja hvarje inskriberad sjö
man under 3o år, och som ville på en g<lng fullgöra sin 
skyldighet till stuten, åtnjutandet af denna fördel. Om~ 

bord skulle kanske mntroserna icke göra sig rigtigt reda 
för detta slags viikorliga emancipation, men dc skulle ej 
tö f va länge att inse det; ty i det fallet behöfver man blott 
fråga det personliga intresset. 

Flottan skulle af denna nya method befinna sig väl; 
ty hon skulle längre än nu behålla matroscrne, och er .. 
hfdla dem vid den ålder, då de göra mesta nytta. 

Icke heller hör man tro att man förlomde vid att Jå .. 
ta den enrollerade Llifva hi efter förloppet af 5 år (då 
vi ej hade krig) om det är sannt som man påstår, att me .. 
deltalet af hvarje enrollerads tjenstetid vanligtvis är blott 
4 ur i fredstid. 
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d Il _,em, .iOIU e_rhålla.s genom 
Om de konskribera e e er u 

rekryteringen, vilja vi nnföra: 

.. . t älj'a dem för att 
!"O att det är of storsta VJgt at v , '. .. 

d. -"t flottan och att svag kJ·oppskonstitutwn bor c,.na en1 a ' . .. . .. · 0 l d • r, tJ'll deras uteslutande från S]Otjenstgonng, ,,ara an e mn0 • 
· rk ,...rad som då de ej äro storväxta; ty man mang~ 
l l a o ' Il l t h t .. gt dubblar ej kraften i förhållande ti anta e , oc s ran 

t l dt uprJ<>å icke tvll tillsammans så starka som en, emot 
a a ' o d b'' k . . • t ·k som två isvnnerhet då e ora ver a mom en, sa s m ' J • kl' f" t " 

ett begt·ä~sadt utrymme; 2:0 en svag och S)U 1g or .~r 
lika stor ration, som den kraftigaste märsgnst, hvaraf fol
je1· att om besättningen bestod af dvärgar, är k~stnaden 
densamma, oaktadt man har ringare kraft; 3:o g1fves det 
en mängd arbeten om bm·d, som man icke kan göra utan 
att vara stor och stark: sålunda kan man dessförutan icke 
göra fast ett undersegel, icke hugga en katthake, sköta en 
36llfdig kanon med verksamhet, eller vara man för sig i 
en skeppsbarkass; fci1· det sista anstår det icke Frankrike 
att visa utländningen bara afskrapet af vår ungdom, och 
delta förtjenar väl att tagas i noga öfvervägande. 

(Forts. i niista l!äftc.) 

15 



ÖFvERSIG-'1' AF SJö-EXPEDlTIONER MED KoNGL. Fw-r. 
TANS FARTYG ÅR 1841. 

Carlskrona station. 

Fregatten af Chapman. 

F ortsatt CXJledition f1·ån 184o. Afmönstrad d. 9 Sept. 1841. 

(Se Titlsln·. i Sjiiväs . 2:a Hiift. ·1841. ) 

(Embarkerade från Korvetten Najaden d. 16 Jan.: Sek.
Löj tnanterne Rundqvist, Didron, Str<lle, von Heidenstam.) 

Efter i Gibraltar verkställde reparationer till skrM, 
tackling och segel, afgick Fregatten d . 23 Decemb. med 
SV. vind, men träffades på höjden af Cap Gate åter af 
motvind och stormar. Under JVIaritimo vid Sicilien qvar
hölls hegatten i 3 dagar af storm emot, utan att kunna 
forcera sig igenom, och på ht1jden af Pantelaria pålom 
en svår NV. snöstorm, som sprängde stormärsseglet, der
igenom alt undre liket sprang, och de redan otäta däcken, 
som i G ibraltar ej hunnit alt drifvas, blefvo än.nu mer 
öppne. Den 8 Januari 1841 anlände fregatten til l La Va
lene, och a nträffade der Rorvetten Najaden. Nåten sn 
ino m- som utombords drefvos, och den 6 Febr. skedde 
a fscg ling fr å n Malta; d. 12 ankrade båda fartygen på 
Smymas y tt r e redd. D. 3o Mars afseglade Fregatten 
ifri\n Srnyrna, men måste ankra i stiltje under Vourla
Öa rne. Andra dagen lyftes ankaret och under svåra nord
liga vindar och h<'\rda regnbyn•· kryssade fartyget upp till 
T encdos, der det för motvind ankrade d . 3 April , under 

115 

r: fcr' '· FreO'atten åter, -OCh 
T . Den :J a olC~ o . k Cap Alexander rop. ll samt an om 

enom Dartlime erne, . 
passerade samma dag g. . 'd Constantmopel. 

T l a rn Pera-sldan, VI 'Il 
d. 7 utanför op ta n . ' • d. 25 och anlände d. 28 ti 
Fl·egatten afseglade l~ änfra_n k t'll segels nEtgra dagar der-

· r. d ·n ·tter gtc 1 d 
Syra, hvan mn e -"k~ommen storm aftagit, och anlän e 

f sedan en P•1 
· d 5 M · c te•·, . . , d 5 Ma·. Afseglingen skedde . I n], 

till Pu·:eJ hamn . V l Jtt d 23 Sedan Fregatten här 
h k ades i La a e e • • d 

oc ~n 1:· r· . .. ·!enheter gick den åter till segels , 
. t rrtt swa •o• noc h d 8 
JO no · ·des Cap Passaro oc · l 
5 Jlln i. samma afton angJOI 

1 ' c" 1 and som re-. d DP nytändnin" var .or 1 
' Messma sun , a o • t ·1 . d lt sund voro de nu sa s m 'a 

~"Crar stl·ömmarne l e a ' bd' c" •. 
o . k de komma i"enom Chary ts, •011 -tt Ft·ecratten C) un o F a o b" . d Hunnen upp mot Cap a-än floden åt non· orp e. . 
. lopp sh·ömmen med s~dan hastighet, som l en elf, 
;,~arföre Fregatten m8ste vända och gå till a~kars _under 
landet, för att invänta den nya tiden och stadig bns. K l. 

f V
ar likväl sundet passeradt, och ankom Fregatten 

10 • m. · f 
d. 

2
6 till Livorno, som å ter lemnades den 5 J uh, och e -

b tl . "derlek storm och motirra vindar, anlände ter om y tg va , o 
Fre"'allen till Gibralta r d. 2.4. Derifrån d. 29; de upp-o 
gående grunden angjordes d. 12 Aug., d. 14 passera-
des Engelska kanalen, och ank rades vid Götheborg d. 19, 
hvarifrån Fregatten afseglade till Carlskrona, och anlände 
dit d. 3t Aug. sam t afmönstrade. 

Korvetten Najaden. 

Fortsatt expedition sedan 184o. Afmönstrad u. 2 Aug. d34 1 . 

Korvetten rtfbidade i La Valettes hamn Fregatten 
Chapmans ankomst, hvarefter den, jemte Fregatten, d . G 
Febr. afseglade1 och ankom till Sm)'l'na d . 12. Htir skil -
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des Korvetten åter från Fregatten, hvilken sistnflmndc af~ 
gick till Constantinopel, h varemot Korvetten anträdde hem~ 
1·esan d. 25Mars och anlände följande dag till Syra och tl. 
1 April till Pir::eus. D. 8 lemnades Athen och d. ILf ån~ 
krade Korvetten i Malta hamn, hvarest den fick underg,i 
9 dagars karantän. Efter att hafva drifvit inom- och 
utombords, intagit 2 månaders proviant och målat, afseg
lade Korvetten d. 1 Maj, och anlände d. 7 till Livorno. 
D. 12 lemnades Livorno och den 1 Juni skedde ankom
sten till Gibraltar, hvarifrån Korvetten åter gick till se~ 
gels d. 4 och ankom samma afton til Tanger, hvares t den 
qvarblef till d . 7, då den afseglade till fäderneslandet. 
Uthållande nordliga och nordostliga vindar nödgade Kor~ 
vetten att sträcka vestvart till 3° Iong. vester om Madei~ 
ra, då vestliga vindar träffades, som på 7 dygn förde Kor
vetten till kanalen och vidare på 6 dygn till vVinga, der 
Korvetten ankrade d. 29 Juni. Derifrån afseglades d. 6 
Juli, och d. 11 ankom Korvetten på Stockholms stt·öm, 
hvarest åtskillige i Livorno intagne marmor- effekter loss3 -
des, hvarefte1· den till Carlshona anlände d. 25 Juli och 
afmönstrade, 

J(orvetten Carlskrona. · 
Inmönstrad d. 1 2 Okt. x84 1. Afm önstrad d. 1:J J uni 1842 

Befäl o ch bes ä ttning. 

C!tef:- K apitencn och R iddar en H. F . Frick. 
Selwnd: Kapitcn-Löjtnanten och R ide!. O. Amc'en. 
SekonJ-Löjtnant A. von Heidenstmn, 

" 
" 
" 

A. S. von Kruscnst jerna, 
C. T. Snntesson, 
A. F. Pcllers<m, 

Sekond-Löjtnnnl 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

C. A. PellerSOQJ 
F. F. Thomsson, 
n. vV. Thornnndcr, 
J. C. Dankwnrdt, 
C. s. von Krusenstjerna, 
c. H. Kreuger, 
Grefve A. R. Cronstedt, 
A. Hol nH' r, 

11'7 

c. J. T. Kafle, 
Grefve A. Taube. 

" Cl M A. J. 'Cadandet·. U ppbörds-Ltika re: Med. Lic., ~· ag. er 
I'•·oviantfiirvnltarc: Kammarsknfvaren G. Tiaoge. 
u nclcr-OJT.cerare 12. 

Manskap · · · · · g3. 
skeppsgossar . 6. 

Korvellen afseglade pä en öfnings-cxpcdition med 
, .

11 ,.re S]'ii-Officerare den ' 7 Oktobet·, erhöll på nallen en J o f . ~ svär vcstJio- storm med h årda hagelbyar, som fort ot· l .) 
• dagar, hva~·under stag-focken skörades och ett jumfrujern 

j storrös tet sprängdes. D. rg hade vinden gtttt S., men 
prt natten ;"tter SV. med sto rm och hårda byar till d. 22. 
D. 24 passerades Drogclen, och på aftonen ankrades å 
Helsingörs redd. Följande morgon afseglade Korvetten 
och ankom på Elfsborgs redd d. 26, hvarifrrtn den afgick 
d. 3o på morgonen, för att gå norr om Skot.t! and. D. I 
Nov. passerades norra udden af Shetlands-öarne; d. 3 
uppstod en sydvest storm, som varade i ro dygn; derun
der emottog Korvellen d. 9 en hård hagelby, ltvarigenom 
store stagseglet blåste från undre liket, och skörades, samt 
giggen, som hängde i a kterdäfvertarne, gick förlorad, och 
hastingaget inslogs på flere ställen af de sv:1ra sjöame. 
D. r5 passerades höjden af Cap Clear och d. 23 Cap S:t 
Viucent, Inarest stiltje och labra vindar intrtilfade under 
6 dygn, så att Korvetten först d. 3o kunde ankra på 
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Tange1·s redd, hvarifi·äu den, samma dag, afgick till 
Gibraltar. K01·vetten afseglade d. 6 Decemb. från Gibrnl
taJ·, sedan tacklingen blifvit till det nödvändigaste istånd
satt; under segliugen in åt medelhafvet exercerades dag
ligen med segel och kanoner. Vid norra udden af Cor
sica möttes nordliga vindar med hårda byar, och d. 1g 
ankrade Korvetten i Genuas hamn. Korvetten, som un
der stormen i Nordsjön betydligt lidit och fått däcket yt
terst otätt, blef drifven. Så väl för tacklingens öfverseen
de, som till exercis för heftil och manskap, hlcf fartygel 
helt och hållet aftackladt, och derefter åter upptackladt. 
Först d. 6 Ma1·s 1842 kunde Korvettten åter afsegla från 
Genua och ~nlände d. 9 till Livorno. D. 10 blefvo, genom 
en orkanlik by, Korvettens a k krfi:irtöjningar sprängde, så 
att Korvetten red upp på en för-ut varande sandbank, 
l1varigenom ett mindre haveri på löskölen och kopparför
hydningen inträtfade. Efter verkställd reparation utlade 
Korvetten d. 29 i yttre hamnen, intog alla Iossade effel
ter, och afseglade d. 1 1 April samt ankrade d. 29 på Tan
gers redd, uppehållen under 14 dygn af vcstliga vimlar. 
D. 3o gick Korvetten till segels, under motiga vindar än
da till d. '9· D. 21 erhölls första lodskottet på uppgå
ende grunden, d. 24 passerades kanalen vid Dower och d. 
29 ankrades vid Känsö. Efter 2:ne dagars lwrantiin och 
sedan tacklingen blifvit fö1·sedd, nfseglade åter Korvell en 
d. 4 Juni och ankrade d. 7 på Carlskrona redd, aftack.
lade och ofmönstrade. 

Korvetlen Jarramas. 
Inmönstrad d. 6 Juni. Afmönstrad d. 6 Sept. 1841. 

Bef'iil och Besättning. 

Chef: Kupitenen och Ridd . G . P . v. Krusenstjermt. 

H9 

S
ekond: Kapilen-Löjtnanten M. Olsen. .. 

... t C G Nystrom, 
Officerare: Kapiten-Lo)tnan R~dd: S. A. Bratt, 

"· c. B. Liljehöök: ,., 
Sekond-Löjtnant F. Thomson, 

J. C. Dankwardt, 
" C. J. F. Kafle. 

M" d L"c Ch Mag. A. J . Carlamler. Uppbörds-Läkare: e • 1 
., • • 

Proviantförvaltare: R. Psarski. 
Kadetter och Ko·nstruktions-Elever 24· 

ffi ll< U nder-0 c e rare • • • • • • • • • 
8o. 

Manskap • · · 
8. Skeppsgossa1· • 

Korvetten, utrustad till öfningsexpedition med. Sjö
Kadetter, afseglade från Carlskrona redd d. 9 Jum ~ch 
ankrade vid Helsingör den 10, hvarifrån Korvetten g1ck 
till segels d. 1 5, på kryssning. D. 20 togs l.ots .~mobord 
under Rondö fyr och d. 22 inlopp Korvetten 1 skargards~ 
leden till Trondbjem, vid Fuglen, och ankrade d. 23 1 

Magerö hamn, hvarifrån afsegling skedde d. 27, och föl
jande dagen anlände Kot·vetten till Trondhjem. D. 5 Ju
li gick Korvetten till segels åt Levanger, och ankrade der 
den 6; Jet·ifrån d. 7 tillbaka till Trondhjem, som lem
nodes d. u. Efter en påkommen NO. storm d. 16, ankra
des vid Fleckerö samma afton. I Christiansand intogos 
några förnödenhelta·, och d. 28 ankom Korvetten till Fre
d•·iksväm. D. 1 Aug. gick fartyget :Her till segels och 
anlände den 2 till Elfsbo•·gs fastning. D. 8 lyftades ankar 
föt· Östersjön, och under kryssning anträffades vid Dagö 
en Kejserlig Rysk flotta af 9 linieskepp, 3 fregatter och 1 

brigg, ute för att exercera; d. 20 Aug. anlöptes Slitö 
hamn, och d. 3! åtc1·kom Korvetlen till Carlskrona samt 
afrnönslrade. 
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Skonerten Falk. 
Inmönstrad d. I Juni. Afmönstrad d. 29 Aug. 

Befäl och Besättning. 

Chef: Kapiten-Löjtnanten, Kammurherren A. Riifelt. 
Kapiten-Li:ijtnanten S. J. Lundström. 
Sekond· Löjtnanten N. A. 'fhyselius. 
Under-Officerare med uppbörd 3. 

D:o till exercis •• 16. 
:Manskap • • • ••••..•• tft .• 
Skcppsgossar • • • • . 'l. 

Skonerten afgick d. 2 Juni på en exercis-expedition 
med Styrmän, och ankrade d. 5 utanfc'ir Öregrund, i an
seende till stark sydlig ström och regntjocka. D. ro af
seglade Skonerten ifrån Öregrunclsgrepen, och ankom d. 
r6 till Tarra Kari (inloppet till Torneå elf), hvarifrån den 
afgick d. 23 och ankrade vid ·Luleå d. 24; afseglade åter 
d. 29, samt gick till ankars i Ratans hamn d. 2 Juli; 
derifrån seglades d. 6 genom vesh·a Qvarken, och den 7 
ankom Skouerten till inloppet vid Umeå elf. Hindrad af 
stiltje och regntjocka måste Skonerten hät· qvardröja till 
d. 12, då den afseglade, och inkom till Hernösand d. t5 7 
hvarifrån den åter afgick d. 21 7 och angjorde d. 23 Hu
diksvall, der den, i anseende till en sv;1r SO. storm, må
ste qvarstanna till d. 3o, och du, genom varpning och bog
sering genom den 4 mils långa skärgården, utkom till sjös, 
samt d. 3 Aug. ankrade i Gefle hamn. D. 7 skedde af
seglingen; Skonerten anlopp Slitö hamn på Gottlan d, och 
ankom till Carlskrona d. 25 Aug. samt afmönstrade. 
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B 'riggen Snappopp. 
· Afmönstrad d. 3& Aug. Inmönstrad d. I J u ni. 

B e/ä l 0 c !l B e s ä t t ni ng. 

Chef: K apitenen och Ri~d. S. v. 
Prem ier-Löjtnanten J. Lwdbom. 
Under- Officerare 2. 

Manskap · · • · · 2
• 

skeppsgossar .•• 5o. 

Schmiterlöv. 

Brirrgen har varit begagnad till exercis med flot~ans Skeppsg~ssar på redden, i Carlskrona skärgård och krmg
liggande farvatten._ 

Ångfartyget Thor. 
tnmönstr. d. r4 Juni. Afmönstr. d. 20 Novemb. 

B e fä l o ch Bes ä t t ni ng. 

Chef : Kapilen-Löjtnanten och Ridd. J. Rosengren. 
Sekond-Löjtnant F. Didron. 
Under-Officerare och Konstruk tians-Elever 6. 
Manskap . . . . . . . • · · · · · · · · • • · · • 49· Skeppsgossa1· • . . . . • . . . . . . • • . . • . 2. 

D. 17 Juni afseglade fa1·tyget till Norrköping för att 
intaga rnachineri, som vid Molala mekaniska verkstad var til lverkadt. Sedan detta blifvit verkstäldt och åtskillige prof- fln·ter anställde, afgick ångfartyget den 27 Oktober t ill Stockholm, och derifrån d. 10 Nov. till Carlskrona, 
hva1·est det anko~ d. 12, och efter en prof-fart afrustadc. 

Avisfartyget Starkotter. 

Inmönstrad t d. 20 J u ni. Afmöhstradt den 27 Juli. 

Chef: Unde r-Styrman Sand val l. 
Manskap: g. 

16 
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Avisfartyget har varit begngnadt af Chefen för Siith 

Lots-Distriktet till visitations-resor inom vestra och i:istra 

skärgården, från hvilkcn sednare fartyget återkom d. 24 
J u Ii och afmönstrade. 

Artilleri-Exercis-Skeppet Manligheten. 

lnmönslradt d. 12 Juni. Afmönstradt d. 3o Sep t. 

Chef: Kommendör-Kapitenen och Ridd. S. v. Krusenstjern~ . 

Sekond: Kapilen-Löjtnanten J. F. Ehrenstam. 
Offlcerare: Premier-Löjtn. A. J. Jegersköld, 

, A. G. Tilosius, 
, W. M. Elers, 

Sekond- Löjtn. B. V. Ringheim, 
, G. H. Cawallius, 
,~ H. A. Liljeblad, 
, A. R. v. Feilitzen. 

Und.-Löjtn . vid Sjö-ArtilL B. E. Fornell. 
Under-Officerare 20. 

Manskap ...•. 62. 

Skeppet begagnades till artilleri-exercis på redde11, 

samt användes tillika silsom kasernfartyg för Båtsmän. 

Las t dra g-are-F a r tyg. 

Galeasen Pojken. 

Inmönstrad d. 14 Aug. Afmönstrad d. I4 Oktober. 

Chef: Kapilen-Löjtnanten och Ridd. J. A. v. Bo1·ck. 
Under-Officerare 2. 

Manskap ...•• I7· 
Skeppsgosse . . . I. 

Galeasen hegaguades att ifrån Malmö afhemta eke

virke för flottans hehof. Den ankom sednast till Carlskro

na d. 28 September, lossade, aftacldade och afruöustrade. 
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Galeasen Flickan. 

Inmönstrad d. I4 Aug. 
Afmönstrad t!. I I Nov. 

Chef: Kapiten-Löjtnnnten J . . ~gren. 
Undcr-Ofiicerare ;· 
J\Innskap · · · · · 1 :>. 
skeppsgosse . . • r. . 

edan Galeasen gjort en resa till Malmö eflei' ekeVII'-
~ · k 1 d 2 Sept tili Stockholm samt hemtade och 

ke a•·"•c c en · 1 • • h dl d cc k t · 
·' .. ::> d 1 f"· flottans behof upp an a e ene e1 

h1tforde en e 01 
o k d Okt ber 

och persedlar, livarefter Galeasen ater om · 27 o 

och upplade. 

Galeasen Kronan. 
Inmönstr. d. 1 Maj. Afmönstr. d. 3o Nov. 

Chef: Flagg-Styrmannen Löjtnant J. G. Bt·atme. 

Manskap 8. 

Fartyaet har varit begagnadt att från Norra Öland 
hemta stc~ föt· Kungsholms fästningsbyggnad, och från 

skä rgiirden sanJ föt· samma nndamål , samt biträelt med 

transporter t i Il Södra Ut klippan. 

Jakten l' Ecumeur. 

lnmönstr. el. 6 Maj. Afmiinstr. el . I Dec. 

Chef. Flaggjunkaren, Flaggstyrman Holl-nherg. 
U nder-OJlicer 1 . 

Manskap ... 8. 

Jak.ten har i Påskallavik afhemtat 200 centner krut 
ft:ån Fliseryds kJ~utbi'Uk, samt för öfr igt varit gagnad 
hll transporte1· fran Stockholm samt för varfvcts helwf. 

Jakten Svm~. 

Jnmönstr. d . 6 Maj. Afmönstr. d . 16 Dec. 
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Chef: öfver-Styrman Kronhammar. 
Manskap 8. 

Fartyget l1ar varit begagnadt till transporleranclc af 
sand och sten för varfvets hehof. • 

Kongl. Postfartygen. 

ÄngjaTtyget Motala. 
lnmönst. d. 27 April. Afmönstr. d. 

Chef: Kapilen-Löjtnant Gosselman. 
P remier-Löjtnant C. G . Stuart. 
U oder-Officerare & Maehinist 3. 
l\'la nskap . . . . . . . . . . . . . t 3. 
skeppsgossar . . . • . . . • . . 2. 

Ån..-fartyget af:n-id. o. 28 April att intaga poslfi)rings
station tJemeilan Ysfad och Stralsund, återko u1 derifr<'ln ti ll 
Cal'lskrona d. 3 November, och for dag-en d erpå viJare 
t ill Nyköping, der fartyget öfve rvintradc, för att erli<'Illa 
repara tioner å mnschi neri et. 

./ln~Jarly~·et Svenska Lejonet. 
Inrnönstr. d. 21 April. Afmönst1·. d. 2G No vcll!!J. 

Chef: Eapiten-Löjtnanten och Ridd. Lagcrslnllc. 
Premier-Lrij tn an t Thormar k. 
Undei·-Olliccrnre och Maehinist 3. 
Mansknp ......... · · · · · '7· 
Skeppsgossar. . . . . . • • . . . • 2. 

Fartyget, som legat i vinterlag i Nj: ~<')ping, u_ndcr 
Kapilen-Löjtnant Gosselinans befäl, och billvit klargJordt 
till expedition med befiil och manskap, som ifr;~n Cu~·ls~ 
krona afsändes, har för Kong!. Pos tverkets rtikmng ~qort 
resor med f1·aktgods och passagerare f!mel lan Stocklwl111 
och Köpenhamn med anlöpande af Carlskrann och YstaJ. 
Fartyget ~lterkoru till Carlskrona d. 19 Novemb. och upp
lades i vinledag. 
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_dngjarlyget Svetige. 
.. . . l . l\IaJ·· Afmönstr. d . 25 Sept. Iumo nsh. c. 11 

Chef: 1\apiten-Löjtnant C. Engelhardt. 
, . L" ' t 1ant V. Kl ema n. _P,·cm•c•·- _0 1 1 ' ch Maehinist 3. U ndci·-OJhcerare o 

2 
• · 

Janskap · • · · · · · · · · ' · · 
2

• 
skeppsgossar . . . • . . . . . . . . . 

. . Cnrlsk•·ona, utrustades fartyget t~ll Efter v 111teri:Jg 1 ' S s!{ a Le]'onet. Det a -. . 1 .o af ·tyaet , ven ' .. liJ..a expedit ton n!ec dl1bdat bS •ptcmber och afmonslrad e. terkom till CarlsKrona . 21 e ' 

./]ngfartyg·et N ordstjcrnan. 
I nmönstr. a. 2 I Ok to ber. 

Chef: Kap i lcn-Li)jtn a nl ~n. och Riddaren 
Sckond-Löjtnnnt O. Tragardh. 
Und er-Officera re och Maehinist 3. 

A. Palandct'. 

.1\Ia n sk:~ p .... . · • • · • · · • • 23. 
Skcpp~gossc . . ....•••.. • 1 . 

n n, 
till 

Fa l'l)'"el nj•byadt på Rojwnrdi-Vnrfvet 
" ' b " , l' • l d m .. ]{ on n- 1. l~os tvei·kets r äkmng, a Jg lc { . 

b h' . Nyköping, för alt intaga rnasc m en . 

Jaklen Postillonen. 

i Carlskro~ 
23 Oktober 

hilllÖnstrall d. 14 Oktober. Afmönstrad d. ! 1 Mars 1842. 

Chef: Premicr-Löjtua nt V . Kleman. 
Under-Officerare 1. 
l\lanskap •.... g. 
Skeppsgosse • . . 1 . 

Fal'lyget, nybygclt i C:nlskrona, afgick d. 2.0 Oktober 
till Ystad, att emottaga vinter-postföringen deremella n och Stralsunu . 



COENTRES LODNINGS-lNSTRUMENT. 

Herr Coentre, Commis vid Kong!. Franska Marinen 

tjenstgörande vid central-administrationen uti ·Paris, ha;. 

uppfunnit ett lod, försedt med en skala och en inrättnin<> 

som tillkännagifver det funna famntalet när man lodat 

Denna sinnrika uppfinning, som blifvit fö1·sökt i och utan. 

för hamnen i Brest, på Fregatten Afrikan, har vunnit full. 

komlig framgång, och allt tillkännagifver stora fö1·delar 

för säkerheten i navigation, särdeles vid augärandet af land, 

Hr Coentre har icke fästat några vilko·r vid öfver

lemnandet till Mat·in-Departementet af en så dyrbar upp

finning, som gör honom förtjent af sjöfarandes erkiinsla. 

Det har blifvit kalladt Coentres sänklod (plombe son

deur de Coentre), och är af följande konstruktion: en 

ihålig stympad kon af koppar, hvars längd är 48 centi

metre (cirka t5 Svensl;;a decimal-tum); största eller nedre 

diametern x4 (4,6 Sv. dec.-tum), och öfre eller minsta 

5,5 centim. (2 d.-t.), med tjocka väggar: ett fönster på 

sidan långs hela längden, fö1· att kunna observera, genom 

ett gla!io af 6,6 millimetres (2 linier) tjocklek, en skala, 

delad uppifrån och ned uti millimetres (o,oo3 Sv. tum) 

från o till 33o: en oändlig skruf och en index, som den 

är bestämd att leda. Skrufven är konens axel, hvars öf

versta ända den genomlöper, för att gifva fäste åt två 

små vingar af koppar, noga vinleJrätt emot hvarandra, 

fästade i deras mellersta delat·, och böjde till en vink el af 

25Q mot horizonten, eller görande mot basens plan en vin

kel af 65°. Dessa två viugar äro omslutne af 4 metnll

kanter formerande ett skydJshvalf omedelbarligcn under 

ringen, som är bestämd ffh· linan. Det hela är fiistadt 

genom en nagel på en blycylinder af tillräcklig tyngd, 

för att öfvervinna molståndet af den flytande massa, som 

den har att genomlöpa. Ihålig nedtill, är denna sednare 

del fylld med talg, för att tillkiinnagifva bottnens beska f

fenhet. Detta nya lod, lika enkelt som sinrikt, ä1· Hill att 

bruka. .När det kastas i sjön, och linan hastigt får utlö

pa, som på ett vanligt lod, verkar motståndet, som del 

finner under passagen, med en styrka, vinkelrätt nedifrån 

upp, och vingarne öppuas, i följd af deras höjning; dc 
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. .. bl"f ti hvila utan beskrif-

kunna icke ett ö~onb~_lck for - ~·:r:e~ l der 'följaktligen af 
va en cirk.elfornug l'Orelse, sk l ~löper en större el-

k l . d lemnar O oc l genol .. 
samma s ·ä, m ex . < • S·" snart maschineo roi' 

ler mindre del af1 1m~edhutnl?e~.. k~aften wm gaf rörelse 

L tannar n t l e Inte, ' f "k fö · 
ott~cn, s l ... l lt och hållet· desse giva Vl_-a l 

åt vm"arne, upp 101 1e ' d b '"a Sl"' och 
d 0 • f vattenkolonnen, som trycker em, OJ b 

tyngf en aförhlifver stilla samt index fast. När man u_r,p

r·~u v~nstrumentet till vattenytan, förhlifva vingame hojde 
1

1
3

1 a_1
• h1 ~n"ande utan verksamhet, ingenting rör skru~ven, 

e et a o Il · 1·· en taO'Jt 
ingenting kan förändra den stä mng som opal' o · 

•• •• • 
11 

som börjat d. 28 Juni sist l. år på redden i _Brcst , 
Forsoke. ' l • 15 18 n 20 famnars djup, hafva vant full

~crc1_dagatr.1j\r:~lss~~llandc För att utriina om· 1lc iifvcn t~lmlle lsc
.. om •gen 1 • • 1. 'tt, 1 "lk • n Freo-att gJ·or 
J. as 1å större djup netlsattes en .. omt c, 1v1 en pa:? o . • 

dc .!.;'ln a försiik ~tanför Ouessant, och fm.m att )Hl hva1l djup som 

l•clst, 8~arar två tlelar af skalan mot hvarje genomlupen famn. 

Ordalydelsen af tlet, i anledning hiiraf, g.ifn.c bevis ~r ganska 

fördelaktig för upplinnaren; det bevisar obestwl!~.g~n anmndb'!.l"llc
ten af detta Jod, bvai'B stora enkel~1et my~ket t?t·olmt· dess vard.c. 

För Hy~rographcn är d~.nna uppt~~ekt Ol' anl~rltg o~h en ':crkltg 

lycka. Öfvcrraskad af ovadcr, behofvct· ha•~ 1ckc al brsta s1tt ar

bete, ty med tillhjcll' af dett~ n~a .m~>dcl ~.hfv:' rcsultate~ne under 

svår sjögång lilm säkre som 1 st.li.Jc och oandhgcn mer, an genom 

den gamla methoden. 1\'lan är härigenom berättigad till 1len slut

satsen, att när man l01lat med 3 a 7 knops fart och mera, liVar

under samma resultat erhållits, det är lätt att fiirutse dc tjenstcr, 

som detta Iot! skall göra fartyg, fö_rsatte under tjocka i farlig be

lägenhet mot kusten. •) 

•) Denna beskrifniug, hemtall ur Annales maritimes & Coloni

ales 1841 N:o 8, synes vara nog ofull~tiimlig, för att gifva ett 

fullkomligen tydligt begt·epp om inrättningens beskaffenhet 

hvilken i det hela i~ke är annat än en v~sendt!igeu förbätt~ 
!:ad .urplaga af det langesedan uppfunna, men sasom allt för 
omtahgt att haudtera, ur bruk lwmna E. 1\'lascys patentlod. 

lt!Ce~ med den oiindliga skrufve!l och vingame på Cocotrea 
lo~ ar alldeles densamma som pa 1\'laReys, och skillnaden be
star bufvudaakligcn deruti, att på det förm sitta dc pli konens 

n.:cel, sky~ldade för all yttre åverkan, på den sednare iiro de 

fa~tadc vtd en .. mes~ings-sldfva, ROm fastsl1rufvas på en 1/ing 

fran blyl~Jrlcts o.fra an.da uppstående fyrkantig jernstång. Dcn

n.a messm.gs-s~tfv~, 1 IJVars ytterknut rotatorn och skrufven 

atlta~ ut~tar, .eJ ohkt .. en t~agg till niira 7 tums Jiingd från si

dan .1f _Jernslan~cn, ar. s~ar att akta fiir stötar under lodnin
gen, hvtlkct tl'ohgen gtfvtt anledning till. dess afskaffande. 

Öfvcrsättaren11 anm. 



FöRANDRINGAR VID KONG L. MAJ:TS FLOTT A. 

Militär-Staten. 
Befordrade, utnämnde, m. m. 

T m J{ommcndör-I{apiten mc!l l:a .kl. lön: l{omm.-[{apitencn och 
llidd. J. M. Melandet• d. 28 Maj. . 

Till l{ommcndör-I{apiten: J{apitcncn, I{ammarhen·en och Rid t! 
F . M. af Puke d. 28 Maj. · 

Till l{apiten: Hapiten-Löjtnantcn J. F. von Ehrcnstam, S. D. 

Förordnade. 
J{ontrc-Amiralcn och l{ommendören C. Petterssen till Rcfiil

hafvamle Amiml mulet· Vicc-.\mit·alen och Hommcndiircn m. S. [(. 
Fl'ihene Nm·densl<iihls fr;lnvaro. H. M. Nåd. Fiirnrdn. d. 15 Jnli. 

Iiommcniliir-I{apitenen och Rilld. C. Lagerberg alt i stället för 
J{ontrc-Amiralen m. m. Pettcr•scn förestå Hommendants-Emhetct. 
1{. M. Nåd. Föronln. d. 15 Juli. 

J{ommcndör-l{apitencn och Ri(ld. R. W. Breekborg att tills vi
dare vam Ledamot i F'örvaltningen af Sjö-Ät·endena. K. M. Nåd. 
Förm·(\n. d. 14 Maj. 

Premier-Liijtnanten O. W cslcrdahl att vara Navigations··Liira
re i 1\'!almö, d. 11 Juni. 

Döde. 
Sekoml-Liijtnanten C. J. Fischerström d. l O .Januari. 
Majoren på Expektans-Stat och Ridd. M. Wollin d. 24 Juni. 
Sekond-Löjtnanten A. O. Nordcnsköl<l d. 26 Juni. 

Sjö-Artillm·i-Ret!J·ementet. 
A{sked. 

Hapitencn och Rid(!. S. J>, Ringheim, mecl pension, d. 11 Juni. 

Lärare-Slafen. 
Befordrad. 

Liiraren vid Slwppsgosse-Siwlun Magister G. \V, Fagedund, till 
Hyrlloherde i Mön·ums oeh Eliehohus Pastorat, d. 4 Juni. 

Civil-St alen. 
Befordrade. 

Till Hamrnarsluihare och l{anslist i J{rio-smans-Hassan: Ham· 
mat·sluifvaren J. Nordhäck el. 8 Juli. " 

· Till l{ammat·skrifvare: T. f. J{ammarskrifvarcn J. A Brusqui· 
ni d. (i Maj. 

Förordnade. 
Till J{ammarskrifvare: Phil. Mao-. J. A. Ber,.lnnan d. 24 Ma.i · 
Till Material-Upphördsman å J{.1;1gsholmcn:"F. d. J{ammar· 

skrifvaren J . Lundqvist d. 30 Maj. 




