Årg 7, N:r 2, utg. 1842

NYA DOCKE BYGGN ADEN I CARLSKRONA.

Ett ibland de vigtigaste arbeten för Flottan har genom
det anslag, som Rikets Stände r vid sistförf lutne Riksda g
dertill uppfört , åtCI' kunnat fortsätt as, ~edan det.~ mer ~n
3o å 1· lemnats i sådant ofullbo rdadt skick, som fore Aml•·al Chapm ans död, 18o8.
Det synes alltså nu vara tid att framläg ga den plan
fö 1· dockeb yggnad ens fullbor dan, samt skapan det och unded1i'tllanclet af en Örlogsflo tta för Sverige , hvilken 1797 af
den skarpsi nnige mann en uppsatt es, och om hvilken Amiral
Chapm ans biograf säger: "Denna plan, uppgjor d af Chapmans snille och erfaren het, vann med ringa förändr ing,
nådigt bifall och anses förtjena det derföre , att den visat·.
huru ett stort resulta t kan åstadko mmas med små tillg&ngal·, då de ordentl igt använd as." Att Chapm ans kostnad sheräkn ingar likväl ej nu kunna läggas till grund, följer af
den d1·yga förhöjn ing i arbetslö n er och materia lie-kos tnad,
som sedan Chapm ans tid ägt rum, och den han ej kunde
helt och htdlct förutse.
Den förändr ing i planen, som skedde, var egentel igen
en utsh·äc kning af tiden, och i följd deraf en minska d ilrlig kostnad för dockorn as och flottans fol'lsatt a byggna d,
och !~'varom A1~iral Chapm an sjelf Jen 24 Juni
1797 yttrar: Hufvud skdlnad en emellan den förra och sednare
arbetspla nen *) i:it• den, att efte1· den förra äl'O
skepp
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:etaljem de .. ziffcr-uppgift~rnc äro allt för vidlyftig e att här
Jotaoas; hvnrfot•e endast ett Barnman drag mc!hlcla s:
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dige vid xBog års slut, det i:ir _cz åt· lJärefteJ·, då hela deras kostnad tillika med dockplaner och hus, som öro uppförde, stiger per medium till 323,767 Rdr årligen, och efter 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 arhetsplanerne äro på t:n och samma method grundade, och
kan varieras från den ena till den andt·a, utan att åstadkomma 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 Komitte'en afgifne
En stih-re dodo, \'est er 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.
262,8::17.
lharjc '1 -l-l-.anon-s!.cp_p, i hygg·natlskostnad 121,716.
, tadelkostnatl • , 47,098.
, Mlillcri , , • . • 30,82!i.
199,640.
•) l!iir 9Ji1CS lUl'il n~l g on irou.i.
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}nu kommit i öfvervägande, huru stor flottan bi.ir
:
1 0
vara, clle 1• af huru många linieskepp d.e n 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:ick sskepp; 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-skepp et Llir i sådan likformighet med de af 74 kanoner, att dessa 'egenskaper derigenom ernås; men som det deraf får en kapacitJ och styfhet, 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-Chefe rne 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 byggd e, hvaraf de första nödvändigt fordra lättare eller svitrare reparationer, innan de
sednare hunnit Llifva alld eles fi:irdige, och således icke möj1igt, a t t i en hast eller på en kort determinerad tid kun na utlöpa med alla 21 skeppen, blifver nödigt tillöka
denna flotta m ed minst 2:ne st. 74-kanon-sk epp, hvarigenom 21 alltid kunna vara i tjcnstfärdigt stånd att genast
orm eras; 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· DivisionsChefer kunde Bo- kanons-skepp vara svftra nog, och kast -
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d tl endast har 6 kanonaden således mindre; men som e a
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skepp blifve 1· utrymmet föga större; men deremot vmnes
b~t,·dande förmån, om flottan endast beståt· af 2:ne
en
J
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sorter skepp, nem!. 74 och 94 kanone1·; man Lehofvet· t l"a
ej så många olika persedlar liggande i förri\derne, emedan 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 dyrare 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 d en effekt som denna kostnad åstadkomme1·,
det vill säga: att den maehin är den bästa, som, förorsaka!' 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 1 3 •
17
J3es.ättningens antal på ett om 74 tir till besättningens
antal pa ett om 94 kanoner som Iooo till 1276.

Hä ta
· f ä·1 t Ydl'Jgt, alt
· 91-kanon-skepp et 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 hushållning, och att den

mr,

hlifva varnktig.

Delta vinnes till en del, dr, dertill uyttjas goda matc1·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 åtminstone efter 4. år, pf1 det dc i triict varande sura och fuktiga
f1ngo 1· 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
de 1· kan f(iiT~ittas; 111en ~om denna koslnCicl, inberälnaclt
den slijrre dockalls byggande vcste1· om skiljemuren, till il,a med maslk1·an på san11ua mur och pass<~ge genom LindJ,olms-bron, ej är mer i:in 1\:clel af de 23 skeppens kosluad so111 proj ekteras alt der byggas; sft ii1· denna kosluad
föga betydande, i jemförclse emot den formån som vinne>
scnom skeppens längre varaktighet.
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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 skeppen, är en stöne mastkran projektemd att stå pf1 skiljemuren 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 varfvet, då skepp skola förilalas emellan varfvet och dockorna, {l'Ö1·es öppning genom Lindlwlms-Lron - och muddras,
samt för förhalningars Leqvämlighet nedslås duc d'alber. 1

3:o Som det pii Koholmen påbegynta och till myck et mer iin hälften fånliga kruthus är hönst nödvänJiat
lJ
o'
och för att ä11nu kunna v betjcna sig af dess
gamla ställ-
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nin"a r och hvalfb ägar, som tiro under kastad e förrut
tnelse
~
'
så tir p•·oje kterad t; att denna byggn ad genast må
fullbo rdas, sf1 framt stöne kostna d sederm era skall undvi
kas.
4:o Ett nytt bageri hehöfs att hygga s på Lahora
tOI·ieholme n i stä llet för det uppbr ända vesh·a bageri
et, helst
Jet gamla p<l stumh olmen är så förfall et, att det
fordra r.
en total repara tion; utomd ess är ett bageri otillrä
ckligt
för flottan .
5:o Den pr1beg ynta flygeln af nya kasser nbygg
naden
Lör konlin neras och göras ftirdig för logera nde
af J{ronans mansk ap, hvilka nu bestås inqva rtcrin g, som
då besparde s.
·
6:o På det skepp ens tåg och tackla ge ej för hastig
t må
försto ckas, så äro allare dan för några år sedan
inven tariekamra r af sten byggd e; men som i detta hus
ä t· endas t
kamra r f() r 12 skepp , så bi:ir ett lika sådan t
hus hygga s
för dc nya skepp ens inven tarier.
7:o Af många lirs erfare nhet hat· man sig bekan
t, att
tågver ke, som förvar as i stenhu s, · konse rveras
vid pass
hälfte n längre , än det som förvar as i trähus eller
brädh odar, hvilka om somm aren af solen blifva uppvä
rmde: och
tir det i detta afseen de att ett nytt tyghu s är
i a 1·Letsplanen infÖ•·dt, emeda n en stor del af arlille riförrf
Hlet består af tågver ke, som alltid har legat och ännu
lia.,.er
i
v
~~
en nu 100 års gamm al brädb od, och sålede s i
förtid förstocka s.
S:o De •'h·liga summ or af x6ooo Rdr lill hus,
broars
och bodar s m. m. under hållan de, komm a ständi
gt att kon tinuer a; men få en betyd ande minsk ning dl}
allt sådan t
blir af sten.
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·
rra
r
erh~d
las hvara f kostna den blef en tunna
kets egna sk ot>'
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guld mindr e för hvart skep~, och i folje
deraf, for 23
skepp, 23 tunno r guld bespa nng.
Det ä•· sålede s min oförgr ipliga tanka, att en
säker
förfat tning borde m ed de t snaras te vidtag as till
ekevir kes
anskaf fande af rik ets egna skqgar , men blir säkert
utan
all verkan , om den ej är sådan , att Krona ns
intress e ä1·
förkni pp adt med allmo gens, och att genast betale
s det dem
Llifvi t lofvad t och hvad de förtjen t.
Likale des de, hvilka å Krona ns vägnn r få befatt
ning
med virket s fållnin g, apteri ng och transp ort, böra
ha det
på ett slags beting , nem!. sådan t, att de förtjen
a mest då
Krona n derige nom fåt• mesta nyttan af sina skogar
.
Som masttr än och svåra mastb alkar ans1,affas
mot
d•·yg betaln ing från Riga och Tyskl and, så borde
sådant ,
så mycke t möjlig t kan fås, äfven tagas utur r
ikets egna
furusk ogar i Sverig e och Finlan d, hvarig enom hela
bespa ringen skulle ännu öka sig med några tunno r guld.
SintJi gen erinra s, att då en köpma n vet det han
xniiste vänta på betaln ing för sine levere rade varor,
Llifva de
1
2, x5 och kanske 2o proc. dyrar
e, än när han är försä krad om en promt betaln ing, hvilke t röntes
för 12 a
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t3 <lr sedan, när skepps-nyhy ggnaderne 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 ifva 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 underhålla•, att nybyggnader ne kontinuera utan uppehåll alltjemt, 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 vidlyftigt verk ej gå sin jemna gång, utan en fastställd arbetsplan eller reglemente, som alltid bör vara för ögonen .
Och den som lägger sig emot en sådan plans inrättand e,
måste ' 'ara på det högsta okunnig i det, som angår en
örlogsflottas ständiga vidmakthttlla nde.
Som man nu har hunnit till en pfditliB grad af kun-

75
. 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 skeppe t ga a s a
. ket förloras, i anseende
.
. es deri rrenom, men myc
tmg
vwn
o
.
ti ll dess mindre varaktighet.
Det var Fältmarskalk en Grefve Ehrensvärd, som gaf
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d · toJTa dockor och att
dessein t ill hela flottans msattan
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sk ulle placeras, och var ärna d t a tt 1l.a l 0 . 1·ader dockor
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 hända hvarigcuom hela flo t ta n stod i fa1·a att pEt några t im' uppbrännas,
.
mar
så var ett sådant omgifvande f ästmngsverk högst nödvändigt, men att nu vilja kontinuera samma 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 fråga ä-L' om de tta konservation ssätt för riket blifver nyttigt.
Jag medgifver att om en flotta hesh'\r af sm äne far tyg, galercr, ja till och med af smärre fi-egatter, så bo rde Je föna sta p<l land, och de sednnrc. i dockot·; de skulle då konserveras mycket liingre (då sanbordspl a nkan uttilges 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. Ballasten, som väger emellan I 5o o a I 6oo Skli vik t. vigt,
hvaraf en stor del hestår af gamla svfu·a k anone r, 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 .

7'7
Nu bör äfvcn nämnas huru skeppen slwla konservera s, dtl de äro liggande vid broen.
,:o skall viiderbål göras i bog och låring nedom undre däck;
:
skall en plankgång nedom berghultet vid pass 2!
2 0
3 fot öfver vattnet å båda sidor låugs skeppet uttagas
sam t förses med droppbräde deröfver;

n

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-

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

slås Je för snöyra;

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.

tages;

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 lk en de hade sig bekant) att ha flottan st<1 ('!lde i tona dockor.

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

6:o alla skamdäck eller talh·icks-bord upplyftas 2:n~:
tum;
7:o skall kapell göras öfver hela skeppet af enkla furubräder, som bestftr af fyrkantiga luckor, 6 fot långa och
4 fot breda, alla ackurat lika stora, att d e passa på hvilket 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

a9
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tum i fyrkant, att luften har fri passage frun fi.ir till akter. 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 iolen s
ned gäng.

E:tplikation öjver arbetsplanen.
(Jcmföt· planehcn.)

Dc fyrkantiga målade rutor *) betyda dockor och hel a
."11·, nemligen 2:ne dockor af en och samma färg diagonalitCI' 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 svapllngsrummet och båda de färdige dockome. Den gula, brandgula 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 cirklar betyda skepp och numren utmärka ordningen, huru
det ena efter det andra skall byggas .

•

De smärre cirklar 74-kanon-skepp och de större g4kauons 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 iifv en lika.
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Till exempel: det fÖrsta skeppet N:o r' til.lhuggning
1
af tinuen &c. göres hela året 1798 och 1 af ~ret 7~9•
det uppsättes i svajningsrummet i\r 1799 och bhfver fardigt vid slutet af år 18oo.

I denna ordning går det med alla 6 de första skeppen, 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 framgent) 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 fardigt 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 utpumpadt, 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 skiljemuren.
Hvarföre på östra sidan om skiljemuren ej uppsättes
me1· än 3 skepp är af den orsak, att de 2:ne färdige dockome kunna brukas till de nya 74-kanon-skeppens rengöring.
•
År r826 om varen
tagas a 11 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 skeppe t af g4 hnone r sättes på
stapeln i början af år 1827 och blir färdigt 1828 ~rs slut;
då endast 3:ne g4-kan on-ske pp hyggas der af den orsak
:
emeda n en docka hör fårdigh yggas så stor, att
94kanon- skepp der kan rengör as då svajnin gsrum met
derstäd€s upptag es för materi alier till denna byggna d. Kosttladen af denna docka är uppför d och belöpe r sig till
en
summa af 23,282 R dr, som hygges åren 182o, 182 r,
r8 22
och r823.
År 1832 tagas skeppe n utur de Östra dockor ne. Det
första af d esse har då stått I o år och det sista 6 år
på
stapeln. Samm a års slut skall allt vattne t vara utpum padt.
År t833 sätte.s det r8:de skeppe t på stapeln och lwn tinuera s som förr.
År r838 tagas alla 3 skeppe n utur vestJ·a dockor ne,
d[t det första har st~tt på stapeln i ro och det ~ista i 6
år.
År r83g sättes det 2 r:sta skeppe t upp på stapeln v ester om ski ljemur en och kontin neras med byggna den
som
förr, då således alla 23 skeppe n äro färdigb yggde
I8<f4
års slut.
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t byggas efter det andra, sä
det ena skeppe t komm er 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 skoyggn '
amt ett står under byggna d, så lägges en hop
la uttagas , s
· J··
de 2•ne
. d tta senare hvaref ter vattne t ms
appes,
.
sten uh e
'
•
,.,. ·d'"
keppen uttaga s och det ofärdig a star
qvar,
utan
,m to e s
o
d•
tt t ··r ut
. gaste skada eller rubbni ng. Nästa ar,
a va ne a
rm
k
1
tt
.
·
"
d
,.,
kontin
ueras med omp e eimoe n era f·' emelpumpa dt , ,
o
0
lcrtid, det året som vattne t utpum pas, sättes På na~
n
annan dockpl an ett annat skepp på stapeln , hvars l"esmng
ligger fårdig tillhug gen.

På detta sätt gjordes på Sveabo rg år 1764, då tven~
ne fartyg stodo under byggna d på dockpl anerne . Det
en~
gjordes färdigt och togs ut, och i det andra, som stod
.l
sin fulla förtim ring qvar, lades spräng sten. Året derpa,
då vattne t var utpum padt, utan att hafva lidit det
ringaste, blef dess byggna d fullbor dad.
') Genom ängmae hin ntpnm[>aS vattnet nu pli fil timmar
utur
svajnin gsrumm ct, och p;l 98 timmar utur llvajninglit·uml
net
och en docka.

Skeppe us tacklin g och artille rimund ering borde ej vara färdige förr än de här anförd e period er, då skeppe
n
komm a att uttaga s; men som, för vissa omstän dighet
er
skull, det kan blifva nöd'igt , att genast uttnga ett skepp
då det är f<i1·digt, är nödvän digt att det då straxt blifve1
·
tackla dt och armera dt, och är det i anseen de till dessa
händel ser, som kostna den för upptac klinge n och artille
rimonde ringen är intagen i de åren, som de här äro uppförde.
Följan de omstän dighet hör likväl anmäla s, att som
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kallar sa{vadc, och dessutom böra uppfylla m~n~a vd ko:'
ganska svära att bestämma , synes d et oundvrkl rgt ~tt. a tcrgå till h vad som ford om ägde rum, ~eml. att 1 Ldfland hålla en Marin-In geniör (Konstru ktwns-?f fi:er). som
p;1 stiillet gör upphandl ingar, under den ltimplrga. arstrdeu·
På så sätt erhöll man fo1·domdags dessa ypperliga mastspir·or, som efter 20 å rs li ggande på våra varf än nu visa
ia fullkomli a t kådi<>a vid första hugg då man förarbeta r
S o
o
o
dem. En persons un derh å ll i Li(fland ä r visst en kostnad,
m en den ör· så liten i jem förelse med födelen af att alltid kunna lita på detta väsentliga virke, att tvehågsen het
aldrig bör komma i fråga.

förh1\\lan de.
MILITÄR -SJöVÄSE NDET, SKÄRSKÅDADT l SINA

FÖRHÅL~

LANDEN TILL HANDEL N OCH TILL LANDET S FöR~
SVAI\.
(Friin Fran5lmn.)
(Forts. från 1:6ta hiiftet.)

~~åtom

oss nu komma till en gransknin g af materiele n.

Emedan trä, jern och andra metaller, hampa , h ed.
och tjära utgöra de förnämsta arlildarn e, som ingå i tillverkning en af fartyg, så låtom oss undersök a vårt lands
tillgånga t· i dessa särskilla hänseend en, och efterse i hvil ket afseemle vi måste skatta till utländn ingen fö1· allt eller en del af dessa artiklm·.
Fönådet af trä. best;1r hufvndsa kligen af ek, hvil.ket
träslag ensamt utgör fartyg ens för timring; af lärkträ, korsikansk gran, nordisk fet furu, som användes till garneringar, däck och iifven ti Il bord ltiggninge n i bottneu, samt
slutligen af Riga furubalk ar till master.
Här skola vi icke uppehålla oss med aU orda om de
främ mande träslagen , undantag ande d en sistnämnd e sorten.
Hva d 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 kontrakte r, cl :1 priserna ej stå
för högt, för· att icke öda våra krono-sk ogar, med hvilka
borde omsorgsf ullt hushåll as, ~åsom en tillflykt vid isfallande krig.

l-Ivad inhemskt virke bett·äffar, biirja vi att Llifva
ganska fattiga derpå, och bristen kan e j annorlun da 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
berättiga d att å de n enskiltes egendom ar utmärka de träd,
som utsynade s såsom passande, och derefter väx te de för·
marinens räkning; d e tta kallades stämplings-rättigheten. Uti
Colb~rts för trä!Tliga anordnin gar syftade således allt åt
samma mål, och lags tiftningen kom flottan till hjelp pt't
en. tid d å t i Il va ro n af s torn enskil ta gods och smak en för
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de grofva skogarn e syntes göra denna hjelp ganska betyd~
lig: det kom sig deraf, att man di\. trodde det 01ntanko n
t·Örande virke icke kunde utsträck as för långt, emedan det
Lehöfs århundr aden att dana en ek, som yxan på nilgra
timmar fäller, och man var öfvertyg ad att om icke pro~
duktion en vore väl ordnad och ständigt bevakad , skulle
man inom få år befinna sig · i stor förlägen het för landets
försvar.
Se.dan nu marinen förlorat arfvet af sina fordna prcl'ogative r, befinner den sig, rörande sina uppköp, p<l samma punkt som den enskildt e, och dispone rar öfver slwgal'lle förmede lst leverant er: nn kan det inträffa, att d;l
dessa mellank ommand e (som ingentin g uppgöra annat än
genom auktione r, der de Ljuda under hvarand ra) icke finna sina spekula tiouer nog vinstgifv ande, eller on1 de p<1
annat håll finna tillfälle, att med fördel afstitta de leveransel' de hafva i beredsk ap [i)r marinen , uraktlåt a 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 val'Or, samt att icke hafva något i förråd för kriget.

En anmärk ni ng är h ii r pi'• sitt sttille:
Skeppen s former, ehuru i hufvuds aken icke afviknnde från Hr Sanc's vackra konstruk tioner, hafva dock undergått betydlig a förändri ngar, och sannolik t komma dc
alt göra det tinnu mera; Öf'vcrste Paixhan s nya artilleri
gifver mycket att Legrund a i delta fall, och så snart bruket deraf Llir allmänt, kan det fiirorsak a bastiga föriindringar, så väl i nutidens öfvervat lens-ske pp, som i de
m i\ hiinda n;~got öfv enlrifna dimensi onerna. I anseende till
\•el tenska pernus framsteg och det vackra anyanda udet af
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öka denna fö r k•·iget si't nöd\'änd iga reserv, så vJda Yul·
]n<>stiftn ing vore fi.irdela k tigare för flottan. •) l sakernas
0
..
narva
r a n de skick 'är flottan olycklig tvis nödsaka.d att uppJ1and la dessa tJ'iid, under konkun ens med enskdta, pa• det
alt de ej alla Jllttlte komma i de ras hände•·, och för att
åtmi nstone frälsa nftgra lemning ar efter landets skogars
a ll männa sköfling : sådan ät· v[u· ntirvara nde belägen het;
stor klarsynt het behöfves ej för att se hvart det Lär med
ett dy likt hnsbålls - sys tem.

f

All t ha•· blifvit sagdt i delta hänseend e, oclt landet
lwr icke sak nat upplysn ingar: Hr Bonnare ls förträlli ga
ver k, äfvensom någ•·a andra u tmtirk ta Ingcniör ers reflexioner, Lafva utvisat det onda, och uppgifv it botemed let derför. Föl jak tligen vilja vi ej htirmed påstå, att vi anföra
ni'tgot nytt, men emedan här tir fråga om en ofantlig skada, som innan kort kan blifva obotlig, anse vi såsom en
p ligt att å nyo angifva den, och detta så länge till dess
•) Fiirfatlar cns meni ng synes hiit• något miirk, ty han J,iinner
no gsa m t aH ske p[' ej byggas så i hast, utan att en flotta
i fredstid milstc finnas, för att varil tillgängli g för kriget.
Meningen iit· utan tvifvcl att ej bygga t•csm·v-skcp[l, utan spa ra skogscfl'c ktcrne, 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
genom den förestilende totala bristen på virke.

S7
VI

löpa

Hvad metallerna beträffar, äro vi i Lättre omständi "'o heter. Den f..ansyska industrien har vis5t icke i afseend e
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
brist på någon för flottan behöflig jernsort.

m

Koppam, hvarmed man förhyder fartygens botten,
och hvm·af man äfven måste Letjena sig till förbultnin ge n, ingår så ledes ä f ven i skeppsbyggnaden: den erhåll es
fri\ n Sverige och Ryssland; i liten qvantitet kommer den
iifven från Am erika; 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 leveransen deraf kunna öfverliilas ;lt dc handlande, om endast
f1·åga vore om spik och bultar, hvilkas renhet man lätt
kan bedömma efle1· b 1·ottytorna; men si\ är icke för hfdlandet med fijrhydningspi;Harne, hvilka vid emottagandet näppeligen kunna hed(immas, och som man j n st · fö1·
d en na orsak Lt-ir viii ja sjelf~ Zink användes föga; Bly någo t mer, i synnerhet till ammunition och för att för e•
komma insilning af valten - och för iifrigt hafva vi alltid att ti Il gå dessa meta Il er.
Ticträffande Fransyska l& a mpan iir de t nu e rkiindt alt
dess absoluta styrka snart nog tii flar m ed dcu bästa nordi ska , och ma n pilstår att d e n som få s i Champagne, redan öfvertriiffar den nyssnämnda; si'dedes behöfva v i biiJaneftel· icke vara bekymrade fiir denna s<1 vigtiga arti kel af våt·a fornöd enheter.
Samma forhå llande är d et med vår tjära; de sortei

f'!'Las nf Gnsco.g ncr-furu förete ingen miirkbnr olikhet
son1 w •
L
II b
I likhet
med de bilsta vi fordom fingo från - am urg.
.. . de befriade fi·ån de orenlighcler, som unme d J e m , <:H o
.
derstundom göra dem oanvändbara i 1·epslagenct;. och alldenstund de träd, hvaraf de beredas, icke äro t tll am~at
användbara, är all anledning att förrnoda, det våra whemska tjärsol'ter alltid skola förslå för våra varfs behof.
Sålunda faltas oss icke våra nödvändigaste rudimaterier 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 skogsförfattningar 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 förlägenhet vid oförutsedda händelse1·, vore det lämpligt att bestämma ett llOrm·alfönåd i hvnrje hamn, hvilket f8nåd
alltid borde lulllas fullt genom pe1·iodiska upphandlingar,
bestämda af administmtionen, och som aldrig borde öfvers'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'1oenom
o{'"01·vanngs·
oc l1 vakt-omkostnaderna jemte räntan 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 reqnisitionerna; och det är just härigenom som ett normal(örn1d,
med omtanka bestfimdt, så mycket som möjligt, kan förena 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 betydliga (de äro alltid under 4oo fmncs). Grunden för de
förra är offentlig auktion. Garantien best;1r uti en kaution för en tiondedel af summan fö1· leveransen; de sednare
äro tillfälliga och utan följder, uppgöras enligt öfverenskommelse, och behöfva ej niigun garanti.
Man är belåten med detta' upphandlingssätt, som undgå1· all kritik derigenom att köpsluten uppgöras af authuriteterna: 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 obetydliga 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 afhjelpas i verkligheten ·derigenom, att kaution blifver högre 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 Mnl'in-Ministercu.
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Tjensten vid Stationernd.
Denna söml crfa llel' i 2:ne särskildta afdelningar, hval·f d
P.na innefattar det rent militäriska, och den andra
a
en
.
allt
hvad· som r örer egentliga
arbetare. .I d en förra före.
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
bev 3pnadc styrkan som betrygga!' och bibehåller or~.ning
öfve 1· allt. Den nndra inbegriper arbetare och daglonare
i verkstäde rna, manskap som fönätta transporte1· och ordnande af diverse effekter m. m., sjiimän som sysselsättas
med upptackling eller aftackling och förhalningar elle1· andra rörelser af fartyg. Den om fa 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 sednare åren: i sti:illet för de fordom nyttjFtde talrika posterna, 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 underlätta gamizonernas börda, som består uti att vaka öfve1·
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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 vakar inom ett örlogsvarf; och en posts eller vaktbefälhafvares brist på erfarenhet kan hafva svåra följder, hvarpå
vi hafva bevis vid eldsvådan i Brest, då artilleriets gevärsförråd 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_e m; låtom oss del'före alliandia den
andra delen, d. v. s. den som rörer arbetarne.
Dessa äro fördelade på flera håll till flerehanda tjenstgöring, men fömämligast vid Konstruktions-, Ekipage-,
Artilleri- och Mekaniska Departementerna *) samt fön·å-
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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 föreningsband dem emellan, ej heller någon autoritet städse närvarande, till hvilken kan vädjas då stridigheter uppkomma. Å en annan sida är äfven bristen af en gemensam
medelpunkt märkbat· vid alla sådane göromål, som erfordra arbetare [J·ån flere departemente1·; icke heller äro h varken rustningarne (uti hvilka alla departementerna måste
deltaga) eller göromålen i general-förrådet (magasin genel'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, utan att expedierande! af hans förnämsta mftl dervid skulle lida: han skickar visserligen sina adjutanter och låter
dem afgifva deras rapporter; men detta kan gifva anledning 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 KontreAmiral såsom General-Direktör, i likhet med hvad vi hade 1776, e!Jer ock att gifva öfverinseendet öfver allt in om varfvet t.ill ./J'Iqjor-General, ._) svnnerligast i de fall
v
'
J

•) t:j allrleles svarande mot vårt 1\lalel'ial-förråd.
') l\lan har i öf,•cr&ättningen betjcnat sig af aamma benämning,
snm iir !Jruklig inom Svenska flottan.

••) 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-prefek ten och vara chef
för hans stab.
Detta sednare sätt skulle vi föredraga, emedan det
icke alls rubbar tjcnstens nuvarnnde gång, och ingens rättigheter dervid på minsta sätt blifva förnärmade.

Sä som Jet nu är, kan icke JJ'Iajor-General låta undanflytta 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 tningal'lle, och slutligen har han icke det rin gaste 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 öfverinseend et 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 författningar ne td~gga lwnom.

.An m. Departemcn ts-Cbcfcma och Knptenerna sk u Il e
df1 aklrig l1afva att göra med nf1gon annan än denne flaggman 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 adminislrativ a frilgor icke alltid äro ltit1a 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 aclmitlistration en vid våra statione1·, och vi skola blott vidröra detta ämne för· att J:ista kompetenta mäns uppmärk samhet på de förbättringar som synas oss erforderlige; endast i denna afsigt skola vi orda om dcos satmuansältn ing.
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Den sönderfaller naturligtvis i flera afdelningar, s:a1.ande emot tjenstens o lik a fordringar; och dessa afdelmnga 1· få namn af depa1·tement er.
Dessa äro fem, nelllligen:

J(cnstrulrtions-D epartemen tet, bvanmder höra uybyggnaclcJ·, fi)rbyggnin ga r, reparationer och underhåll af fartyg, och med clt orc..l alla arbeten pi'! staplar och i dockor •
El;ipage-Depal'lementet besörjer till verkningen af tacklingar m. m., vaktar och unelerhåller de rustac..le eller afrustade 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 kanoner, krut, p1·ojektiler och fyrverkspers edlar, samt ammunition, som tilldelas så väl rustade fi1rtyg som de under
flottan lyda nde strandbatteri cr.
Mekaniska Departementet konstmerar och underhållcl·
byggnader, quaier, dockor, skjul och biik;.11·, som tillhör/l
flottan.
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Proviant-Departementet emottager,
och utlevererar proviant m. m.
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förvarar,

värdar

Dessa departemen ter föranstalta förfärdigand ct af alla
artiklar af materielen, uppgöra räken"kaper öfver sina arbeten sam t förslager öfver de leveranser, som de behöfva .
Dc 4 förstnämnde Departement s-Cheferna, tillika med
le Major General och le Comissaire General utgöra stationens administratio ns-konselj, hvaruti marin-prefekten är p ra: ses.
Jemte dessa departemeut er finnes Kommissaria tet, en
sort blandad korps, sammanslage n af fonJna administrationen och marin-inspek tionen. Detta Kommissaria t bestrider dessa 2:ne tjenstbefattn ingar tillsammans, ehuru
svårt det synes att förvalta och. kontrollera på samma
gång.
Såluuda ·kontrollerar Kommissaria tet Departement sChefema, hvilka hvardera iuom sitt område förvalta (ehuru de icke kunna göra någon enda upphandling ).
Men Allmänna Förnldet, Hospitalemu och sjö-inskriptionen kontrolleras äfven ;:d' Kommissaria tet, oaktadt Kommissariatet deröfver har administratio nen, hvilket synes
onaturligt. Låtom oss llll betrakta huru denna sammansatta maehin funktionerar :
På det allmänna magasinet skulle kunna vara i tillfälle ntt infria Departemen Is-Chefernas reqvisi tioner, må-ste det ständigt förses från andra håll. Derföre är dervid
anställd e.n ledamot nf Kommissaria tet , med det speciela
uppdraget att upplumdla, och hvilkcn kallas Upphand ling5 - Korumissari<~, men denna Kommissarie ,_ af hvilk en

de och hvilken ifrån den
b
..
..
Magasinsförv altaren ar o eroen '
stunden, då effekterna blifvit inmagasinera de, blott derof, an icke känna departement ernas bever h ar k on t r Ollen , 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 upphandling ar, 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 administratö rer ännu icke kunnat upp'"
skatta någon fördel.

I sjelfva verket tyckes det, att en erfaren -Kommissarie, och hvaraf vi ännu hafva många, som ägde styrelsen öfver allmänna förrådet, och som vore ålagd att förutse stationens behof lång tid förut, att denne, subordinerande under den egentliga administratio ns-chefen, skulle
bättre kunna göra sig reda för detta vigtiga göromål, än
departement s-cheferna, som blott måste handla partielt och
hvar inom sin detalj; då skulle denna nyss omnämnda anomalie upphöra, och man skulle kanhända undvika många fel, hvilkai följder framdeles skola gifva sig tillkänna.
Orsaken synes oss vara den, att en upphandlings --kommissarie, såsom vi föreslå den, och såsom vi för icke längesedan hade i våra stora örlogshamna r, bör hafva en djupare insigt i affärer, än som kan fordras af en Departements-Chef; han hör känna både stället, hvarifrån det är
lämpligt att erhålla effekterna, och den bästa tiden att
göra _heställninga rne; med ett ord: han bör äga både kommercJella och administrativ a kunskaper; ty en sådan man
tyckes vara mest passande både att förutse och förskaffa
varfven deras behof.
D eparte"
l'"l"1es, uppgora
Enligt det system som nu JO
ments-Chefe rna 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 anmärkninga r till
Mal'inminist ern. Ministern emottager dem, fönnedlur de 111
efter godtfinnande , och gifver slutligen sina bestämda ordres, hvilka tjena till grund för årets företag.
Om, i stället för denna saket·nas ordning, Uppband~
lin;ss-Komm issarien, i samråd med ställets Öfver-Komm issarie, först uppgjorde förslagerna, sii borde de, tillika med de
reqvisitioner , som deraf blifva en följd, föreläggas stationens Administrati ons-konselj, i hvilken Departement s-Chcferna hafva säte och stämma. Der skulle de komma undel' diskussion, hvarigenom rigtigheten eller flolen skulle
komma i dagen, och Ministern erhålla upplysningar , vida
ftd!ständigar e än Prefektens anmärkninga r ensamt kunna
gifva.
Den nu fcircslagna o·r dningcn synes oss vara att förcdraga framför den som följes, icke allenast emedan den
ät· naturligare, men iifven emedan den lemnar mindre ,"tt
slumpen; förmedelst sitt centraJ-syste m förekommer den
äfvcn det vidsträckta förutscendet hos Departement s-Cheferna, 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 normal-förråd; ty derefter blir endast fr<'\ga om att genom
regnliera upphandling ar 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 Kommissarie s 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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stäudiga mångfa\den af ganska mödosamma goroma~ erfordrar, fö 1• hvardera grenen särskildt af denna t1enst,
en skicklig och arbetsam mans hela förmåga? om han
uteslutande bö 1• egna sig :H de administrativ a göromftlen,
} vilk en del af siu verksamhet kan han väl hafva öfrig
1
till den högre lednin gen af inspektionen ? Låtom oss uppriktigt 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 amalgamerin g. Månne det
utom hvad vi nu anfört, och utan a tt förmoda någon
öfverdrifven svaghet eller gra nnla genhet, väl är osannolikt
att en Öfver-Komm issarie, som hva r je Jag har att samråda med de litskilliga Cheferna inom vnrfvet, beträlfande sin egen tjenst, icke blir något efterlåten i sina revisioner af det·as r edogörelse, 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 lå ngt ifrån att vilja påstå motsatsen;
men genom medgörlighe t, i hopp att röna densamma tillbaka, afstår man kanhända från anmärkninga r, hvilka
man icke skulle hafva låtit uteblifva om man hade varit
~ de~. grad af oberoende, som tillkommer en Inspektör
Jemforelse med öfrige Chefer.
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Låtom oss emell ertid antaga att dessa oliige nlJ c ter i c~
ke uppst;:'! : hvilkcn säkerhet om sina lJcfalluin gars eft er~
kommand e finnes för Prefekten , som i första l'Ununct iii·
ansvarig verks tällare af regeringe n s Lud? l u gen - det
lJlåsle medgifva s; och emellerti d fordrar ingen det a ll ~
miinnas tjenst, en stri:ing och stti ndig kontroll i högre grad
än ett skeppsva rf, så vida man vi ll undvika de missLruk
och misstag, mot h vilka man icke kan nog v.ara på ,in
vakt.
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Sttlctles bör Inspektör en endast cch allenast h afva i
uppLlrag sina vigLiga göromål, och hans vi:il'f skall visserligen va ra Liide stort och svårt, för hvcm son1 helst som
v i !J och kan åtaga sig det.
Denna slutsats förankde r oss nat urligt vis alt orda om
ue n tjenstcför dclning som sku lle Llifva en fiiljd af ett system 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-Pt cfekt, h vi lkcn
som helst, icl,e lw n med erfonl erlig hellJet sysselsäll a sig
m ed adminislr ali oneus 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 viiuLlig t att under Öfver-1\o mmissari ens om edelbara ledning
fö rena dc för det närvaran de enstaka tjcns tema för ftlllgvl\rd cn och proviante n, iifvensom mönstriu garnc, allmänna
fö rrådet, hospilale rna, b1ssorna och sjÖIDans-enrol leringe n,
hvi lk a i alla deras vi:ise ncltligaslc delar bord e slå under
en oberoend e Inspektörs uppsigt, och hvilk e n ti·l lika ~thlg
de n vigtiga koutrolle n inom dcpal'lem enl cnJ a: denna kontroll , h vari f1·:m allt öjverflödigl skrifveri borde vara bannlys t, skulle vara ve1·ksam och kraftfull, ulan att någon ...
sin kunna hämma eller nppsl,juta nå got arbete, och nogg rap t u tslakaLle sh y Id ighc ter skulle Iii ttcl igen [tstadkom m a
detta resultat.

O

•
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Genom detta korrektif tro vi, att man uti en bestämd kla ssificering af tjensteåli gganden, som fordom .voro
i\.tskiljda, skulle erhrdla en garantie f(j,, väl g~ord tjenst,
ej den nuvarand e m ethod cn lcmnar. Uti detta sy50111
item skulle i\Ta rin-Prefe k t ens befallnin gar gifvas till erfarne m än, och som skulle veta a tt med kraft sätta dem
i verket då det förcskrifn a meddelan det på samma gCmg
1
till Inspektör en, skulle s[itta den ne i tillfä ll e att vaka öJ'ver utförande t ända till dess det vore sluladt.
Möjligtvi s skulle det icke vara svårt ntt organiser a
auminiilt •ationcn i Örlogsham narne pr( ett ännu enklare
sätt; det vore tillräcklig t att afskilja allmiinna fönådeb
!Jospitale rna och sjömans- enrollerin gen friin Öfver-Ko m missarien , i likhet med hvatl man gjort med proviantdetaljen och fångv iit-den &c. &c., och alt låta de m lyda
under Prefekten omedelba rl igen, cl;'l de erl1<ill it ansvariga
chefer. •) D etta system skulle fullkomli gt fo ga sig efter
•) Dcl'litl a ~ult c fnrtlras l:o c.n Chef fiir allmiinna fii..rihbt, mct!

.·

too
det som man nu försöke1·, samt utgö
ra fulls tänd igan uet af
anda n uti Kon g l. l>refvet af den
3 Janu ari. l{ om mi ssa ~
1·iate t skul le då icke vara anna t än helt 1·ätt
och s l ~itt
en insp ektio n, och inge n samm anbl
andn ing af tjens tcr skulle, som fö1· det närv aran de, äga rum
. Men detta sys te m,
så förle dand e i och för sin e nkel
het det äu må vara,
är dock ej u tan oli:igen hete r; I :o öfve
rhop at· det med göl'om ål Pref ekte rna, som reda n hafv
a så mån ga jern i el.
den, och 2:o skul le derig enom adm
inist ratio nsha ndlin g<une icke kom ma at t unde rgå det förb
ered ande samm anrö rand e t till ett, som är nöd vänd igt,
och hvar föru tan de icke utan ored ighe t kunn a fUrelägga
s Pref ekte rna till bestäm dt afdö mma nde.
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det är visst icke wyc ket, men man
måstP. taga 1 betr aktand e, att ullde nstu nd syste met, af
gam mal häfd , .ä1· lämadt efle 1· ett bety dligt anta l skep p,
skul le man , 1 belso fP
vcts stun d, kunn a åstad kom ma 2 Jl
n
n
e er 3 gang
er sao man
ga rustn inga 1·, som vi hafv a för det
närv aran de, utan alt
ök.a kost nade rua i samm a prop ortio
n.
2
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Efte r att hafv a fram ställ t de förb
ättri ngar uti adm inis t ratio nen i våra örlog sham nar,
som vi anse tt nödi ga ,
bord e vi orda om räke nska pern a,
- ett ömtå ligt .ämn e,
hvar vid m a n nyligen gjor t stora förä
ndri ngar ; men allde nstun d m a n icke ännu k a n anse prof
vet af det nya syste met fllll ständ i gt, och då elen trög
het i ären dena s gfmg,
som man pilstå r att. d etta syste m
föro rsak ar, natu digt vi s
bör aftag a m ed van a n, som man
mr geno m prak tiken ,
tro vi oss ej vara berätti g ::~de a !t yttra
oss för eller emo t
dess an tuga nd e: vi i nskrä nka oss till
den önsk an, att man ,
så m ycke t som mö jlig t, för enkl ar räke
nska peru e öfve r ma t cricl cu, hvil ka för d et nä1·va rand e
tillk omm a depa rtem ent crna , och a tt m an b emöd a r sig
att uppf inna mede l att
unde rlätt a öfve rlåta nde t fr:i n ett
d epar teme nt åt ett annot, hand tvc r kare eme lla n, som anvä
nda samm a· mate riali cr.
biigr c gra(l iin för det näl' var amlc , och
meti eätc och stiimusa
a dministr a tionR- Iwnsr.ljcn; 2 :o tillsä
ttaud ct n f en Mari nJ{omm issa rie, på hufvu dorte n inom
hvarj c anon iliasc rncnt ,
BOm
l.Jcsörj tlc enrol lering en, och till hvilk
cn alla mål frii u
mHlcr lydamle iltällcn ingin go.
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Ehu ru vi icke ogill a det slags disp
ropo rtion , som synes vara emel lan pers onal en som navig
e1·ar, och den som
tir i land , äro vi lång t ifrån
att påstå , att det vore omö jligt att förök a den förra och förm
insk a den sedn are; och
reda n har man satt i verk et en succ
essif indra gnin g, hvilken då den hunn it till mog nad, skall
gifva till fruk t me del att öka flott ans reser v af strid
bart folk. Vi skola
afha ndla de fömä msta grcn arne af
perso nalen , och begy n na ~ed arbe taren a och dera s tillh
öran de hand llang a re i
ödog shaw narn e.
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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 efte 1•
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 anslagen 1 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 sakernas 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 tillri:ickligt, alt förordna att ingen arbetare eller li.iding uti
dc för navigeringen nödvändiga yåen, si\sotn segelsömmare, 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.

.
.
~ flottans varf annorlunda
de hädanefte1· bltfva antagen P• 1
•
. . .. •
än med viikor att vara embarlwrande mzltlarzsl> handtve1 förklaradt, skola ofelbart
Jwre. F~·im detta vt'lk or, t Ydli«t
o
flera vigtiga följclel· härflyta.

Till en början blir det möjligt att inom kort få• at:roportioneradt mot dc arbeten, som arb<
P
b etarenas an tal
't"!
l
s
t.
f
tid·' och då . vidare de arbetare,
1·ecllia
gen ver ... s n a
o
a
<>as
på
varfven, ICke kunna, emedan
son1 fran1 el e le S .:ant (..b(.
..
']'ta
..
·et·
o-ifta
si"'
utan
befalets tillåtelse, i likhet
o
d e aro n11 • 1 , o <
meJ förhållandet vid alla korpser af arme'cn, skola dc va1·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 existet·a blott till hälften, och hvilkas krafter utnötas i tjenstcn, 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 varfsarbetare att bryta upp vid första kallelse, fi)ljet· dcraf,
alt man aldrig vid en rustning hehöfver sakna nödvändige hand t verkare på fartygen, såsom det dag! igen inträffar

•) Detta kan synas öfverdrifvet fiir dem, som ej kiinna örloo-shamnarnc; 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"ldan
I
J t" 1 1
.
o'
' 1 c oc l s ar •ancc
8
1'' 8 • bafya att ytterligare förtiit·a - · intet.
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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 ovilk or~
ligt mftste afhjelpas.
Vid bemannings-division en 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 sko la 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 kompagnict ombord, så länge de der vore.
Vi anhålla att läsaren må fästa sin uppmi:irksamhet
dervid, alt genom nu angifne förslag behöfver ingen menniska 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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är ine att man g•llar essa
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tt försöka systemet,, utan: a
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k J si"' for framt1t en.
·' c
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s n a o
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h Toulon att genast orgamscra, l
Prefekterna 1 Brest oc
'
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d
dessa hamnar, 4 kompagnicr Emba'I:t~eran e
hvat· d era a f
Mititär-1/andtver·kare, bestående af:
Komp. J ernarbc.tare.
1
D:o Timmermän.
D:o segelsömmare.
D:o Kalfatrare.
Undcl' an t agan d

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

De skulle kunna lemna detachementer, proportionerade 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 Sönoch Högtidsdagar) antingen man använde eller icke an-

14

100

10'7

vände dem; samt tillika den, att de icke kunde afskcdus
utom för dåligt uppförande.
'
Det synes häraf, att denna myc ket 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 oumbärliga för sjöfarten. Det ät· ingalunda nödvändigt, alt
organisera dem i kompagnier, ehurn det efter all sannolikhet 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 embarkerande, innan man går längre, eller utsträcker systemet
1ill dem som icke embarkera.

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

d=t-

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

Dagsverlwre.
Dessa äro en plåga på våra varf.
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fån arne inkomma; möjligtvis skulle det lata sig ~~-ra ~t t
g
l l f dem emot o-amla handtverkare, fOI hvtlutbyta en c e a
o
.
ka det skulle vara ett slags pensions-stat, ocl~ hvdka man
skulle tilldela de minst mödosamma Lefaltnwgarne.

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-lwnstitution 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 Skeppsgossef{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.

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, kontinuerliga. Afskail~mdet af galercrna, hvilka de fordom
rodde, har ingenting_ förändrat i denna praxis; och alltlenstund 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'! ·g enom 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 ·s tölder, som begås i ödogshamuarnc,
och hvilka i alla tider blifvit uppshttade mycket under
värdet af den tjenstgöring ogerningsmännen kunna b estrida. Å en annan sida förtjenar den beväpnade betäckning,
'h varmed de nödvändigt måste omgifvas (ehuru hållen nära nog militärisl') föga förtro ende; och d essa fångvaktares
uppförande motsvarar olyckligtvis ganska ofta det misstroende man till dem hyser. Med ett ord, ehur u tjenslgöringen inom fängel~erl!a är så väl reg lerad som det är
möjligt, måste man medgifva att ett etablissement af nilgra tusen mördare och slråtröfvare ibland de ri·k edomar,
som våra varf innesluta, medför verkliga faror.
Man kan icke inse hela den fördedliga ve rkan a f a.ngarues deltagande i arbcten n, och r edan 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 ensam t 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 örlogshamnarne, och vi önska uttryckligt, alt man mf1 !Jefria oss ifrån dem, så snart man funnit möjligt att förh.igga dem annorstädes.

Re In· y t c 7'i ng c n.
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~n stor matrikel öfver sjömän, med skyldighe.t att s~.aJ a
'd
v1 uppro P, men som blott i en bestämd ordnmg behofva
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 bar n.
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, hau s fria
vilja, ålder och hefarenhet; men befrielse de t·ifrfm kan a ldrig e•·hålla s 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.
L å 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, inställa 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 eq 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 deslinel'ad. På h ans bana hilller så väl mönstrings-expeditiotlcn, som divisionen reda; man får, när man vill, veta
hvar han finnes, alldenstund dessa särskildta inregistreringar kontrollera hvarandra.

Det egentliga f'ClH·yteritlgs-manskapel äter, infinner sig
på samma sätt som är brukligt vid landtarme'en. De begifva sig till hamnarne, följande en gifven marchl'Llta, och
cmottagas, dit de anländ t, vid divisionen, som in ma trik ulerar d em, och placerar successift pf1 interims- och p ermanenta kompagnierna, lik<.~som i för ra fallet .. För del
närvarande ingft de till en l]enledel i olb definilifva uppsättningar af kompaguiCI'.
Detta §r nu ett full ständigt b esked på systemet, som
Wljcs vid sjöslytk a ns ( at·m c c n<.~val e) r ekry tering.
Nf1gra anmiirkn ingar öfvcr detta tv,ii faldiga systc UJ
tonic h är vara på silt ställ e.
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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 oalla 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'
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c " ·esta"ller sig och det skulle C) vara sv r t a
so1n n1an ''0 1
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bevisa det kust boen, som u tes l u tand e idkar både fiske och
• 1 fvet bör försvara fältet för sin verksamhet,
'
.
n
.
h an d el pa ta
efter samma grunder, som landtbrukaren sma akrar och
ängar. Ett annat skäl, att icke orda något om detta rekryterings-sätt, är att kustboerna dervid äro -~ane, ~c~ att
om stundom partiella klagomål förekomma ofver tJllampningcn i detaljerna, är det dock a ldrig systemet i det hela, som öfverk lflgas. Sålunda kan man anse det silsom
stadgad t si\. väl af det långvariga begagnandet, som af lagstiftningen, 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 medel, att ernå detta mål, vore att fordra af den inskriberade (lika som man gör af den konskriberade) en bestämd
tjenstctid, efter hvars slut han vore fri, 6it länge man icke 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 sällan 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 sjöman 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.
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ett begt·ä~sadt utrymme; 2:0 en svag och S)U 1g or .~r
lika stor ration, som den kraftigaste märsgnst, hvaraf folje1· 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.
!"O

(Forts. i niista l!äftc.)

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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Hunnen upp mot Cap
aän 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.
ar likväl sundet passeradt, och ankom Fregatten
10 f • m. V
·
f
d. 2 6 till Livorno, som å ter lemn ades den 5 J uh, och e ter om b y tl .tg va"derlek , storm och motirra
o vindar, anlände
Fre"'allen till Gibralta r d. 2.4. Derifrån d. 29; de uppo
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.

.
Cap Alexander T rop.

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

Fw-r.

1841.

Carlskrona station.
Fregatten af Chapman.
F ortsatt CXJledition f1·ån 184o. Afmönstrad d. 9 Sept. 1841.
(Se Titlsln·. i Sjiiväs . 2:a Hiift. ·1 841. )

(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 qvarhölls hegatten i 3 dagar af storm emot, utan att kunna
for cera sig igenom, och på ht1jden af Pantelaria pålom
en svå r NV. snöstorm, som sprängde stormärsseglet, derige nom alt undre liket sprang, och de redan otäta däcken,
som i G ibraltar ej hunnit alt drifvas, blefvo än.nu mer
öpp ne. Den 8 Januari 1841 anlände fregatten til l La Valene, och a nträffade der Rorvetten Najaden. Nåten sn
ino m- so m 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 VourlaÖa rn e. An dra dagen lyftes ankaret och under svåra nordliga vin dar och h<'\rda regnbyn•· kryssade fartyget upp till
T encdos, der d et för motvind ankrade d . 3 April , under

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. afseglade 1 och ankom till Sm)'l'na d . 12. Htir skil -
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d es Korv etten åter från Frega tten, hvilk en sistnfl
mndc af~
g ick till Const antino pel, h varem ot Korv etten anträ
dde hem~
1·esan d. 25Ma rs och anlän de följan de dag
till Syra och tl.
1 April till Pir::eus. D. 8 lemna des Athen
och d. ILf å n ~
krade Korv etten i Malta hamn , hvare st den
fick underg,i
9 dagar s karan tän. Efter att hafva drifv it inom
- och
utom bords , intag it 2 måna ders provi ant och
målat , afseglade Korv etten d. 1 Maj, och anlän de d. 7
till Livor no.
D. 12 lemna des Livor no och den 1 Juni skedd e
ankom sten till Gibra ltar, hvari från Korv etten åter
gick till se~
gels d. 4 och ankom samm a afton til Tang er,
hvare s t den
qvarb lef till d . 7, då den afsegl ade till fädern
esland et.
Uthål lande nordl iga och nordo stliga vinda r
nödga de Kor~
vetten att sträck a vestv art till 3° Iong. vester
om Madei~
ra, då vestli ga vinda r träffa d es, som på 7 dygn
förde Korvetten till kanal en och vidar e på 6 dygn till
vVing a, der
Korv etten ankra de d. 29 Juni. Derif rån afsegl
ades d. 6
Juli, och d. 11 ankom Korv etten på Stock
holms stt·öm,
hvare st åtskil lige i Livor no intagn e marm oreffekt er loss3 des, hvarefte1· den till Carls hona anlän de d.
25 Juli och
afmön strade ,

J(orvetten Carlskro na. ·
Inmö nstrad d.

12

Okt. x84 1. Afm önstr ad d. 1:J J uni 1842

B efäl o ch bes ä ttnin g.
C!tef:- K apiten cn och R id dar en H. F . Frick.
Selwn d: Kapit cn-Lö jtnan ten och R ide!. O. Amc'e
n.
Sekon J-Löj tnant A. vo n Heide nstmn ,

"

A. S. von Krusc nst jerna,
C. T. Snnte sson ,

"

A. F. Pclle rs<m,

"

Sekon d-Löj tnnnl C. A. PellerSOQJ
F. F. Thom sson,
"
n. vV. Thorn nndcr ,
J. C. Dank wnrd t,
C. s. von Kruse nstjer na,
"
"
c. H. Kreug er,
Grefv e A. R. Crons tedt,
"
"
A. Hol nH' r,
"
c. J. T. Kafle,
"
Grefv e A. Taub e.
"
U ppbör ds-Ltika re: Med. Lic., Cl~· Mag. A. J. 'erCada ndet·.
I'•·ov iantfi irvnlt arc: Kamm arskn fvare n G. Tiaoge
.
u nclcr-OJT.cerare 12.
Mans kap · · · · · g3.
6.
skepp sgoss ar .

"

Korv ellen afsegl ade pä en öfnin gs-cx pcditi
on med
,.re
S]'ii-Officerare den ' 7 Oktob et·, erhöl l på nallen
11
en
J
o
f
. ~
svär vcstJio- stor m med h årda hagel byar, som
fort ot· l .)
• dagar , hva~·under stag-f ocken sköra des och
ett jumfr ujern
j storrös tet sprängdes.
D. rg hade vinde n gtttt S., men
prt natten ;"tter SV. med sto rm och hårda byar
till d. 22.
D. 24 passe rades Drogclen, och på aftone n
ankra des å
Helsin görs redd. Följa nde morgo n afsegl ade
Korv etten
och ankom på Elfsb orgs redd d. 26, hvarif rrtn
den afgick
d. 3o på morgo nen, för att gå norr om Skot.t
! a nd. D. I
Nov. passer ades norra udden af Shetl andsöarne ; d. 3
uppst od en sydve st storm , som varad e i ro
dygn; derun der emott og Korv ellen d. 9 en hård hagel by,
ltvari genom
store stagse glet blåste från undre liket, och sköra
des, samt
gigge n, som hängd e i a kterd äfver tarne, gick
förlor ad, och
hastin gaget inslogs på flere ställe n af de sv:1ra
sjöam e.
D. r5 passe rades höjde n af Cap Clear och d.
23 Cap S:t
Viuce nt, Inare st stiltje och labra vinda r intrtil
fade under
6 dygn, så att Korv etten först d. 3o kunde
ankra på
,.
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Tange 1·s redd, hvarifi·äu den, samma dag, afgick till
Gibraltar. K01·vetten afseglade d. 6 Decemb. från GibrnltaJ·, sedan tacklingen blifvit till det nödvändigaste iståndsatt; under segliugen in åt medelhafvet exercerades dagligen med segel och kanoner. Vid norra udden af Corsica möttes nordliga vindar med hårda byar, och d. 1g
ankrade Korvetten i Genuas hamn. Korvetten, som under stormen i Nordsjön betydligt lidit och fått däcket ytterst otätt, blef drifven. Så väl för tacklingens öfverseende, som till exerci s 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 kopparförhydningen inträtfade. Efter verkställd reparation utlade
Korvetten d. 29 i yttre hamnen, intog alla Iossade effelter, och afseglade d. 1 1 April samt ankrade d. 29 på Tangers redd, uppehållen under 14 dygn af vcstliga vimlar.
D. 3o gick Korvetten till segels, under motiga vindar ända till d. '9· D. 21 erhölls första lodskottet på uppgående 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 Korv ell 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. 184 1.

Bef'iil och Besättning.

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

ekond: Kapilen-Löjtna nten M. Olsen. ..
...
t C G Nystrom,
Officerare: Kapiten-Lo)tna n R~dd: S. A. Bratt,

S

"·
,.,

c.

B. Liljehöök:

Sekond-Löjtnan t F. Thomson,
J. C. Dankwardt,
"
C. J. F. Kafle.
" d L"c
Ch Mag. A. J . Carlamler.
1
M
Uppbörds-Läka re:
e •
., •
•
Proviantförvalt are: R. Psarski.
Kadetter och Ko·nstruktions-E lever 24·
ll<
U nder-0 ffi ce rare • • • • • • • • •
8o.
Manskap • · ·
8.
Skeppsgossa1· •
Korvetten, utrustad till öfningsexpeditio n med. SjöKadetter, 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 följande dagen anlände Kot·vetten till Trondhjem. D. 5 Juli gick Korvetten till segels åt Levanger, och ankrade der
den 6; Jet·ifrån d. 7 tillbaka till Trondhjem, som lemnodes d. u. Efter en påkommen NO. storm d. 16, ankrades vid Fleckerö samma afton. I Christiansand intogos
några förnödenhelta·, och d. 28 ankom Korvetten till Fred•·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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Skone rten Falk.
Inmöns trad d.

I

Juni.

B 'riggen Snappopp.

Afmön strad d. 29 Aug.

Inmöns trad d.

Befäl och Besätt ning.
Chef: Kapiten -Löjtna nten, Kammu rherren A. Riifelt.
Kapiten -Li:ijtn anten S. J. Lundst röm.
Sekond · Löjtnan ten N. A. 'fhysel ius.
Under- Officer are med uppbör d 3.
D:o
till exercis •• 16.
:Manskap • •
• •••• ..•• tft.•
Skcpps gossar • • • • .
'l.
Skoner ten afgick d. 2 Juni på en exercis -expedi tion
med Styrmä n, och ankrad e d. 5 utanfc'ir Öregru nd, i anseende till stark sydlig ström och regntjo cka. D. ro afseglade Skoner ten ifrån Öregrun clsgrep en, och ankom d.
r6 till Tarra Kari (inlopp et till Torneå elf), hvarifr ån den
afgick d. 23 och ankrad e vid ·L uleå d. 24; afseglad e åter
d. 29, samt gick till ankars i Ratans hamn d. 2 Juli;
derifrå n seglade s d. 6 genom vesh·a Qvarke n, och den 7
ankom Skouer ten till inloppe t vid Umeå elf. Hindra d af
stiltje och regntjo cka måste Skoner ten hät· qvardrö ja till
d. 12, då den afseglad e, och inkom till Hernös and d. t5
7
hvarifr ån den åter afgick d. 21 7 och angjord e d. 23 Hudiksval l, der den, i anseend e till en sv;1r SO. storm, måste qvarsta nna till d. 3o, och du, genom varpnin g och bogsering genom den 4 mils långa skärgår den, utkom till sjös,
samt d. 3 Aug. ankrad e i Gefle hamn. D. 7 skedde afsegling en; Skoner ten anlopp Slitö hamn på Gottlan d, och
ankom till Carlskr ona d. 25 Aug. samt afmöns trade.

I

B e/ä l

·
J u ni.
0

Afmön strad d. 3& Aug.

c !l B e s ä t t ni ng.

Chef: K apitene n och Ri~d. S. v. Schmit erlöv.
Prem ier-Löj tnanten J. Lwdbo m.
Under- Officera re 2.
Manska p · · • · · 2 •
skeppsg ossar .•• 5o.

Brirrgen har varit begagn ad till exercis med flot~ans
Skeppsg~ssar på redden, i Carlskr ona skärgår d och krmgliggand e farvatte n._

tnmöns tr.

Ångfa rtyge t Thor.
d. r4 Juni. Afmöns tr. d.

20

Novem b.

B e fä l o ch Bes ä t t ni ng.
Chef : Kapilen -Löjtna nten och Ridd. J. Roseng ren.
Sekond- Löjtnan t F. Didron .
Under- Officer are och Konstr uk tians-E lever 6.
Manska p . . . . . . . • · · · · · · · · • • · · •
Skeppsgossa 1· • . . . . • . . . . . . • • . . • . 49·
2.

D. 17 Juni afseglade fa1·tyge t till Norrkö ping för att
intaga rnachin eri, som vid Molala mekani ska verksta d var
til lverkad t. Sedan detta blifvit verkstä ldt och åtskillig e
prof- fln·ter anställd e, afgick ångfart yget den 27 Oktobe r
t ill Stockh olm, och derifrån d. 10 Nov. till Carlskr ona,
hva1·est det anko~ d. 12, och efter en prof-fa rt afrustad c.

Avisfartyget Stark otter.
Inmöns trad t d.

20

J u ni.

Afm öh stradt den

27

Juli.

Chef: Unde r-Styrm an Sand val l.
Manska p: g.

16

122

123

Avisfartyg et har varit begngnadt af Ch efen för Siith
Lots-Distr iktet till visitations -resor inom vestra och i:istra
skärgården , från hvilk cn sednare fartyget åte rk om d.
J u Ii och afmönstrad e.

24

Artilleri-Exercis -Skeppet Manligheten.
lnmönslrad t d.

12

Juni.

Afmönstra dt d. 3o Sep t.

Chef: Kommend ör-Kapiten en och Ridd. S. v. Krusenstjern~ .
J. F. Ehrenstam .
Offlcerare: Premier-L öjtn. A. J. Jegersköld ,
A. G. Tilosius,
,
W. M. Elers,
,
Sekond- Löjtn. B. V. Ringheim ,

Sekond: Kapilen-L öjtnanten

G. H. Cawallius,
H. A. Liljeblad,
,~
A. R. v. Feilitzen.
,
Und.-Löjtn . vid Sjö-ArtilL B. E. Fornell.
Under-Off icerare 20.
Manskap . . . • . 62.
,

Galeasen Flickan.
Inmönstrad d. I4 Aug.

Galeasen Kronan.
1

Maj. Afmönstr. d. 3o Nov.

Chef: Flagg-Styr mannen L öjtnant J. G. Bt·atme.
Manskap 8.
Fartyaet har varit begagnadt att från Norra Öland
hemta stc~ föt· Kungsholm s fästningsby ggnad, och från
skä rgiirden sanJ föt· samma nndamål , samt biträelt med
transporte r t i Il Södra Ut klippan.

lnmönstr. el. 6 Maj.

Galeasen Pojken.
Inmönstrad d.

14

Aug.

d. I4

Nov.

Jakten l' Ecumeur.

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

Afmönstra d

I I

Chef: Kapiten-L öjtnnnten J . .~gren.
Undcr-Ofi icerare ;·
J\Innskap · · · · · 1 :>.
.
skeppsgoss e . . • r.
edan Galeasen gjort en resa till Malmö eflei' ekeVII'samt hemtade och
~ · k 1 d · 2 1 Sept • tili Stockholm
cc k t ·
c en d 1 f"· flottans behof• upp h an dl a d e ene
ke·' a•·"•c
e1
.. ::>
01
Okt ber
d
k
o
h1tforde en e
o
27
·
om
ater
Galeasen
och persedlar, livarefter
och upplade.

Inmönstr. d.

Skeppet begagnade s till artilleri-ex ercis på redde11,
sa mt användes tillika silsom kasernfarty g för Båtsmän.

Afmönstra d t!.

Oktober.

Chef: Kapilen-L öjtnanten och Ridd. J. A. v. Bo1·ck.
Under-Off icerare 2.
Manskap . . . • • I7·
Skeppsgoss e . . . I.
Galeasen hegaguade s att ifrån Malmö afhemta ekevirke för flottans hehof. Den ankom sednast till Carlskrona d. 28 September , lossade, aftacldade och afruöustrad e.

Afmiinstr. el .

I

Dec.

Chef. Flaggjunk aren, Flaggstyrm a n Holl-nherg.
U nder-OJlice r 1 .
Manskap . . . 8.
Jak.ten har i Påskallavi k 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~ .
Jnm önstr. d . 6 Maj.

Afmönstr. d .

16

Dec.

124

125

Chef: öfver-S tyrman Kronha mmar.
Manska p 8.

_dngja rlyget Svetig e.

Fartyge t l1ar varit begagna dt till transpor leranclc af
sand och sten för va rf vets hehof.
•

Kong l. Postf artyg en.

Ängja Ttyget Motala .
lnmönst. d. 27 April.

Afmöns tr. d.

Chef: Kapilen -Löjtnan t Gosselm an .
P remier- Löjtnan t C. G . Stuart.
U oder-Of ficerare & Maehini st 3.

l\'la nskap . . . . . . . . . . . . .
skeppsg ossar

. . . • . . . • . .

t

21

April.

Afmö nst 1·. d. 2G No vcll!!J.

Chef: Eapiten -Löjtnan ten och Ridd. L agcrslnl lc.
Premier -Lrij tn an t Thorma r k.
Undei·-O lliccrnre och Maehini st 3.
Mansknp . . . . . . . . . · · · · · '7·
Skeppsg ossar. . . . . . • • . . . • 2.
Fartyge t, som legat i vinte rlag i Nj: ~<')ping, u_ndcr
Kapilen -Löjtnan t Gosselin ans befäl, och billvit klarg Jordt
till expediti on med befiil och manskap , som ifr;~n Cu~·ls~
krona afsändes , h ar för Kong!. Pos tv erkets rtikmng ~qort
resor med f1·aktgod s och passager are f!mel lan Stocklwl111
och Köpenh amn med anlöpan de af Carlskra nn och YstaJ.
Fartyge t ~lterkoru till Carlskro na d. 19 Novemb . och upplades i vinledag .

Afmönst r. d . 25 Sept.

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

3.

./ln~Jarly~·et Svensk a Lejone t.

l 11
. l\IaJ··

Chef: 1\apiten -Löjtnan t C. Engelha rdt.
,
. L" ' t 1ant V. Kl e ma n.
_P,·cm•c•· - _0 1 1 '
ch Maehini st 3.
U ndci·-OJ hcerare o
•·
Janskap · • · · · · · · · · ' · · 2 •
skeppsg ossar . . . • . . . . . . . 2
.
.
.
.1 Cnrlsk•·o na, utrus ta des fartyget t~ll
Efter . v 111teri:Jg
.
1 .o af' ·tyaet ,Sve ns!{'a Le]'o net. .. Det a liJ..a expedit ton n!e c dl1bdat
bS •ptcmbe r och afmonsl rad e.
terkom till CarlsKro na . 21 e
'

2.

Ån..-fart yget af:n-id. o. 28 A pril att intaga poslfi)rin gsstation tJemeilan Ysfad och Stralsun d, återko u1 derifr<'ln ti ll
Cal'lskro na d. 3 Novemb er, och for dag-en d erpå viJare
t ill Nyköpin g, der fartyget öfve rvintrad c, för att erli<'Illa
repara tioner å mnschi neri et.

Inrnönst r. d.

.. . .

Iumo ns h. c.

Chef: Kap i lcn-Li) jtn a nl ~n. och Riddare n A. Palandc t'.
Sckond- Löjtnnn t O. Tragard h.
Und er-Offic er a r e och Maehini st 3.
.1\Ia n sk:~ p . . . . . · • • · • · · • • 23.
Skcpp~gossc . . . . . . • • • . . •
1.
Fa l'l)'"el nj•byadt på Rojwnrd i-Vnrfv et i Carl skr o ~
"
b
",
l' • l
]{ on
n-'1. l~os tvei·
ket s r äkmn
g, a Jg
lc { d . 23 Oktober
' en..
till Nyköpinbg, för alt intaga rnasc h m

n n,

m..

Jakl en Postill onen.
hilllÖn strall d. 14 Oktober . Afmöns trad d.

! 1

Mars

1842 .

Chef: Pre micr-Lö jtu a nt V . Kleman .
Under-O fficerare 1.
l\lanska p • . . . . g.
Skeppsg osse • . . 1 .
Fal'lyge t, nybygclt i C:nlskro na, afgick d. 2.0 Oktober
till Ystad, att emottag a vinter-p ostförin gen deremel la n
och Stralsun u .

127

COENTRES LODNINGS-lNSTRUMENT.
Herr Coentre, Commis vid Kong!. Franska Marinen
tjenstgöra nde vid central-a dministra tionen uti ·Paris, ha;.
uppfunni t ett lod, försedt med en skala och en inrättnin<>
som tillkänna gifver det funna famntale t när man lodat
Denna sinnrika uppfinnin g, som blifvit fö1·sökt i och utan.
för hamnen i Brest, på Fregatten Afrikan, har vunnit full.
komlig framgång , och allt tillkänna gifver stora fö1·delar
för säkerhete n i navigatio n, särdeles vid augärand et af land,
Hr Coentre har icke fästat några vilko·r vid öfverlemnande t till Mat·in-D eparteme ntet af en så dyrbar uppfinning, som gör honom förtjent af sjöfarand es erkiinsla.
Det har blifvit kalladt Coentres sänklod (plombe sondeur de Coentre ), och är af följande konstruk tion: en
ihålig stympad kon af koppar, hvars längd är 48 centimetre (cirka t5 Svensl;;a decimal- tum); största eller nedre
diameter n 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 millimetr es (2 linier) tjocklek, en skala,
delad uppifrån och ned uti millimetr es (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 öfversta ända den genomlöp er, för att gifva fäste åt två
små vingar af koppar, noga vinleJrät t emot hvarandr a,
fästade i deras mellersta delat·, och böjde till en vink el af
25Q mot horizonte n, eller görande mot basens plan en vinkel af 65°. Dessa två viugar äro omslutne af 4 metnllkanter formeran de ett skydJshv alf omedelba rligcn under
ringen, som är bestämd ffh· linan. Det hela är fiistadt
genom en nagel på en blycylind er af tillräcklig tyngd,
för att öfvervinn a molstånd et af den flytande massa, som
den har att genomlöp a. Ihålig nedtill, är denna sednare
del fylld med talg, för att tillkiinna gifva bottnens beska ffenhet. Detta nya lod, lika enkelt som sinrikt, ä1· Hill att
bruka. .När det kastas i sjön, och linan hastigt får utlöpa, som på ett vanligt lod, verkar motstånd et, som del
finner under passagen, med en styrka, vinkelrät t nedifrån
upp, och vingarne öppuas, i följd af deras höjning; dc

ti hvila utan beskrif.. bl"f
.
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som börjat d. 28 Juni sist l. år på redden i _Brcst ,
l • 15 18 n 20 famnars djup, hafva vant fullt~lmlle lscllandc För att utriina om· 1lc iifvcn
~crc1_dagatr.1j\r:~lss~~
gJ·or •
1
• n Freo-att
'tt,c, 11v1"lk en pa:?
1.
•
•
•gen
..J. om
o .
omt
..
en
netlsattes
djup
as 1å större
dc .!.;'ln a försiik ~tanför Ouessant, och fm.m att )Hl hva1l djup som
l•clst, ~arar två tlelar af skalan mot hvarje genomlupe n famn.
••

•• •

11
Forsoke. '

8

Ordalydels en af tlet, i anledning hiiraf, g.ifn.c bevis ~r ganska
fördelaktig för upplinnare n; det bevisar obestwl!~.g~n anmndb'!.l"llcten 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. Öfvcrrask ad af ovadcr, behofvct· ha•~ 1ckc al brsta s1tt arbete, 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 slutsatsen, att när man l01lat med 3 a 7 knops fart och mera, liVarunder samma resultat erhållits, det är lätt att fiirutse dc tjenstcr,
som detta Iot! skall göra fartyg, fö_rsatte under tjocka i farlig belägenhet mot kusten. •)
•) Denna beskrifniu g, hemtall ur Annales maritimes & Coloniales 1841 N:o 8, synes vara nog ofull~tiimlig, för att gifva ett
fullkomlig en tydligt begt·epp om inrättninge ns beskaffenh et
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!C e~ med den oiindliga skrufve!l och vingame på Cocotrea
lo~ ar alldeles densamma som pa 1\'laReys, och skillnaden bestar bufvudaak ligcn 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 fastsl1rufv as på en 1/ing
fran blyl~Jrlcts o.fra an.da uppstående fyrkantig jernstång. Dcnn.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 sidan .1f _Jernslan~cn, ar. s~ar att akta fiir stötar under lodningen, hvtlkct tl'ohgen gtfvtt anledning till. dess afskaffand e.
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 Rcfiilhafvamle 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 vidare 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··Liirare 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.

