Årg 6, N:r 3, utg. 1841

I.
(Ur The United Service Journal , 1:a Hill t. 183!).)

EN

UPPMANING TILL MXNN~iN AF ALLA PARTIER 1 RÖRANDE
FLOTTANs

'l'ILLSTÅND .

"Le Trident de Ncptune est l e sceptl'e du 1Vlonde ."
(Forts. fr. sid, 122, 2:a Häft. 1841.)

År hvad

vi nu framställt, visar det sig att, ehuru vi
anse våra Skepps-varf alltför mycket inskränkta för våra
vidsträckta behofver, och oalitadt våra flytande skyddsvärn iclw till en önsklig grad blifvit fullkomnade, vi likväl icke befinna oss, hvad matedelen beträlfar, i en absolut fara, isynnerhet om den nu ljudande larmidoekan
förmår uppväcka nationen ur sin slummer. Angeläget
anse vi emedlertid vara, att Marin-Departementet frikostigt understödes med penningar och materialier. En utmärkt Sll:eppsbyggmästare halva vi som är i stånd att bygga
fullgoda Örlogsmän, så fort man vill förse honom med
virke dertilL
Della förer os~ nu vidare till vår ~'lottas pet'sonal ,
och vi finna här det egentliga, frätande såret - ett sår
som, utan snar hjelp, skall urarta till en förstörande kräfta.
Vi hafv a så gifvit anvisning derpå, alt vi med skäl kunde ofia
anklagas för en viss benägenhet att allljrmt fila på en
och samma sträng ; men ämnet är af en så allvarsam beslwll'enhet, och så nära rörande den förevarande diskussionen , att vi finna oss nödsal\ade att till detsamma åtcrgi\.
17
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Oräkneliga hänsyftningar derpå hafva hlifvit framkastade
i allmänna skrifter, hvilka, om icke alla ledande direkt p;i

målet, dock likt rågstrå en på Selden's fält, utvisat h varåt
vinden blåser. Vi Vilja icke åter upprepa allt hvad vi
de rom tiliförne anfört; men förhållandet med denna sak
är nu sådant, att vi anse på intet vis för mycket sagd t
om vi på:;tå, att genom sjötjenslens nedsältande från första till andra rummet i vårt krigssystem, har så mycken
nedslagenhet och missbelåtenhet derinom blifvit alstrad ,
att det förs tämt dess bäste Officerares sinne, och i det
n.ärmaste afkylt den värme för !j ensten, för h vilken de i
allmänhet icke längesedan voro så utmärkte. Till en sådan grad har den allmänna andan för sjölifvet aftynat ,
att, jemförelsevis, ganska få Sjö-Ofilcerare uppfoslr~
sina söner till delta yrke, och ännu färre af /:te i Löjtnants-graden finnas, som åstunda att åter användas i tjenst.
Det kan i~ke betviftas, att nitet inom alla grader !ör \ deras Drottning och land, och åtrån att återbringa deras
nobla yrlw ur det förfall, hvar1 det så oförväntadt kornmit skall mana dem till den yttersta sjelfuppoffring i nö'
'
dens eller behofvets stund i - men emedlertid kan det
icke vara annat än påkostande för den skicklige och nitislw Ofliceren, att se huru favoritväldet anses, äfven
af de mest renlärig.e reformatörerne, de förut så högljudda
tadlarn e af detta system, så uteslutande ett rättmätigt
arfvode eller en förmån, tillhörande en upphöjd plats, alt
tjenstcår, om än långvariga och lysande, gifva ingen rätt
till befordran, ej heller skickligheten, om ock allmänt
erll.änd, något anspråk på företräde. Under det de stridiga åsiglerna i denna fråga fortgående förfäktas, är det
emedlertid nationen som egentligen Llifver den ledande
parten. En uppsättning af män falla rodret , och sätta
i')stad, i sin väg, allt hvad tygen hålla, under det en annan , sluytande öfver en helig renlärighet, skriker ut
dem som för ögonblicket inneharva makten , så mycke t
l

förmågan af deras lungor medgifver. Den ene viker slutligen undan, i det den andre står färdig att svänga sig
in på dess plats, för att, i sin ordning, med långt större
glupskhet, draga parti af alla de stora förmånerna. Efter
att sålunda hafva · lyckats upphinna sitt mål, och i stället
för att styra enligt rättvisa och sanning , fortsätta de i
samma riktning , och skjuta skulden på sina företrädare,
varande detta det enda argument de förmå begagna till sitt
försvar . Deraf denna fortsatta ombytlighet och falhet; och
deraf äfvenledes, alt den politisl{a tjenstal•tigheten vinner
företräde framför den hedrande förtjensten; ehuru en hvar
väl ock lärer inse, att de mest högljudda i Rådskammaren, och de oroligaste vid öfverläggningarne, icke ovilkorligen alltid äro Oflicerare med kunskaper, mod, hållning och anseende.
Dessa förhållanden innefatta det mest betänkliga onda
-som öfverklagas, och det kännes så mycket djupare och
lifligare, i en tidpunkt, då Flottans OfJicerare äro talrikare, mera instruerade, men ock mera förbisedda än de
någonsin varit. Våra slumrande Statsmän förtrösta sig på
Cannings poetiska prrediclion, att i händelse af en !nigsförklaring, våra upplagda Skepp skola "ur deras overksamhet hastigt löpa ut, och på ett lysande sätt utveclda
sin inneboende stora förmåga - spänna ut de svällande
seglen - · samla sina spridda elementer af kraftfullhet ,
kunskap och mod- och åter uppväcka sina slumrande åskQr".
1\ien de måste uppväckas ur der.na inbillningens dröm.
Om de ej förfara med mera rättvisa än hittils, skola de
komma i saknad af skicklige Officerare; och om de ej
bättre tillämpa den nya Registerings-akten, skola de icke
erhålla sjöfolk till erforderligt antal. :Flottans personal
framstår icke med några öfverdrifna fordringa r, och önskar icke heller några serskild ta belöningar; - den begär
intet annat, än något som kan vara motsvarande de upp-
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olf'ringar den gör, och hvilka ii ro oskiljal\Liga från ut·öfningen af der,ls pligter i det allmännas tjenst. De som så kraftigt
bidragit till nationens mal!. t och välstånd 1 . äga anspråk på
att blirva höjda öfver behofvet; och våra vederbörande
torde belänka 1 alt det mina ta måttet af pclwniära fördelar

eller belöning, ic/;c försäkrar om de höfJSla egenslrapern~ i
tjcnslen ~ isynnerhet då belöningen utdelas på ett föro-

lämpande sätt för den heders- och sjelfkänsla 1 förutan
hvilken Iandet varit ruineradt. Vi önsl\a se hvarje publik ljensteman kraftigt uppmanad att fullgöra sina pligter; men
ock 1 i förhållande 1 ehuru icke öfverflödigt 1 lön! e derför.
l\'len under dessa försoffande fredstider 1 kunde någou
kanske fråga: - Hvad har väl Flottan gjort? Svaret de5på
är alltför lätt. Det är genom dess utmärkta skicldighet,
mod och outtröttliga bemödanden, som våra gränsor blifvit bevarade, som vår handel och sjöfart bli f vit utsträckt
till de aflägsnaste trakter på jorden, och som lycka, välstånd och säkerhet varit ostörda inom vårt eget land, under det den öfriga verlden var en scen för anarki och förvillelse, samt örversvämrnades af blod . På en gång kämpade den mot Frankrikes, Spaniens, Hollands, Danmarks,
Rysslands, Turkiets, Ilaliens och Amerikas Flottor, under
det den blocker&de hvarenda fiendtlig hamn.
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Je mte inl!.räktningar af rika kolonier, ' och de många
ärorika expeditionerna i förening med våra tappra armeer,
har denna Flotta - det enda hindret, förutan hvill\ et Napoleon förlilarade all han s!rnlle sända sina legioner till
London, Dublin och Calcutta ~ skördat följande frukter
under loppet af sista kriget; ·
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I detta vaclua digramma äro allenast de fartyg införda, som blifvit tagne eller förstörde under drabbning;
och uteslutne de, som å båda sidor förlorades genom
stormar och andra tillfålliga omständigheter. J)et må äfvenledes erinras, att sju Holländsiw femtiofyror äro u_pptagne bland Liniesl\eppen i äfvensom sju Franska och två
Engelska fem tior. Alla de öfriga utgöres hufvudsakligen af
de största Örlogsskepp på sin tid, af från 74 till 130 kanoner. Det är anmärl\ningsvärdt att vi än aldrig uppgifvit en enda Brittisk Tredäckare till fienden, oaktadt det
stora antal vi haft i rörelse. I anledning deraf har en
sägen blifvit gängse bland sjöfolket, alt Skepp af första klassen
icke äga någon slags rättighet att stryka för en fiende,
huru ytterligt de än må vara ansatte, utan böra heldra
sjunka med Flaggan ännu svajande på toppen. En så beskaffad fördom var l il\ väl, på intet vis, rådande hos våra
fiender; och vi kunna icke motstå begäret att här bifoga
namnen på några af de lysande trofeer, vi eröfrade, under de sednaste Sammandrabbningarne, från tvenne af våra mäktigaste motståndare.
Franska
Commerce de Marseille
L'Orient . . . . . . • . .
Imperial. . . • • . . . .
Indomptable. . . . . • .
Alexandre • , . . • . . •
Le Juste. . . . . . . • .
Sans Pareil . . . . • . •
Canapus . , • • • . • • •
Tonnant •••••. , . •
Guillaume Tell . • • • .
Bucentaure •••... ,
Formidable • • • . • • •

kan.
120.
120.
120.
84.
84.
80.
80.
80.
80.
80.
80.
80.

Spanska
Sanlissima Trinidada ..
Salvador del Mundo . •
San Josef. • • . . . . .
Real Carlos . . . . . . .
San Herminigildo .•.
El Rayo . . . . . . . .
Neptuno . . . . • . . . .
San Vincent • • . . . .
San Rafaele. . • . . • .
Argonauta. . . • . • . •
Monarea . . . . • . • . .
San Nicolas. . . . • . •

kan.
130.
112.
112.
112.
112.
100.
84.
84.
84.
80.
80.
80.

Men efter att Si'\lunda hafva räddat nationen från delandet af det kriget ofrånskiljaktiga eländet, hafva väl våaf ' alt med
nödvändirrhelen
ra Styresmän förstått uppfatta
ö
.
förkärlek omfatta Flolians intressen? Härtill svara vi NEJ!
ulan fruklan för mots ägel se från de räl!sinniges och sansades sida. Om en eller annan egnat sin uppmärl\samhet
åt detta ämne, hafva de mera fästat sig vid de allt för
enkla principerna i och för danandet af Backsgastar, än
den långt vigtigare angelägenheten alt bilda kunnige, ledande Officerare, och under det de onekligen förbättrat de
förres viikor, hafva de låtit de sednares moraliska förmögenheter försämras, genom försummelse, glömska och
en föraktlig lilmöjdheL Åtsl\illiga nyttiga och goda saker
hafva visserligen i sednare ticler blifvit gjorda; men mera
såsom en följd af tiden och nödvändigheten, än genom en
systematisk verksamhet, och redigt omdöme hos administrationen, Den snart sagd t tvingades, till inrättandet af
Naval Asylum; ej heller blef Sjöartilleri skolan etablerad
i Por!smouth förr, än hela Flottans röst och Sir Hovard
Douglas's föreställningar tycldes göra det nödvändigt Ingen den ringaste omlanka visar sig för att bilda 01I'icerarne till skicklighet i sjö-strategien, då våra Skepp så sällan äro förenade till exersis och evolutioner. Större delen af de unga Otricerarne börja sin tjenstgöring på Skepp,
som hafya mera l\arakter af väl försedda hotel, än af flytande fästningar. De äro så godt som främmande för den
angelägna öfningen, alt ut- och intaga master, Skepps
utrustande, på- och aflacklande, äfvensom andra vigtiga
åligganden; och angående de särskildta segelordningarne,
truppers om9ordtagande och ilandsällande, samt forme~-ingen ·af linie de batalj, kunna de der om ingenting vela.
Ar detta att hålla utkik för stormväder? Genom en sådan
opolitisk försummelse, hotas vi med en skamlig undergång, och Bri!tania skall, genom sitt eget förvållande,
upphöra att "beherrska vågorna''.
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Det är intet tvifvel alt ju on sådan cnsJs kan föreRommas • genom ett klokt handlingssätt ; och vi tro oss
veta alt några mått och steg, i sådant 'afseende nu äro
för handen. Men, i detta, såsom i de flesta andra fall,
der ett stort arbete och en ytterlig verksamhet påkallas,
kan ingenting anses vara gjord t, så länge någonting ännu
återstår att göra. Och som en klok berälwing af de nödvändiga utgifterna, är den bästa och säluasle hushållning,
slwlle vi råda till, alt genom användandet, i närvarande
stund, af några tusende pund, pi't ett omtänksamt och ändam ålsenligt säl t, i stället för en, alla andra beräkningar
förkastande, omedgörlig snålhet, för framliden rädda millioner, och måhända dertill vanära och lidande. Yi rekommendera på det högsta en betydlig tillölwing i Skepp,
och förminskning af orättvisa befordringar och kommenderingar. I afseende på det första måste vi erinra, alt
utgifterna för de seglande Skeppen gå icke förlorade för
landet, då kunskap och erfarenhet derigenom vinnes för
Oflicerarne, och en kärna sålunda bildas, hvaromkring det
större , antalet af skicldige sjömän efter hand kan tillvexa.
Beträffande den andra punkten, är det på intet vis vår
merlin g, att rättigheten till befordran skulle vara obegränsad för hvar och en efter sin tur. En viss del bör fortgå
efter ancienn etet och de öfriga befordringarne utdelas af
Regeringen såsom belöning för utmärktare förtjenster. Men
de föraktlige val-intrigerna (Jobbins in!erest) simlie till
det yttersta och helt och hållit förlmstas. Yid krigets slut
ägde vi ett antal orncerare' tillräckligt alt, genom med
urskiljning gjorde befordringar, i många år upprätll~ålla
andan af vår förträflliga disciplin. Men hvad inirätfade?
Befordringstrappan, från hvilkcn man fann, all freden
borthuggit de skarpa kanterna, bestegs med ojemförligt
större lätthet , än då hvarje af dessa steg mi\sle vinnas
genom ansträngning och möda. För att tydligare utvisa
detta förhållande, vilja vi här anföra huru som Rutlan öfver
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Flottans Officerare för Juli 1838, upptager befordringar
af 398 Kaptener, 525 Korumanders och 1220 Löjtnanter,
sedan Januari 1816; af h vilket antal 102 I\aptener och
271 I\ommanders icke voro Löjtnanter, år 1816. För närvarande äro 15 af dessa Raptener samt 42 I\ommanders
använda till sjös. Af Officerare från kriget äro 50 Kaptener och 27 l(ommanders i tjenslgöring. Af omkring
386 Löjtnanter, i tjenstgöring till sjös, äro 333 befordrade
under freden, och de 53 äldste använde på l) ostfartyg
och Skepp i upplag.
Dessa enkla uppgifter innebära ganska anmärkningsvärda upplysningar. Yi se deraf, hufvudsakligen, det öfvervägande antalet af de i tjenstgöring använde Löjtnanterne, som tillkommit efter freden, samt af 1\aptenerne,
dem ifrån kriget; hvaraf man lätt kan finna hvar vid lag
candidaturen för befordringarne ligger. Åtskillige af de
nya Korumanders höras icke vidare uta f, sedan de blifvit
befordrade till Kaptener förr, än det "måhända1' faller
dem lägligt att emottaga befälet på något fartyg, eller
besöka en angenäm station, eller ock begagna någon kommendering på vaktsllepp i hamn, för att utgöra den så
visligen nödvändig ansedda tiden för deras qualificering
alt föra en flagga. Sådant är förhållandet med ganska
många; och om dess e "af lyckan gynnade ungdomar" hafva
blott någorlunda tillräckligt "jobbing'i - inflytande, är
ingen kroppslig olägenhet, inga vanans eller sinnelagets
svagheter, icke bristen på kunskaper och sjömanskap, på
ringaste sätt, ett hinder för deras användande till sjös.
Deraf föranledes sådan e notiser, hvaraf vi nyligen funnit
en i "the Hampshire Telegraph" för den 12 i förra månaden; vid hvars citerande, vi, såsom något hufvudsakligt i
förevarande fråga, icl\ e fästa oss vid de mer eller mindre
utmärkte egenskaperne eller det aktningsvärda hos de omnämde personerna ; men då hundradetals förtjente Office-
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rare gå miste om tjenstens hufvudsakiiga föremål, och
förmånen af ancienneteten, i följd af bristande corruplift
inflytande, kunna vi icke annat än brännmärka ett sådant
sys tem, såsom ett bedrägeri mot både Flottan och Nationen. Hvarj e Officer kan hafva anspråk på att blifva använd i sin tjensti men om tiilfälle dertill saknas, må han
icke straffas derföre att han ej äger något serskildt inflytande, eller befattar sig med andra intressen. Emedlertid
läs följande utdrag :
''Sjökommenderi ngar''. - "Kapten Henry Dundas Trotter kommer alttaga befälet på Briltania (hamn-flagg-skepp)
i Portsmouth, om några dagar, sedan vice Kapten Henry
Dundas , som uttjent den erforderliga tiden alt qualifi0era
honom till Flaggman, önskat, för familj-angelägenheter l
återvän da till sitt hem".
Vi tillstyrl\a vederbörande att låta utrusta några flera
Sliepp, och att de som äro ute må blifva fullt bemannade -en tillstyrkan, föranledd af en länge fäslad uppmärlisamhet
på åtskillige yttre, så väl som inre ställningar och förhållanden i men vi frukta det föga förhoppning är att man
vill lyssna derl!ll. Penninge-anslagen, ehuru på ett högst
nyckfullt sätt, af Parlamentet lemnade till hvarjehanda
andra änd amål, skola troligtvis afslås då fråga blir om de
Förenta Rikenas militärljenst, emedan intresset för dagens
ringare angelägenheter, förtager det för de vigtigare. Den
förhärdade demagogen är så omedgörligt stämd mot hvarje
ingripande ny organisation, och en så ifrig förfäktare af
h vad han kallar sparsamhet, att det ofta lyckas honom
åstad komma den största ofullkomlighet, osl\icklighet och
oreda i de sersl\ildta Stats-Departemenlerna, h varigenom
nationen alltid slutligen ådrages utgifter, tjugo gånger
större än de förut öfverklagade. Det är denna envisa
småalltighet, som vi hafva att tillskri fva långvarigheten af
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våra Iuig, och den deraf med fö lj ande betydliga !illvextert
af vår national-slwld . Sådan e män bör man akta sig för
att lyssna till. Om i\'l inistrarne iclw kunna inse , att en
stor kraftutveckling, vid alla tillfällen är den säkraste ga:rantien för fredens bib ehållande, är det hög tid för den
att stud era sig in i denna princip ; och vi veta icke uppgifva någ on bättre !exa för dem, än denna, som de lwnna
inhemta af Finelon : "Le vrai mo yen d'cloigncr la guerre
et de conserver une lon ge paix, c'est de culliver les armes, c'est d'honorer les hornmes excellens dans cette
profession, c'est d' en avoir toujours qui s'y- soient cxerces
dans les pays etrangers' qui connaissent les fowes, la
discipline, et les rnanieres de fair e la gtterre des peuples
voisins i c'est d'etre egalement incapable de faire la guerre
par ambition, et de la craindre par mollesse."
Vi finna oss föranlåtne, alt här äfven göra en erinran,
i afseende på de allt för inskränkta inkomsterna för de
högre graderna i Flottan, serde! es som utsigten för ·dem
att blifva använda i activ tjenst, dagli gen blifver allt mera
oviss. Det skulle säkerligen vara af ett välgörande inflytande på det hela, om Amirals- och Kaptens - graderne vore väl lönte; emedan dessa grader utgöra det mål, llVar-:tlll förtjensten och en med heder tillryggal agd bana, slutligen måste leda ; och bör då ock, för det all männas och
tjenstens bästa, medföra sådan e förd elar, att de icke allenast -kunna tillfredsst älla de mäns rätt mä ti ga anspråk, som
upphunnit detsamma, utan äfven, alt de må vara en äggelse för de yngres känslor, som sträfva till samma mål.
Härpå borde afseende göras. I början af detta år bl ef ,
genom indragningen af de sju titulära t j enste-posterna
i Marin-lwrpsen , en summa öfverlemnad till Amiralitetets·
disposition, motsvarande beloppet af deras aflöning, med
anvisninll"o från Sinekur-Kommitteen att utbeta la den till
såda ne förtjente Officerare , h vilka dertill kunde befinnas
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berättigade. Om denna Parlaments-Kommitte ansåg en
sådan gåfva, som en rättmätig ersättning för den utmi.i rkelse som Öfverste- och Generals-graden i Marin-korpsen
förvärfvat, förbisåg den likväl utan tvifvel sina principalers afsigt; och beslutet tyckes utmärka det mest partiska
och opolitisl1.a förfarande, som någonsin drabbat tjensten.
Huru välment motivet dertill än må ha fva varit, måste det
oundvil1.ligen medföra en betänklig tillökning i Första !.ordens redan allt för mäktiga patronage, utom det alt sferen för kyss- och fotskrufnings-systemet (the kiss-and
scratch-system) derigenom udvidgas. Bland de till dcsse
~'pensioner för utmärl1.ta tjenster" utsedde personer, finna
vi äfven några Officerare af 1\'Iarin-korpsen; men, ehuru
ge rna vi såg e, alt denna förträffliga korps' fördelar vore
i fullt förhållande till de lagrar den skördat, så, enär denna
fond likväl från början, af Parlamentet uttryckligen anslogs
såsom en ersättning för Flottans Flaggmän och Kaptener,
är det tydligt, att de förstnärode icke hafva rätt till en
enda styfver deraf. En mera allmän tillfredsställelse skulle
blifvit följden, om detta anslag användts att tillöka löneinkomsterna för ett visst antal Officerare öfverst på rullan,
hvarigenom verkningen deraf fallit mera vidsträckt och
mindre ensidigt, och alla kunnat äga förhoppning, att
komma i åtnjutande deraf. l\ien genom brist på uppmärksamma vänner vid rodret, falla vi allt för ofta unelan i
lä. Vid vår unga och allmänt älskade Drottnings kröning,
för kort tid seelan, då utmärkelser flödade i så rikligt
mått, föllo på Flottans andel, af 9 storkors, 28 ICommendörskap och 104 Riddarevärdigheter af Bath-Orden, allenast ett af första klassen, två af den andra och lUta af
den tredje. Under sådane förhållanden afvakta vi med
orolig och spänd uppmärksamhet de beslut, som den sammansatta Sjö- och Landtmilitär-ICommitteen kommer att
fatta, beslut hvaraf vår flaggas heder för kommande tider,
och landets välgång 1 måhända skall komma att bero.
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Det är icke allenast elen brolisliga efterlåtenheten hos
dess egen administration, som Flottan har alt beklaga sig
öfver; vi se med djup smärta, alt nationens furlidrleli för
dess sjöväsende allt mera försvagas, och att afvogheten
och sluiket mot denna aktningsvärda tjenst, vinner gehör
till och med inom dess Parlament. I det ena huset, der, i nödens stund , alla partier frikostigt frambura sin
tacksamhets-gärd till Flottan, för dess tapperhel, c!ess hållning och gjordatjens ler - iiro dess Ofl1cerare nu van ligen
betraktade såsom "non procluctive", eller, ännu mera bittert, sås am en "Staten betungande börda" (deecl veight);
och, för alt tillfredsställa skrikarna, har en af de mest
väsnande ibland dem blifvit uppsatt att rida spiirr öfver
sjötjenslen, såsom Amiralitets-Ledamot för lifstiden. I
öfverhuset hafva vi sett en ädel Lord framlwsla förnedrande tillmälen i afseende på utöfningen af en ljenst,
h vars måtto med skiil må vara: "Fax mentis, honesta gloria". Under en debatt, sistlidne Februari, salte sig denna
person (af Lord Byron träffande liallad "den dumdristige Brougham") emot, att Flottans Offleerare skulle
erhålla prispenningar för tagne sl<~fsk epp; framlwslande
väl begripliga, ehuru svagt ullryckta misstankar om de på
Afrikanska stationerna varande Befälhafvarnes ärlighet.
Dessa blefvo väl genast tillbakavisade; men motbevisningen emottogs med ett allt för konstladt leende -- ett
leende, föga passande en man, som uppbär en inkomst af
5000 pund om året, efter inalles fjorton månaders tjenstgöring, sådan den var. 1\ian hade yttrat alt Officerarne
icke fästade särdeles afseende på prispenningar, (head
money) men att de eftertraktade någon högre utmärlwlse.
11
Han hade allenast sagt, att penningar iclie vor o ulan sina
behag, att de hade stort inflytande", och vidare förekom
en frikostig panegyrik öfver den exemplarisl•a !dass af
män, som endast af hederskänslan manades till verksamhet. Den noble Lorden (1\iinto) tillade, att den tanl\an att
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prispenningar skulle utgöra en belöning, vore förnedrande .
"Äga de icke något inflytande, så låt dem afstå derifrån ,
och dermed vore då mycket besparad!." Och detla, den
hänförde oratorns tal, vann genast ett högljudt bifall från
åtskilliga röster på Skattl;.ammarbänkarne; hvilket förhållande vi personligen kunna intyga. Denne djupsinnige
Statsrnan, tillnörande Flottan, såsom en annan ond åkomma, hade den djerfheten att föreslå, såsom ett kraftigare
förhinder mot slafhandelstraliken, än h vad våra kryssare
voro, utfärdandet af kaparebref. Detta var ett ganska märkligt förslag; men, ehuru framsläldt af en Ex-Kansler, icke
grundadt för möjligen inträffande omständigheter, på någon de serskildta nationerna emellan uppgjord öfverenskommelse, och ett förslag, hvaraf enda följ den skulle
vara att ådraga oss främmande FloHors förakt, samt att uppfylla de Afrikanska farvattnen med Bukanierer. Det är
icke litet anm"ärkningsvärdt, att denna nu så i frige de
''älsl\värde'' (amiable) Svartes advokat, är densamme som
för längesedan, då ännu såsom M:r Henry Brougham jun:r,
nedskref tvenne digra volumer rörande kolonial-systemet ,
och på åtskilliga ställen deri berätt~:~de oss, huru usla persedlar dess e samma negrer äro, sägande att "talförmågan nästan
ensamt skiljde dem från de oskäliga djuren 1som omgifva dem'\
Att endast yttra missnöje, är dock hvad vi minst känna
oss benägne för, ej heller äro vi orostiftare eller alarmister. Vi lmnna, på grund af vår kännedom om Flottans
beståndsdelar, med fuU tillförsig t säga, att, ehvad mått och
steg, som än tages, skola Officerare och sjöfolk, i farans
stund befinna sig på sina poster i och med förutsättning af
någorlunda lika krafter, frukta vi icke den slutliga utgången af ett krig till sjös.
Vi äga alla elementer till en stor kraftutveckling, och
med ett klokt begagnande af dem kunna de snart bringas
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till en fruktansvärd styrlw. Om vår styrelse endast, med
någorlunda skicl\lighet, vill använda de medel, so ni redan
finnes i stort mått öfverlemnade i dess händer·J - om
den med välvilja fäster uppmärksamhet på våra Sjö-Officerares ställning och viikor, och befordrar elen högre bildningen i deras yrke, samt framhåller de sjöfarandes och
handelsk lassernas intressen; - om den oaflätligen håller
steg med, eller held re öfverträffar våra medtät!are, i konst
och vetenskap; - om den omsorgsfullt begagnar de mångfaldiga och egna fördelar vi iiga, och visligen öfverväger
- om ,
allt hvad som } har afseende på vårt insulära lärre
b
'
upprepa vi, den Iuaftigt framgår i ert sådan rikininert l ' våoera
vi garantera nationen- en fortfarande besiltninoaf herra.o
·väldet på hafven. Men skulle de fortfara att försumma
sjöväsende t, och förskingra stora penningesurnmor för underordnade ändamål och afsigter, eller parli"'"vringleriet , då
måste slu!ligen Englands stolta flagga sänka sig i och den
Britt, som liknöjd! Imi1de betrakta en sådan förnedring,
måste hos sig förena deri galnes vanvett med den försof-"
facles orklöshet, och sjelfva djefvulens illvilja.
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sl\äl för bil:Jehåll andet af det äldre sideket framkastats och
att skärskåda dem samt visa deras insidor, tillhörer mig
alltså.

.ANMÄRKNINGAR VID SJöKRIGSTJENSTEN.

(Forts. fr. sid . 5G, 1:a Häft. 1841 ).

Då jag för fem år sedan hörjade att inför allmänheten yttra mig öfver sjövapnets angelägenheter, insåg jag
nogsamt alt företaget var vågadt, men då en sluift utgafs,
allt, hvad med sj öväsendet ,
just i ändamål att uppfatta
.
så väl det militära som det merkantila, ägde gemenslwp ,
trodde jag det man något hvar simile omfatta tillfället ,
att genom offentlig diskussion, lika som uti Krigs- Vettenskaps-Akademiens handlingar, för de öfriga vapnen, få
förhållanden utredde, öfver hvilka Lankarne äro delade.
"

För att underlätta utvägen härtill, hörjades framställningarne under anonym en, men då, detta oaktadt, ingen
lät höra af sig, ville jag försöka, om det skulle lyckas
bättre, att väcka diskussion med en känd man; men)fven
häruti har jag märkt att jag missräknat mig.
l\'Ied afseende på en så ringa uppmärksamhet, har jag
väl varit frestad att afl:Jryta, men enär Flottans ärenden i
sednare tider börjat utgöra föremål för en allmännare uppmärksamhet, har jag trott det vara orätt, att iclw genomföra de förslager jag angifvit.
:Men faslän icke några erinringar mot mig varit synlige i Tidskriften, hafva dock sådane förelwmmit. Dessa
h afva, som man i det föregående sett , hl ifvit analyserade ,
och , som jag tror , undanröjde) men ef!er dem hafva ny a

Såso ru försvar för Förval!ningens af Sjöärendena bi.
beh ållande, har man anfört, att ''lika litet som Chefen för
''tan dtförsvars-Deparleinentet lwn vara eller blifva Kong!.
''J\1 aj:t an svarig för de ekonomiska åtgärder hvilka af
''K rigs-Collegium vidtogos, lika litet lwn Chefen för Sjö'' förs va rs-Departementet åläggas ansvaret för dylika åto-ärnder vid Flottan'', eller att Förvallningen är för Sjöför:v anret ; h vad Krigs~Collegium är för Armeen.
Det medgifves att förh ållandet nu är sådant, äfvensom
att del gifvits en tid, då det icke gerna kunde vara annorlunda, nemligen då största delen af Sverges Sl\ärgårdsllotta var förlagd på de då ägde trenne ultraruarinsl\e stationerne uti Sveaborg, Äbo och Pommern; men att ett
Sjö-Collegium numera icke är nödvändigt, utan tvertom
sliadligt, har redan i del föregående l:Jlifvit ådagalagd!. Och
hvad det angår, att Förvaltningen nu är lika nödv ändig för
Sjövapnet soin 1\hgs~Collegitlm för Armeen, så tilltror jag
mig att bevisa; att uti de båda Embetsverkens befattningar, så vid t det angår syftemålet för deras hufvudsakliga lillgörande, nemligen upprätthållande af landets krigsväsende, råder så skiljal\liga förhållanden att ringa eller ingen Iilihet finnes dem emellan. ·
För att göra detra tydligt, l:Jehöfves blott alt bredvid
h varandra uppställa en jemförelse af den materiel, och
egenskapen deraf, llYarföre desse Collegier äga att ansvara .
Under l{rigs-Collegii vård höra Garderne till häst
Belägrings ' Fält ' Ridande
och fot ; Artillerit-![: Fäs tnii1!!S
...... 1
"
och 1\1\ande; Havalleriet : Dragoner , Husarer och Jägare;
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Infanteriet: Linie-Regetnenten, Grenadierer och Jägare, samt
Beväringen i alla Län. Alla dessa utgöra IJVar för sig

serskilt e korpser, som Iwfva enhvar sin Chef. Alla erfordra olika armering, utredning, montering ocft mundering.
Alla hafva olika vilkor. Hvar och en af dem ut gör, snart
sagd t, ett vap en för sig, . olil1a till behofver, olika till belJandling i afseende på underhåll vid tjenstbarhef. Dessutom lyda under Krigs-Collegium fästningarne, spridde
på l\uslerne och inne i landet. Dertill krutbruk, gevärsfaktori, fabriker för blanka vapen &c. Om alla dessa
verk och inr ~ill ningars nybyggnad, utvidgande och underhåll nge r J{rigs-Collegium besörja. Dess åtgärder påkallas alltså öfver hela landet.
Omöjligheten för Chefen för Landiförsvars-Departementet att för det ekonomisila "vara eller blifva 1\ongl.
'
ligger i öppen dag, ej mindre i afseende
Maj:t ansvarig",
på mångfalden af göromåle.n, än det, snart sagd!, absolut
omöjliga, alt hos honom Inmna påräkna den fullkomlighet
uti alla de kunsilaper eller melieer, som dertill erfordras ,
nemligen Öfver-Befälhafvare-skicldighet, i förening med
bekantsl1ap uti det största med det minsta, såsom att vara Fortifikationist, Artillerist, Kavallerist, Infanterist och
Jngeniör, det vill säga att vara elt Militär Universal
genie, samt derjemte ega den höga grad af förmåga och
pral,tisl\ sakkännedom, att han mekanisl\t och ögonblickligen skulle med bibehållande af en .ingenstädes afbruten
ordning beslu ta och styra i detalj det större med det, ännu
mångfaldi·gare minutiösa.
Det är alltså tydligt att till
meens ärenden fordras serskilte las -,.- Departementer för hvarje
primitift beredes af sal\kunnige

sammanhållning af Arsom dc väl kunde kalvapens behof, der allt
och ansvarige män för

l1Varje detalj , och hvilkas hufvudmän, kolleldift med Presidenten, nu utgör Krigs-Collegium.

..

Skärskådandet af Flottans ekonomiska förhållanden
företer ett dermed ingalunda jemförligt skick.
Inom ringmuren omluing CarlsJuona skeppsvarf kunde
och borde allt hvad till Sjövapnet hörer, be1·edas. Bygges
tinieskeppet, li'.r:egatten, Korvetlen, Skonerten, Kanonslupen, Kanonjollen, Kok- och Relwgn0scerfartyget, Augbåten, Bombfartyget till och med Roddbåten der, så måste
en högst betydlig vinst för Staten deraf uppstå i jemförelse med alt bygga på Hera håll, emedan hvad som icke
vore passande för Linieskeppet, kan nyttjas till Fregatten ,
och så vidare, till de smärre fartygen, eftersom dimensio nerne äro mindre; öfverblefne eller frånskurne stycken ar
virke, allt kan blifva nyttigt till de smärre fartygen elle·r
inredningar, och stumpar af det dyrbara eket lmnna an:..
vändas till större eller mindre Artilleri-lavetter. Det gaml-a
jeruet, såsom . knä, vissa bultar, hakar och gångjefn &c.,
kan dels begagnas oförändrad! och dels omsmidas till
mindre behof. Af segel och tacklingar kan allt användas
och ofta förändras till fullkomligt pålitligt gods för de
mindre Krigs- eller Lastfartygen. Äfven af slopade fartyg,
kan, mången gång, pålilligt virke erhållas, att ånyo användas , och till ångmachincr kan slopved och spån deraf be.
redas. Dockor och bäddar, för nybyggnad och reparatton
af fartyg af alla klasser, äro i ordning. Handtverks-Kompagnier för de serskilte detaljerne finnas. Alla dessa
kostsamma faux frais äro af våre omtänksamme föregångare besörjde , så att allt, hvad som tillhör en lffarins
materiel Jwn inom ringmuren , ifrån, snart sagdt, råämne b;arbetas och full!tomnas till stridfärdigt sliicl• *) •
*) Jag får erinra om hvad jag (Sid. 24-27) anfört om det
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med undantag af gjutgods, en del handvap en och svårare
smide m. m., som vid bruk eller fabriker, efter modeller,
anskalfas genom entreprenad,
Inom Sjövapnets materiel och rudimalerierne dertill
råder altså en fullkomlig öfverensstämmelse, emedan der
endast är fråga om större eller mindre. Några så heterogena förhållanden, som inom Armeen, t. ex. en jägare
och en fästning 1 ett ridande e Uer åkande Ar till er i och ett
gevärsfaktori, ett Gardes-Regemente och ett krutbruk, finnas ej vid Flottan.
Icke på afstånd, utan med föremålen för ögonen inom
varfsmuren, äro skicklige Officerare för hvarje detalj anställde att deröfver vaka, derföre ansvara, i tid anmäla
behof, och personligen ordna om verkställigheten af de af
dem upprällade, af Berednings-Kommitteen pröfvade, samt
af Chefen på stället godkände och till Chefens för Sjöförsvars-Departementet granskning och föreslående till Kongl.
Maj :ts sanktion, afgifne förslager och arbetsplaner, bcräk~
nade på kände tillgångar.

rådande, kostsamma i cl\ e behöriiga, och följakUigen menliga
förhållandet, att Flottan har 3:ne af hvarandra oberoende stationer för dess materiel, och nödvändigheten att endast Ilafva depoter för att vara till hands, der delar af vapnet först
behöfvas vid et! utbrytande l~rig. - Till bevis för verkställbarheten häraf, behöfver jag blott erinra att skärgård~f~rt~·g af
alla slag redan blifvit byggde ~å CarlsJuona var f och 1 med
tillhörigheter försedde, · af~ände till de öfrige stationerne.
Sålunda borde det uteslutande tillgå, och ·i den mån antaJet öktes, borde de· försändas till behörig ort, der genast
uppdragas under slijul, och således endast fordra uppdrifning,
för att alltid vara färdige till allöpning då da skulle hegagpas.
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Sådant blifver resultatet di\. cgenskaperne af Lancltoclt Sjöförsvarets Öfverstyrelser skärskådas med oväld;
och det all var, som icke bord t åsidosällas, så villt man
förmått göra sig reda för verkliga förhållande!.
Ma n talar om sl\iljaktige fisigte r, man påslår att t ankarn e uti ifrågavarande fall ~iro delade, Hven af insiglsfulle
och fördomsfrie män; delta kan vara möjligt, men hafva
de icl~ e bättre skäl än det nu granskade, så mä de ursägta alt de icke öfvertyga mig. Jag hernstiiller om det kan
kallas åsigter, värda afseende, att säsom nu slw lt, yrka
att ''lika litet som Chefen för Lan dtförsva rs-De partern en!ct
lwn vara eller bli{ca J(ongl. Maj:t ansvarig för de
ekonomiska åtgärder, hvilka af Krigs - Co llegium vi dtagas,
lika litet kan Chefen för Sjöförsvars-Depar!erncnlet åläggas ansvaret för dylika åtgärder vid Flottan", eller alt
Förvaltningen är för Flottan hvad Krigs-Collegium är för
Armeen". Åsigter förljena endast sådana satser alt be··
nämnas, som grunda sig på verkställ ba ra s ystemer, hvill\a uthärda granskning och jemförelser med andra eller
molsana och leda till det mål. som söl\es, nem lige n : ordninf!, varalt tighet och {örtmende; allt annat må benämnas
planlösa, icke samband ägande, ensidiga och omogna ingifvelser. - Och att sådane allt för mycl\et f~lt gö ra sig
gällande inom Sjöv&pr!et, och alt de ohejdade lätt framtränga ända till Sta!s-Hådsbordet, der de omöjligen lwnna
analyseras, är hufvadsakliga orsaken till det vacklande skicket , de täta Omslöpningarne uti Fiollans Öfverstyrelse,
och det deraf upp!(Qmna misstroende, som man -tyvärr
märkt folket äga till detta landets vigliga försvarsmedel,
Såsom skäl har man äfven anfört, att "frågan'' om Sjö ...
förvaltnings upplösning, nyligen utgjort föremål för Ständernes öfverläggning, som funnit att tiden för en så genomgripande förändring i Styreiseverk~ns organisation ej
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l\an ske annorlunda, än i sammanhang med fragan om de
öfriga Collegiernes bestånd eller förändring. ''
I min tanka är det en stor olycka för Sjövapnet att
dess angelägenheter blifvit så handhafde, att Riksombuden,
på sätt dermed ·tillgått, kunnat få anledning att befatta sig
dermed. Delta hade icke hän dt, om allt derinom, hvilket jag tror mig hafva visat icke är omöjligt, varit så
ordnad t, att det kunnat öfversliådas och äga förtroende.

Jag har iclw haft tillfälle så följa Riksdagsförhandlingarne, alt jag äger kännedom om anledningen hvarföre
''Sjöförvallningens upplösning" - om den än verkligen
serskilt blifvit väckt (?)- "bragtes under Stiindernes öfverläggning", men jag är fullkomligt öfvertygad, att om man
upplyst Ständerne om verkliga förhållandet och de skiljaktigheter, som råda emellan detta och de öfrige Collegiernas nödvändighet; om Ständerne lmnnat inse att det
hörer till sakens natur, att, man må sammansälla ett SjöCollegium huru som helst, så komma ärenderna och vapnet att lida i behandlingen. .Ja! man må dit från Carlskrona uppkalla just de samme, som uti detaljerne uppväxt
till nyttige styrande personer; och innan halfåret gått till
ända, hafva de förlorat filen af ärendenas gång, af behofven, möjligheten att dem öfverskåda och vid livarandra
jemföra, och kunna icke inse fördelaktigaste utvägen att
om allt ordna. Om man fässt Ständernes uppmärksamhet
derpå, att hyllor och sliåp uti Förvaltningen och EmbetsKanslierne digna under mängden af anmälanden, förfrågningar och förslager, samt svar, ordres och föridaringar,
och att besked sålunda meddelarit för hvem som helst, är
föga besked i så stort och ämnerikt omfång, i följd hvaraf.
mången åtgärd, som nu vidtagen, säkerligen blifvit annorlunda stäld eller helt och hållet uteblifvit, samt dertill åtgångne medel till annat och mera nödvändigt disponera-
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de, om samma personer, som åtgärden anbefallt, varit på
slailet, och lnlllllat sl\ärskåcla det hela*). Om, säger jag,
Standerne om allt del ta fått rediga, fördomsfria och san~l a uppl ys nin ga r , så är jag fullkomligt öfvertygad att de
Jclw skolat besluta(?), alt göra "Sjöförvaltninr"rens upplös. , b
m?g eroende af fr åga n, "um de öfriga Collegiernes bestan~ eller förtinclring ,., Ivertom simile jag tro, att de med
g:adJc skulle bifallit en förändring och, ifall det berodde
IJ~ dem - h vilket jag icke tror, annorlunda, än att i önsk11lngsväg i underd ån ighet framst älla- genast föreskrifvit en
bättre sakernas ordning, så hitt alt åstadkomma, hvilken
besparat 20,000 Rdr årligen "''''). Det åberopade skälet af
S!iindernes tillgörande i frågan, torde alllså böra Iemnas i
sitt värde.
''Sjöförval!ningen - heter det vidare - har en mänrrd
göromtd, som icke lmnna öfverflyt!as på Departement~
Clwfen"; men då man examinerar donna "mängd" finner man
alt ingenting är lättare, än att finna en säke; ulvärr för
dem ''alla". "Departements-Chefen" - säger man _",kan
t. ex_: ic_ke öfvertaga Förval!ningens skyldighet att afgöra
besvar ofver Chefernos vid Stationerne Resolutioner i ekonomiska mål". Det der inl1astet är redan erl\ändt men
en bäl!re och föga kostsam ulvärr, angifven (Tidsk r.,' s1·d .
27 m. fl.) för de få besvärsmål, som vanligen förekomma.
"Departements-Chefen lwn icke heller med andra bestånd~igande Collegier dellaga i sådane mäl, hvilkas behand''') Jemför hvad den erfarne och snillrike framlidne General-Amiralen, Grefve -~ug. Ehrensvärd, för 50 år sedan, yttrade rörande !<lottans Ofverslyrelse, sid. 74.
''"'-) Det är tydligt, att Förvallningens bibe!Jållande vid den i är
~jorda Heglering en rar nöd vändig, då ingen annan förändring
1
organisationen af Styrelsen företogs . Den då gjorda insl;ranluJingen var högst bellöDig och elt godt steg lramåt.
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Jing af flera Collegicr gemensamt är i förfaltningarne föresluifven". Vid undersölUJingen af della slttilj bland "mängden'i , finner man några få . och sällan förel\ommande fall
'
der handläggning skulle utgöras af sammansalle Colle~
gicr j egentligen I\arnnJar-Collegium öch Förvallningen,
tötande Indclningsverl\el. Men då förslnämde Collegium
ensamt är forum för allt hvad som törer Svenska Jordeboken, så vidt det angår cnsl\illes rätt, och då de Ilesta
frågor röra pågra qvadtatalnar jord vid Båtsmanstorp, och
vederbörande innehafvare, biträdd af silt befäl och på stället alllid tillförordnade Krono-ömbud j iclw lärer underlåta
all bevaka sin, samt i och med detsamma, statens tätt ;
lwn jag sannerligen icke inse någon våda uti alt ö(verlemna ärendenas behandling ensamt åt 1\ammar-Collegium,
heisl sjökunskaper icke här ifrågakomma. 1\'len om anledning dertill sln1lie förefinnas, och derest en boslällsin~
nehafvare ej simile inse att hans och Statens rätt, genom
ett 1\ammar-Collcgii utslag blifvit förnärmad, så äger Flottans Advokatfiskal rättighet och skyldighet, att vädja till
KongL 1\Iaj:L Sl\nlle så inträffa för något enstal~:a mål, alt
sådane !mrtsl\apcr saknas i Kammar-Collegium, som nn ägas
i Förvaltningen och erfordtades för dess afdömande, så
möter ju intet hinder alt iAfordra yttrande ifrån den Auktoritet, som blifvit föreslagan all afgöra bestärmål 1 Jlli
h vilken män fungera, hvilka i sådane ämnen äga en lika
säker, om icke säkrase sakkännedom än Förvaltningen.
Högst få och sällan förekommande äro fallen; der de ö frige Collegierne hafva ärenden att kollel\tift med Förvaltningen behandla, och äfven desse kunna handläggas af
dem det vederbör, eller ocl\ på förenämde sätt få SjöEmbetsmanna-kunskaper tilHimpade, der så fordras. Beviset för riktigheten af dessa motsl\iil ligga klara deruti, att
Flottan, under långa mellantider , i åtskillige repriser icke
ägt något eget Collcgium, att- gemensamt med de ö frige
vårda dess angcliigenheler, ulan alt Stalen dervid lidit.
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Bland nmängden~ af skälen andrages, att ~Sjöförsvars
Departementets Chef icke kan, i stället för Förvaltningens
vara Ledamot i Riks-Rätten". Jag har tvekat, om ja~
skulle upptaga ett så efterletadt inlwst, då vi under närv~rand~ statsskick, eller 31 år, icke haft mera än trenne
Riks-Ratter, och önskligt vore att de blefvo ännu sällsyntare. Jag vill doc!• icke låta det blifva alldeles obesvaradt, men" in går icke vidare dervid, än med framställande
af den fragan : Bör eller skall väl Staten bekosta ett d t

:ti

och skadligt Collegium, pt'i det tillgång mt'i finnas att
dess Chef äga en ledamot bland de Domare, som slwla !tandlägga fönnodade fel af Statens Högste Embetsmän ?

''lek~ ~eller kan han (Chefen för Sjöförsvars-Departementet) alaggas ansvaret för medlens disposition, anordnan_de och redovisning". Det är i sanning förvånande alt
_dyhka invändningar lmnna ifrågakomma, och åberopa~ att
mtaga rum bland skälen för de kollegiala formernas bibehållande. Den som varit aldrig så litet med i ver!den
och sett hur_u Staten~ medel handharvas, känner att rättig~
heten, det ar sl\yld1gheten alt disponera medel, och underteckna anordningar, är ett, och att ansvara för ziffran
samt redovisa uppbörden är ett annat. Chefer uti alla
verk äga denna rätt. Om de anbefalla en utbetalninO"
emot vederbörande underordnade Embetsmäns eller Kon~
tors reservationer, så lyda dessa dock befallninO'en att
upprätta och bokföra anordningen, äfvensom Kas~ör~rne
att utbetala; men Chefen får då med egna tillgånO'ar sjelf
ersätta utgiften och stånda all öfrig risk, om dento är författningsvidrig eller går miste om högre sanktion.
Det enklaste och redigaste synes mig vara l att sedan
S taterna och arbetsplanen för året, beriiimade efter Hufvudtitelns anslagssumma, jemte besparingarne för ett föregående år, blifvit fastställde, assignerades deras belopp på
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Stats-1\ontoret, som höll Befälhufvande Amiralen tillhanda
summ orne i den ordning de böra utgå, och ansvarade Befälhufvande Amirals-Embetet, liksom hittills, att hvad som
medtages användes efter sinH Titlar uti Staterne och arbetsplanen. Hvad behöfver väl Chefen för SjöförsvarsDepartementet mer göra härvid än föredraga och underskrifva assignationerne en gång. om året?

icke dessmindre vidblifva h vad de föreslagit, så drabbar
ansvaret honom, icke såsom Departements-Chef, utan såsom Stats-Råd, om åtgärden anmärkes af Riliets Ständers
Revisorer, och ogillas af Ständerne. Någon annan eller
vidare ansvarighet kan icke ifrågakomma för Chefen för
Sjöförsvars-Departementet, och den är uti grundlagen föreskrifven.

Jag hemställer om säkerheten för medlens vederbörli()"a
handhufvande äfventyrades mera härigenom än under
o
närvarande former, och om icke den föreslagna ordningen
gifve r mera lättnad för I\ammar-Hätten, alt gransl\a de sålunda förde räkenskaperne, än såsom nu tillgår, då bokföring hålles på trenne håll, h varifrån redogörelserne skola
ingå till det fjerde, der sammandrag defat, gen1ensamt med
räkningarne öfver utgifter der, ökar volumen och fallen
alt med hvarandra lwnfrontrera. Äfven för Rikets Ständers Revisorer synes det mig blifva lättare att öfversi1.åda
ett sådant skick, än det som till dem nu öfverlemnas.

,,Om nu Departements-Chefen'' - yttrar man slutligen - "icke kan befatta sig med allt detta, innan
derföre i gällande lagar (menas förmodligen författning ar)
"varande hinder undanrödjas *), måste ('!) ett annat Em''betsverk sättas i stället, och h vad vore då vinsten'' ? Enär det icke är tänkbart, att det någonsin kan blifva
lämpligt att hvälfva de uppräknade bestyren på Departements-Chefen, synes det mig, lindrigt sagt, ovarsamt alt,
för det man sjelf icke förmår eller är villig att inse and ra
utvägar, än dem vid h vilka man bhfvit van, rent ut förklara att inga andra finnas, än att skapa ett annat Embetsverk för göromålens skötande. Är det väl gifvet alt alla
andra förslag äro förkastliga, utan att behöfva öfvervä gas?
- Jag tror mig hafva föreslagit ett system, hvilande på
solida grunder för en enkel, redig och lätt åskådlig behandling af alla sjövapnets ärenden, och der allt hvad
Förvaltningen af Sjöärendena haft eller har omhän der,
kan blifva säkert och ordningsfullt handhafdt. Och det
är behandlingen, och brist i stilistisk förmåga, men ingalunda ämnets fel, om jag misslyckats att göra detta ty dligt
för enhvar, som aktar nödigt deraf taga kännedom.

Väl inser jag att Chefen för Sjöförsvars-Departementet, för den del af anslaget, som är afsedt till oförutsedda
b eho f, äfvensom för möjligheten af förekommande fall, då
l1inder möta med utförande af arbetsplanen eller årliga öfningen, som ich kunnat föru tses, kan komma i fråga ~tt
Iemna sin åtgärd; men då vid sådan e händelser vederbörande alltid böra höras och deras detalJerade kostnadsför-slager infordras, så är det tydligt, alt Departements-Chefen på intet sätt lian blifva belastad med nägra detaljfrågor af mera invecklad natur, än att de lätt kunna uppfattas och bedömas, för att stadga dess opinion, då han i
Stats-Rådet anmäler förhållandet. Det är likaledes tydligt, att om Chefen för Sjöförsvars-Departementet finner
sig böra göra några förändringar vid ingångne fö rslager
till medle ns användande, och vederböraude, deröfver hörde ,

*) Ser det icke ut som man verldigeu länlit sig ett skick der,

"sedan gällande lagar bli/vit undanröyde", en DepartementsChef skulle med behörighet kunna bestuta med allt detta.
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Hvad sist angår de flera gånger åberopade författningar, hvilka förmenas hinderlige {ör Sjö{örvaltningens upplösning, så får jag hemställa, om de äro mera hinderlige
nu, än 1824, uti den nyttiga, dock icke nog utsträcktare,
organisation med sjövapnet 1 som då vidtogs, och hvi lk en
i sanning var mera "ingripande" i landets väl, än alt bryta
ifrågavarande kollegiala former och fördela göromålen dit,
h varest de väl kunna skötas, samt låta de högaktade och
kunskapsfulle män, som äro använde uti detta Embelsverk,
gagna vapnet, der de kunna göra bästa nyttan, och rätt
väl behöfvas.

Jag har nu genomgått och sökt visa halten af de skäl,
som under förebärande, att ''det iclre gifoes andra utvägar
än de äldre", ytterligare och i ett sammanhang blifvit framställde i ändamål, att qväfva all förhoppning om ändring
uti nu varande Öfverstyrelse. Jag borde icke vara tröttande med att fortsätta försvaret för de af mig framställde
förslager, men då en anmärkning blifvit gjord just emot
en förändring, h varförutan en konseqvent styrelse af sjövapnets ekonomi, och Officers-korpsens underhållande vid
tjenstbarhet och disciplin, icke kan tillvägabringas 1 har
jag trott det angeläget vara att vederlägga äfven detta.
Man beskyller mig nemligen, att vid förslaget af de
2:ne Stationernes förändring till depöler, äfvensom vid uppgörande af planen för tjenstens gång, hafva förbised t nödvändigheten att, i synnerhet i Stockholm äga tillgång "på
nödige Officerare, för att hafva till hands vid hastigt förefallande tillfällen, då vapnet torde behöfvas." Man har
altså här, för att finna skäl till motsägelse, uppsökt ett
fall, som jag skulle tro och hoppas, numera, är otänkbart
att inträffa 1 nemligen, att vi låta så insöfva oss i säkerhet, utau uppmärksamhet på våra grannar, att någon ar
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dem kan falla öfver oss, innan vi hinna, i behörig ordning,
rusta oss till motvärn. Man har hilrvid icke betänkt hvad
tid som erfordras för alt samla de öfriga vapnen, och anskaffa förnödenheter för dem; men för alt visa, att det af
mig föresla gna system för ordnaneJet af sjövapnet, under
fred, ingalunda försvårar möjligheten, att, lilla hastigt som
under närvarande skick, få det i ordnit~g till krig, utan
alt det tvertom blifver vida lättare, behöfver jag blott erima om hvad jag andragit om årliga öfningen*), hvarvid
blifvit ådagalagd!, att Flottan, utan ökning i anslaget, och endast med några indragningar samt förändringar, redan äger
tillgång på medel att årligen, i början af Maj, låta utlöpa
och, under en Amirals befäl, hålla i sjön 2:ne större och
4 mindre Fregatter eller Korvetter, att "i förening med Norrsl\a exercisfartygen kryssa i Nordsjön. De Svenske skulle återvända till Östersjön i September och 40-kanonsfregatterne afmönstr.a i slutet af månaden, men de 4 mindre skyndsamt intaga, under tiden beredde, aila förnödenheter, som lmnna inrymmas, för att genast utgå till södra
klimaterue öfver vintren. En sådan öfning synes mig på
några få år lmnna upphjelpa korpsens sjömanna-esprit.
Derjemte vin11Cs ock ett annat ändamål. Alt en svens!\
Amiral alla ~ r uppehåller sig uti ett haf, der, snart sagd t,
bel a verielens ttaggor passera, synes mig böra gifva en
ökad vigt åt nationen, serdeles som Skandinavisl1a örlogsflaggan, dessutom årligen kommer att visa sig i de länder,
der vår handels intresse det fordrar." - Det är alltså tydligt, alt då systemet afser en sådan rustning alt vara fullbordad i början af Maj alla år, så äro ju alltid nödige lager af proviant, utredningar och öfriga behof beredde och
manskap färdigt. örningen kan ock anställas i Östersjön,
om man ansåg att Esl•adern vore för långt borta i Nordsjön.
*) Se Tidskriften 1838, sid. 100 och följande samt 1839, sid, 128.
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Jag hemställer nu, om man icl\e sålunda ställer sig
på en mera respektabel fot, och är snarare färdig all möta eller förekomma surpriser, än under närvarande skick,
då man af farhåga, att brist på befäl skulle uppkomrna
vid de ställen, dit Sl1.ärgårdsfartygcn b!if vit föLlagde, men
alla förnödenhet er för dess begagnande saknas, anser sig
"föl' hastigt förefallande tillfallen, då tapnet behöfves" böra
hålla ett större antal Officerare, än som för varfsgåromålens behöriga bevakande erfordras. - Jag tror mig ega
nog kännedom om egensl•aperne af hvad som erfordras
för vapnets nyttjande, för att äga skäl till den förmodan, att
hvad som behöfves för de först utgående 3 a 4 bataljonerne, icke kan anskalfas på mindre än 10 om icke flere
dagar, och säkert åtgår en månads tid för hela styrkan,
dock endast några veckor att börja med*). - Inom 10
dagar kan likväl hela, i landet vistande Officer-korpsen
vara samlad i Stockholm, om så ans~s behöfiigt.
Vid behandlingen af de ämnen som jag vidrört, har jag
trott mig i allmänhet böra följa den gamla godl1.ända regeln, att systemer böra grundas på vanliga fall, icke på extra
emedan då de förra kunna skärskådas och i sin helhet
bedömmas, kan man aldrig inse vidden eller egenskapen
af de sednare, och följaktligen af dem icke lln11a någon
utgångspunkt för beräkningar. Man nödgas då taga tjll
på höft eller ett ungefär, och hvartill detta leder, har erfarenheten beklagligen allt för tydligt visat uti det närvarande skicket, h vilket icke utan skäl öfverklagas.**) Det
*) Man må icke glömma att till 3 bataljoner l{anonslupar och

Jollar, hälften af h vardera slaget, med tillhörande proviant och
Kollfartyg, Ångbåtar och Sjukfartyg, erfordras 2,100 och till
hela styrl1an sådan den nu är, cirka 15 bataljoner (a 16 Slupar eller Jvllar i bvardera) 10,500 portioner dagligen.
**) Hvad härmed menas kan icke vara tvetydigt; -- I år äro 70
Officerare på en gång till sjös, och tjensten i land derigenom så
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må doc!\ meclgifvas, att det är vådligt alt så binda sig vid
det hvardagliga, att man vore rådlös vid minsta afbrott
deruti. Hlll.·n.vida. detta är händelsen uti det föreslagna
systernel, VIlJa VI nu något närmare und ersöka.
. Om, hvilket jag dock anser omöjligt, en öfverrumphng kom i fråga, under det öfnings-eslwdern vore i Nords~ön, och iclw hann tillstädes komma; och man nödgades
VIdtaga ut viigen att vrälw ut några bataljoner, med hopskrapade behof från bodarne, bemannade med manskap
störd, att iclw allenast göromå li&, som tillhöra 2 <l 3 Officerare, nu få bestridns af en, (i följd hvaraf tjensten får gå som
den lian ,) utan Ilapien-Löjtnanter få lullgöra sådant som sl1uJIc tillhöra yngsta Orticc rsgraden, under det Premier-Löjtnanter lill sjös föra befäl, som tillhör Ilapien-Löjtnanter och
Selwnd-L.öjtnanter, till och med ~1, äro anstälde på, plat•
ser, som llllhöra Premier-Löjtnanter, ncmltgen: såsom DivisiOnsoch Pluton s-Chefer uti de utevarande Sliärgårds-bataljonerne.
Att sådant inga lunda är nödvändigt, har jag, i sammanhang
1 ···
under fred ' till l'tlds
en om liensten
med afhandlmg
OC l SJOS 1
"
>
"
redan adagalagdt, (Tidsllriften 1:a häftet 1841), och der är visad t, att en Flaggman och 84 Oflicerare på en gång årligen
kunna v~ra på sjön, utan att för tjenstens ordentliga bedrifvande pa alla punlller, och utan alt helasia någon med clubbla befattningar, behöfva rubba den för di scip linens VI·d ll1cl. 1lthållande . så oundg~ngliga och inom alla andra I\orpser aldrig lörbisBdda ordningen, alt en hvar tjenstgör efter ägande
lullmalit. Denna oreda, omöjlig att förekomma under nu oordnade skicli, råder ensam t mom Militären, icl1e inom Civilstaten, ty ännu aldrig såg man t. ex. en 1\ammarförvandt eller
Revisor å lä gas I\ontorsslu:ifvare-bestyren, ej lleller en yngre tjenstem an anstallas uti de högre platsernas befatl.nin 11
·· · " '
ett bel
Det erfordras
vant vacante.
dessa
utan
· Jongen
'
.
•
.. att
utfardadt, pa Ch arta slmlvet, förordnande, för att gilva en annan befattning åt en Civil !j ensteman, än den honom åligger,
enligt mnehalvande fullmalil , men de tre lägsta Officersgraderne blandar man uti tjenslgörmgar medelst en dagordre.
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Carlskrona i Juli 1841.
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IJAG ERBE RG.

as, förmå vi icllc,
*) Uti ett krig då hela vapnet behöfver använd

på stat ,
med det antal vi äga, att bestå mera än en Officer
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BERÄTTELSE Oi\'I ANDRA LÄNDERS UPPTÄCKTER OCII FR.UlSTEG I DE TILL SJÖVÄSENDET HÖRANDE DELAR.
(REFERENT :

J. H.
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'

Llti Kong!. Svenska FloHan äro redan åren 1821' och
1822, ombord å Korvetten J arramas, under dess expediti on till lUedelhafve t, försök gjorde att utaf sjövatten destillera drickbart vallen; men den uppå nämnde Korvett, ' till detta ändamål' medförde apparat' befanns nog kom plicerad och lätt förstörelse underilastad, hvarföre också
icke full ständ iga resullater lmnnat erhållas af de då verkställde försöl1en .

l

Numera aflidne l{aplenen vid Kong!. Fiollans . Konstruktions-korps, Carlsund, sysselsalte sig äfven något med
enahanda försök, do~-~ utan att erhålla fullkomligt lillfredsslällande resultat. Nu deremot har för två år sedan en uppflinung blifvit gjo.~d uti Nantes år Herrar Peyre & Hoclter,
som uti ifri'lgavarande afseende lemnade de mest tillfredsställande resultaler. Många undersökningar med Hochers apparat
äro gjorda af Ve!tenskaps-Akadernien uti Departementet Loire
Inferieure och Handels-Co llegium i Na ntes, hvarvid är befun net, alt apparaien fullkoml igt uppfyller sin bestämmelse,
att, på samrna gång som kokning göres för skeppsbesättningen ombord, destilleras af sjövatten godt och drickbart
vatten, och det medelst åtgång af ganslw litet bränsle.

En Kaplen å ett Handelsfartyg från Nantes M:r Sire,
Skeppet !'Edith, som gjort en 10 månaders lång resa till
ön Bourbon, samt derunder begagnat Hochcrs apparat, i atygar, att det vatten, han genom apparat.en förskaifa t sig
af salta sjövattnet, varit tillräckligt till alla ombord förcfallande behof, sa att besättninge n äfven cleraf fick begagna till klädtvätt. Det deslilleraclc vattnet befanns vida
bättre och helsosa mmare än det, som togs ifrån skeppsfaten, och hvarföre det sednare nästan under hela resan
icke nyttjades. U nder de 10 månader som resan varade,
befann sig besättningen, som, såväl till dryck som till
mallagning, icke begagnade annat valten än det destillerade,
fullkomligt friska. Af 170 Hectolitres stenkol, som Skeppet medförde, åtgick på hela resan icke mera än ungefär
100, oaktadt elden brann h varje dag, ifrån klockan 7 på
morgonen till klockan 8 om aftonen. Det vii! säga, att
om en Hectolitre antages till 38,2 Svenska kannor, skulle
dagliga åtgången af stenkol till både mat och destillering
icke vara mera än 10 -J Svenska I(annor.
I Holland äro redan stora fabriker inrättade för förfärdigaodet af dessa nyttiga apparater. Hos :Marinmini.stern uti sistnämde land, och i dess eget hotell, äro de
mest tillfredsställande försök gjorde med Hochers ap para!,
och enligt åtskillige vettenskapsrnäns: utlåtande cleröfver ,
skulle det af sjövattnet destillerade svårligen kunna skiljas ifrån rent källvatten, samt således icke in nehålla någonting skadligt, men deremot innehåller et destillerade
vattnet icke de små qvantiteter af åtskillige salter, som
gör vanligt källvatten så välsmaldigt och befordrande
matsmältningen; det anses derföre, såsom dryck betraktad t,
sämre än god t käl! vatten, men vida bättre än flodvatten,
men deremot till matkokning öfverträffar det af sjövalten
destillerade alla andra sorter vatten. -.\tt genom denna
sorts apparat kunna på en gång destillera af -"~jövatten
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som skulle dagligen destillera 2000
(758 it D47 Svenska kannor).

god t och drickbart vatten, samt koka maten uti en inrättning, hvilken tager så litet utrymme som ifrågavarande,
och det med åtgång af mindre bränsle än som vanligen
åtgår blott till matens Jwkning, äro så stora fördelar, att
ägandet af en af de ifrågavarande apparater, ombord på
hvarje på längre resor varande fartyg, blifver en verklig
välgerning för alla sjöförande.
Enligt Franske Marinministerns befallning, äro försök
äfven anställde med Rochers apparat, och hvarvid utrönts,
alt i hvarje timme kunde af saltvatten deslitleras godt och
drickbart vatten 71 litres (26,9 Svenska kannor), med åtgången af 6 kilogram 54 gram stenlwl (14,1 'iE Sv. v. v.) *).
/e•"'
?'

'
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För öfrigt lemnar Kommissionen de mest fördelaktiga
utlåtanden, om nyttan af apparatens antagande om skeppsbord. Ytterligare försök i detta afseende äro sedan gjorde
under kryssning å Kutter-Briggen le Borda; och Sjöministern har låtit på Korvetten l'Aube, förd af M. Sav an, som
afO'ålt
till Söderhafvet, medtagas en af Rochers apparater,
o
*) En dylik apparat för destillation af sjövatten är jemväl uppfunnen af Hr Lallier i Paris. Sldllnaden emellan denna och

Peyre s Ruchers lärer hufvudsaldigen bestå deri, att enligt
den sistnämde syrsättes det destillerade vattnet genom att
lemnas någo~ tid utsatt för atmospherisl\a luften, eller genom
omsqvalpning 1 men Lallier verl1ställer detta genast, medelst
en filtrering, hvarigenom det destillerade vattnets fadda
smak strax; försvinner. En beskrifnmg på denna apparat
finnes i Annales Maritimes för Mars månad innevarande år.
Apparaten är på alla sidor t metre 15 centim., kan (tom)
väga . omkring 1000 kilogr. (nära 6 Sl\epp. v. v.), den destillerar 15 litres (5,76 lwnnor) i timmen l med en åtgång al
3 k 50 kol. Lalliers apparat var lil<väl ännu ej försöl1t ombord, och synes den l i afseende på kolåtgång i proportion
till destillations-qvantitaten 1 stå vida efter Peyre ~ Rocl1ers
Red. anm.

a 2500

litres vatten
-

Dessa apparater förfärdigas nu i Paris hos en Ingenieur Civile, Theodor Catelle, enligt uppgifnc priser, och
Iwstar en sådan, med allt tillbehör, och lagom för en Korvett, eller som kunde prouneera 65 litres godt vallen i
timmen (25 kannor) 6,500 Francs. Valtenproduktionen
med ifrågavarande apparater äro uti ett qvadratiskt förhållande af dess homologe sidor l men priset deraf uti enkelt.

v

H vad Ångfartygen beträffar, synes som de till sjös
mägtigaste nationer ännu icke beslutat hurudana de skola
blifva för att begagnas till krigsbruk; såsom bevis hvarpå
i underdånighet får anföras, att i England, h varest till
Örlogsmarinen år 1840 räknades ieke mindre än 68 An gfartyg, hvaribland 3:ne så kallade Ängfregatter, nem !igen
Medea, Gorgona och Cyclopen, förete dess e trenne sistnärode de största olikheter, såväl i anseende till fartygens
dimensioner och machineriernes konstruktion, som äfvcn i
anseende till deras armering. Cyclopen, som anses vara
den bäste, är bestyckad med 2 st. 98-'tZ::ge bombkanoner1
4 st. 48-~::ge och 16 st. 32-u:ge långa kanoner *). Amiral Stopford, som under sitt befäl, uti Flottan mot Syrien
och Egypten, hade 16 Linieskepp, 6 Fregatter och 10 Ångfartyg, har ganska mycket lo fordat Ångfartygens nytta och
behötlighet för de seglande fartygen, samt i sådant fall l
innan hans expedition mot Egypten vore sltltad, ytterligare från England reqvirerat flere svåra Ångfartyg, i
anledning hvaraf Regeringen anbefallt byggandet af tolf
*) De sistnämnde 16 st. 32-%:ge långa kanonerna lära likväl

icke blifvit ombord transporterade 1 emedan fartygel derige. nom skulle blif~"H förmycl\et nedtryckt.
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sådane, samt förfärdigaodet af ma chinerier och pannor
dertilL
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v

Den vigligasie förär.dringen, som med Ångfartygen
blifvit gjord, alltsedan ångllraflens begagnande till sjös, är
onekligen Engelsmannen Smiths uppfinning att medelst
en skruf af smid t jern, applicerad under vattnet, i ett hål,
upphugget i fartygets s.karp, för om rodret, kunna genom
vattnet framdrifva fartyget. Denna s!m1f kallas Smiths
Patent Screw Propeller, har varit begagnad å ett serskilt
dertill bygd! fartyg, kallad! Archimedes, om 237 tons och 9J.
f0ls djupgående, och drefs af2:ne ångmachiner, h vars cylindrar voro 37 tum, och pistonslagens längd 3 fot. 1\ia~hinen gjorde vanligen 26 å 27 slag i minuten j således
80 hästars kraft. Den skruf eller propeller, som sednast
begagnades å Archimedes, bestod af 2:ne half- skrufgånga r , l1Vardera 4 fot långa och 5 fot !) tum i diameter,
uti en lulning af 45°. - Cirkel-seclions arean af båda
sluufgängarne å Archimedes förhåller sig till dess nolilnyss spa11ts area som 1 till 4;33 j ty sluufvens area, minus
axeln, är 33 qvadratfot, och noll-kryss spantels area 143
fot j och tir det berälwadt, alt en skruf af 11 fots diameter
slwll blifva .alldeles tillräcklig för det stora jernångfartyg
om 3000 tons d'rägt *) , som nu bygges uti Bristol ,/ om
skrufven blifver med 2:ne gäng er och således 5 {: fot ·lång 1
men blifvcr den deremot med 4 gänger, hvilket likväl
ännu icke är beslutad!, utgör dess längd icke mera
än 5 fot.

v

S!lrufvens eller propellerns rätta stånd hlifver utan
all fråga der, hvarest densamma uppå, Archimedes vari1

En expedition till upptäclmnclet af det inre af Afrika
är nu ifrån England afgången för alt uppgå långs Quoiafloden. Expeditionen består af 3:ne endast af jern byggde
Ångfartyg, under befäl af Kapten Henri c Dundas Trolter.
De trenne. större af dessa Ångfartyg harva hvardera 2:nc
35 hästars kraft rnachiner, och det mindre endast en rnaellin af samma hästkraft. Dessa fartyg medföra bränsle
för 15 dagars gång, efter 12 timmars eldning om dagen.
Uti England funnos vid slutet af år 1838, 760 privata
personer tillhörige Ångfartyg, hvaribland 480 egentligen
ämnades endast för kanal- och flodfart, samt 280 för öppna
hafvet. Af de sistnämde voro 5 st. med från 450 till 540
hästkrafter hvardera. Dessutom funnos vid Engelska kolonierne stationerade 44 Ångfartyg, hvardera med en ruedelkraft af 140 hästkrafter. Många såväl Ång- som seglande fartyg bygges nu i England helt och hållet af jern.
Frankrikes Örlogsmarin räknade i Mars månad innevarande år 35 Ångfartyg, större delen af 160 hästars kraft
och armerade med 2:ne svåra 30-'itl:ge kanoner å däck ,
samt några mindre akter och för att svänga. Men vid
Franska )!'lottan, som under sistförflutne decennierne gjort
giganLiske framsteg, göres nu stora anstalter för Ångfartygen, och har Regeringen till detta ändamål låtit vid ludret nära Nan tes inrätta betydliga manufaktur-verkstäder,
hvarest ständigt, vid 20 stora gjuterier, äro sysselsatte 900
arbetare, endast till ängmachineriers och pannors förfärdigande, och hvartiU för det närvarande finnes årligt anslag
af 2 millioner Francs. Utom alla de ångmachinerier, som
vid ludret blifva förfärdigade, har Regeringen ytterligare
i En()"land
beställt 5 å 6 af de största ångmachinerier.
o

r

''')

Hvillwt, då furtygel är bygdt af jern och. icl{e af träd, gifver
utr ymm e för 3,600 tonn. Enligt uppgift rälmas ett ,Engelskt
Linieskepp om 120 I{anoncr . endast till 2,620 tonn; delta
Jernän;;fartyg blifver således det största fartyg som i England förfärdigats, och således försöken dermed uti stor skala,
och på IJYars resultat den st örsta nppmärl{samhet är spänd.
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1G8
placerad, eller litet för om rodret, under vallen ytan, i fartygets _skarp. Genom mätning på det i dockan stående
Engelsl\a Linieslwppet Foudroyant om 78 kanoner, har man
funnit, alt en nödig och lillräcklig af l::lmilhs Screw propeller skulle å nämnde Skepp knnna placeras uti dess aktre
skarp, utan alt derigenom behöfva betydligt rubba Skeppets inre förtimring .

v

Skrufven eHer propellern, som begagnades å Archimedes, var helt och hållet af smidt jern. Sexton starka
smidda jernarmar voro först tält drifna uppå axeln, alla
dessa riktades sedan uti sina rätta lutningar och ställdes
uti spiralform. Öfver alla dessa armar, och på båda sidor deraf, förnaglades sedan valsade jernplåtar af t tums
tjocklek; kanterna af plåtarue ko mm o mi dt uppå armarne,
så att hela skrufytan blef slät. Men om denna sluuf kommer alt begagnas till kopparförhydde fartyg, måste hela
skrufven göras af metall, emedan jernverket snart skulle
blifva skarladt genom den galvaniska verkan ifrån kopparn.
Genom åtskillige försök å Archimedes är skrufven flera
gånger, likväl under vackert väder, upplagen och lagd på
halfdäcket, på en tid af 10 minuter, samt återställd på sitt
verl1.ande ställe på dubbelt den tiden.
På Archimedes omlöper skrufven 5 ~ gånger för hvarje
slag af pistonen; dennes vanliga gång var ungefär 26 slag,
och i följd deraf skrufvens omlopp 138 t gånger i
minuten.
L

Det förfärdigas nu uti England ett lätt jernångfartyg,
hvarpå skola begagnas de så kallade Gallovays omgående
rnachiner, som lwmma alt omkringvända en af Smiths
skrufvar 200 gånger i minuten, och som förmodas komrna
~tt drifva fartyget fortare än ännu någonsin förut skett.

2-

Da Smith först föresatte sig att till fartygs framdrifvande hega~n~ en skruf med så stor omlöpande hastighet,
som dess Jfragavarande propeller, fruktade han mycket
att alla metall-lager för skrufvens axel snart skulle blifva
utslitne. Deremot är befunnet, att, sedan den ifrågavar~nde Archimedes sluuf lupit omkring minst 1,882,000
ganger, var aktre stål-lagret för axeln nästan oslitet. Orsal\en härtill är lärt förklarad, ty lagren äro alltid nedsänkte uti beständigt ombytande vatten, som alltid afleder
varmen, t ch hindrar således metallen att blifva varm ,
hvarigenom friktionen blifver ulan skada. Samma förhålIanden förete sig med de främre lagren, som ligga uti
vattencisterner och sjelfva framdrifningspunkten uti machinomrummer, hvarest skrufvens axels främre ända svänrrer
o
som
stål-lager,
ett
kring med samma stora hastighet, emot
afkyles af en beständigt rinnande vattenstråle, hvarföre
äfven derstädes finnes ganska litet tecken till verkan af
fril\tionen. Det starka buller, som å fartyget Archimedes
förorsakades af kugghjulen, höres iclw så långt som det,
som åstadkommes af vanliga vattenhjul, men det förra är
deremot mera kännbart inombords. De största 1\fechanici
försäkra deremot, att det starim bullret af Archimedes
kugghjul, härrör endast af mechaniska fel, som framdeles
skola kunna förekommas. En stor fördel, som den Smithsiw skrufpopellern har framför vanliga vattenhjul, består
deruti, alt tyngden af den förra är lågt neder uti fartyget,
hvaremot de sednare äro vid fartygets reling; och det är
bevist att icke mindre än 100 tons öfvervigt blifver borttagen ifrån det uti Bristol under arbete varande 3000
tons Jernångfartyget, derigenom att skrufpopellern derå
antages, i stället för vanliga vattenhjul, som först var ämnad! att begagna.
Vid de bäst lwnstruerade Ångfartyg med vattenhjul,
är vanligen kraftförlusten en fjerdedel, det vill säga far-
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tygets ilastighet är nu en fjerdedel mindre äu den ar vattenhjulens periferi. Archimedes sluuf, som är 8 fot lång
(det vill säga med båda halfgångarne), skulle om den verkade uti en solid, i stället för en fluid massa, framgå 8
fot för hvarje omhvälfning; men deremot synes af alla
försök å A rchimedes att mäta dess hastighet, så väl medelst logg som genom pejling å landet, alt uti stillt väder
blifver fart yge ts hast1ghet t mindre än i förhållande till
sluufvens luinggåe nde rörelse. SkrufpropeHern har således äfven i detta afseende en fördel framför vaUenhjulen,
af endast t förlust emot {-; och troli'gen skall denna kraftförlust framdeles yllerligare minslws. Enl~gt all trovärdighet lwmmer Smiths Screw-propeHer snart att begagnaså alla Linieskepp och Fregatter; och som det varit nödigt
att innan detta antages, veta hvad me Istånd sluufven skall
komma att göra, då den blifveF löskopplad från machineriet, hafva försök äfven i· detla afseende blifvit gjorda å'
Archimedes, och af hvilka är upplyst att, då skrufpropellern är lös och från machineriet skilld, gör den nästan
intet eller högst obetydligt motstånd.
På\ Areiiimedes var drifhjulet försed t med träkuggar
af arvenbok, men kuggarue å axelhjulet voro afjern,· och
enligt all trovärdighet böra dessa blifv.a vataktigare än om
alla kuggar vore en dast af jern.
Ehuru Archimedes icke blifvit bygdt för alt erhålla den
största möjliga hastighet, utan egentligen för att dermed
försöka Smiths skruf, har detta fartyg likväl uti hastighet
öfverträffat alla Ångfartyg, som under resan luing England
kunnat anträffas.
Archimedes största hastighet, då den framdrefs endast af maehineriet , var 9l Engelska sjömil i timmen.
Dess största hastighet, endast med segel, var 9, och den
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storsta som kunde erhållas med förenade machin- och se-

gelkrafterna, under de fördelaktigaste omständigheter, var

9 !- mil. Härar synes, att vid de tillfällen då fartyget blott
med segel kan uppdrifvas till 9 mils hastighet, blifver det
alldeles icke någon hushållning att begagna machineriet,
och förbruka en mängd bränsle, för att kunna öka dess
hastighet endast med -!} mil.
Då fartyget Archimedes drifves endast af sluufven l
styrer det ovanligt väl, och det har uti vackert väder bcrått
7 mil med stillaliggande roder, utan att vika det minsta ;
och uti att vända fartyget har begagnaodet af sluufvar visat sig gansl\a förmånligt, ty då rodret lades rätt bordvart, verkställdes den första rundvändningen på 2 ~ minuters tid, och den andra straxt derpå följande på 2{ minuter. Ehuru det går långsammare att göra de sednare
Vändningarne än den första, ske de likväl på mindre rund,
till dess att fartyget slutligen synes nästan svänga sig på
stället.
Enligt tillförlitliga kalkyler bör ett Ångfartyg, ämnad!
att framdrifvas med skrufpropellern, lmnna byggas för ett
1~. Sterling billigare pris, per ton, än om det skulle byggas för vattenhjul; och ångmachineriet för skrufven blifver äfven något billigare, än det för vattenhjulen.
Alla ofvan i underdånighet anförde omständigheter,
rörande Smiths vigtiga upptäckt af sin Screw-propeller,
äro uppgifne och försäkrade af Engelske Amiralitets-Kaptenen E. Cnappel, som uti 13 år varit Intendent öfver
Ångfartygen vid Liverpool och lVfelford, och som uti 7 veckors tid, uppå Smiths anmodan, följt med fartyget Arehimedes rund t omkring England; allt detsamma är äfven
vitsordad t af åtskillige, de mest saklmnnige, Engelske SjöOfficerare, som stundom medföljt Archimedes på dess
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långa profreta; . ~o~h ' ffi~'- Förv~.ningen af Sjöärendena
· derib-land ~i--underdånighet anföra ,1 Hear-Amiral Earl af
\ Dundonald (för della Lord Cochrane), som stiger att efter
3:ne års tid, skall man förundra sig öfver att en så barbarisk inrällning som vattenhjulen till fartygs framdrif-.. vande, någonsin kunnat begagnas.
t

' '

Nämnde personer instämma äfven uti, att nyttan af
skrufpropellerns användande isynnerhet blifver af vigt för
örlogsfartyg, och det af följande orsaker: På större örlogsfartyg kan hela machineriet blifva under vattenytan.
Bkeppet kan uppå några minuter vara förändrad!, ifrån alt
blott hafva begagnat segel, till att endast drifvas af skrufpropellern, eller ock begagna båda dessa drifkrafter gemensamt. Sjelfva skrufven kan aldrig blifva skadad af
fiendlliga skott. Om masterna bortsl\jutas eller fartyget
eljest skulle blifva skadadt, kan skrufven likväl begagnas och
fartyget sålunda fortsälta drabbningen, eller också, om
så skulle erfordras, draga sig derifrån.
För kryssande örlogsfartyg erbjuder Smiths skrufpropeller de största fördelar, emedan dessa fartyg kunna vara
fullt tacklade, som vanliga seglande fartyg, och hufvudsakligen begagna seglen, men endast vid jagande och andra
vigtiga tillfällen nyttja skrufven till ökande af sin hasligqet.
För begagnande af Smiths skruf, äfven å de största
linieskepp, tala alla skäl, emedan ändamål-et med nämnde
skruf, i detta fall, icke blifver att förskaffa skeppet någon mycket stor hastighet, men väl att uti stiltje kunna
gifva det någon fart, för att under drabbning kunna hålla
det på sitt rätta ställe, eller för alt komma ifrån fl endtliga batterier, eller undvika sådane skador, som stora
skepp ofta hafva erhållit ifrån en -enda svår kanon, placerad
å martellertorn eller å kanonslupar.

För att ifriln fiendtliga hamnnr kunna borttaga fartyg,
uränna eller förstöra dem l äro fartycrOJ försedde med Smiths
skruf, långt ljenligare än de som äro försedde med vatteuhjul, både derföre att de förre icke höras så långt som
tle sednare, och derföre att man med dem lättare kan
lägga ombord på ett annal fartyg än med sådane som äro försedde med de stora och, isynnerhet vid sådane tillfiillen,
hinderlige vattenhjul-husen. Men å de fartycr" ' som ecrento
!igen äro ämnade för ångkraftens begagnande, och livarest
således en stor hastighet blifver en hufvudsak, der bl if~
ve r isynnerhet skrufpropellern af mycken fördel; ty, enligt hvad ofvan i underdånighet är anfördt, gör skrufpropellern, då den ifrån machineriet är löskopplad, mycket
mindre motstånd, än vattenhjulen, då de äro lösa och
samma hästkraft begagnad till skrufven som till vallcu-bjulen, gifver det fartyg, som är försedt med den förra,
större hastighet än det med vattenhjulen, äfven uti stillt
väder, som är det fördelaktigaste för de sistnämde, hvaremot uti hård bläst, fördelen af skrufvens begagnande
framför vattenhjulen iir utaf den aldra betydligaste. nytta.
Äfven uti stora lastfartyg 1 ämnade på långa resor och
uti farvatten 1 hvarest mycken stiltje är rådande, skall
säkert nyttan !\om ma att visa sig af att hafva en ar Smiths
skrufvar 1 drifven af en liten högtryckningsmach in 1 med
kondensering efter Kalls grundsatser.
Sistnämnde sorter machiner börja nu allt mer och
mer komma uti bruk, och det lilla utrymme, som de upptaga, göra dem synnerligen ljenliga för de omnämnde
ändamål.
Vid passerande af kanaler blifver skrufpropellerns
begagnande mindre skadlig för kanalbanl\arne, än vatten.,.
hjulen. Och att kunna-, v-id nybyggande af Ångfarlyg,
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ämnade alt framdrifvas med slnufpropellern , således utan
l1julhus, betydligt öka dess bredd, blifver för kanalfartyg
af största nytta.
),/

Vid byggande af dockor för Ångfartyg, kommer betydlig besparing att uppstå derigenom, att Smiths skrufpropeller antages, i stället för vattenhjulen, emedan fartyg ,
försedde med den förra inrättningen, alldeles iclie behöfva
göras bredare än vanliga seglande fartyg, och således icke
heller erfordra bredare dockeslussportar än dessa, hvaremot för dem med valtenhjulen försedde, erfordras mycket bredare slussporlar, som uti betydlig mån ökar kostnaden af dockors byggande.
Äfven till bergningsfartyg torde Smiths skruf komma
att begagnas, hvilka mindre fartyg, om de dermed äro
försedde, sältas i tillfälle att kunna komma ut till i sjönöd stadde, under sådan e omständigheter, då hvarken
rodd- eller med hjulhus försedde fartyg dertill lmnna begagnas.
Archimedes har sedermera gjort flera lyckliga reseturer, och kan således numera icke anses som blott ett
försök, utan äro derigenom fullkomligt ådagalagde de stora
fördelar, som Smiths skrufpropeller har framför de nu
begagnade vattenhjulen.
Om fartyget Archimedes varit försedt med vanliga
vattenhjul istället för skrufven, hade det, enligt vanliga
beräkningsgrunder för Ångfartygs-hastigheter icke kunnat uti
stillt väder uppdrifvas till högre fart än 7,8 Engelska mil; ty
80 - 0,397, multiplicator, som motsvarar
~;;} hvar-

21 ,4.9,5

af medium

= 7,8.

/

Vid handterandel af bombkanon-granater, hafva under_
förlidne år förefallet 2:ne märkvärdiga explosioner: 1:mo
å Ån g fregatten Medea ulanrör Alexandria, hvarest Kaptenen å de !la fartyg en dag befallte, att å några bomber
simlie undersökas, om icke hufvarne öfver brandrören hade rostat; 6 st. bomber blefvo derföre upptagne uti ar·kliet;
af dessa blefvo 5 st. undersökte, ulan alt någon skada förmärktes, men då hufven å den 6:te blef afskrufvad,
märkles att brandröret var itänd t; några personer drog o
sig derföre undan , men vid den strax derpå följande explosion en blef en man dödad, och 2:ne illa blesserade;
en d ä ckbjell~e söndersprängdes r hela däcket upplyftades
och alla skotten till kajutan samt gunrummet slogos i spillror m. m., några man på däel1et blefvo äfven lindrigt sårade. 2:o En nära lika händelse bar inträffat på Exercissl\eppet Excellent vid Portsmouth, hvarest i anledning
af händelsen på Medea, det ansågs nödigt, att undersöka
dervarande bomber, som uti sådant ändamål uppfördes uti
Konstapelns magasin. En Pistolsmed började att afskrufva brandrörshufven å en bomb, och hade knappt gjort mer
än 3:ne skrufningar för än bomben kreverade och ihjälslog mannen. Öfver-Fyrverkaren Öfverste Dansey och en
namnkunnig. Chemist Herr March afsändes, i anledning
häraf, från Woolwich till Portsmouth, för att undersöka orsaken till explosionen. Dessa Herrar jemte Chefen å
Excellent hafva kommit till den slutsats, att itändniogen
härledde sig ifrån friktionen vid sJuufoingen, men icke
ifrån sjelfva brandrörets felaktighet. En mechanisk inrätlning gjordes, i anledning häraf, på Skeppet Excellent, hvarmedelst sedermera hufvarne å 20 brandrör afskrufvades
utan någon skada dervid .
Sådane, som nu i underdånighet omförmälde händelser, kunna likväl icke inträffa vid våra skandinaviska bomber , emedan våra så väl SycloYska som ~'redricsonska

li7

176
brandrör icke äro försedde med hufvar, der afskrufn ing
kommer ifråga; deremot kunna möjligen slika olyclwr inträffa vid in- och utskrufningen å våra bomber af de så
kallade ifyllningshålens proppar, h vilka således närmare
torde böra undersökas.
Amiral Stopfords rapport af den 4 November 1840,
om intagande af S:t J ean d'Acre, innehåller att Ångfartygen Gorgona, Vessuvius, Ph en ix och Stromboli sko lo
})åde kulor och bomber inuti staden, med mycken säkerhet, och man har allmänt förmodat, att en bomb ifrån Gorgona var orsal>en till explosionen uti krutmagasinet
Aua Engelsl>a 90-kanonskepp, som nu byggas, äro
ämnade att å hela undra batteriet föra blott 68-'tt:ge bombkanoner, hufvudsakligen ämnade att skjuta med massiva
kulor. Vid Pembroks varf har åter en Ångfregatt, kallad
Geijser, af 240 hästars kraft, gått af stapeln . Denna Fregatt är lång 180 fot, bred 35, och af 1080 tons drägt;
den skall föra 2:ne 10-tums bombkanoner (8,54 Sv. dec.tum eller 104-'it:ge, Svensk måttstock), en för och en akter, men så inrättade, att de kunna skjuta åt båda sidorne,
hvadan kanonen väger 85 centner (25 Sk$ 16 L$ Sv. v.
v.), samt dessutom 4 långa 32-'it:ge kanoner.

försök Lord Minto (förste Lonlen af Amira litetet), :<>om
nyligen på \l,ella Sliepp öfvcrvarit försöken, lm -förklarat
sin största lil'lfredsställelse med dem.
Ifrån de tta Skepp aflemnas för hvarje med bombkanoner försed t fartyg, som utgär, 15 å 20 vtil exercerade
o-en har låtit e-.o-J·uta kort"u. lw·kanonierer. Franska Reo-erin
o
o
I) oner för bomber af 8-} Franska eller a Enge lska tums
di?mcter (7,52G Sv, dcc. -t um, således något större ii n
våra Svensl\a 72-'tt:ge bombkanoner), 11Varmcd förs öl>. uti
B rest blifvit anställde emot ett Liniesl\epps sida; el istansen
till må let har varit 700, 1,100 och 1,400 steg. Skjutningen med dessa lwrta pjcser har varit li ka så acl\l1 rat som
ifrän Ile långa lwnonerna, samt verkan af bomberna slarlwre än man viinlal; med små laddningar, stamwde bomberfie i skeppssidan , och cl ii de kreverade, gjonle de en
öppning deruti af flera fo!s diameter, men då Iaddningarne ökades, så att bomberne gin go igenom skeppssidan
blef hålet deruti icke större än bombens cliamolcr, hvaremot stora skador iuorn norels åsladl\ommos vid explosionen. Skeppet, som utgjorde skottafia, hölls beständigt
vått, men det oal\!adt, råkade det beständigt uti brand
hvars släckande medtog my cket arbete. Dessa sorter kanoner äro derför"e nu antagna både n!i Franska och Engdska Flottorne, såväl på Skepp och Frea;atter, som på
Ångfartyg.
Uti Nord- Amerika är föreslaget att försvara kuste1ne hufvtldsakligen med An~ fa rtyg: armerade med 2:ne bombkanoner af D <'t 10 tums eliarne ler hvardera. Ångfartygen hör a
vara smil, för at t mot fienden presenlera så liten sko llyta
som möjlig!.
De mest til!fredsslä,llande förs ök med 10 tums bomber äro gjorda uti l3os'lon af Arlille ri- Öfvers ten l3owfild.
Åtsl\illigc: försök harva äf"ven blifvit gjorda med ralwlter.
Och percussionsltts börja allmänt blifva an ta gna uli Norra
Am erika, i stiillet för flintlås vi-d alla skjutvapen.
1

1

Litet förut hade en lika Ångfregatt, nem !igen Vix en ,
lupet af stapel, vid Pembrok. 2:ne sådan e Ängfregatter
och 2:ne något mindre äro nu un-der byggnad å samma
ställe.

v

Vid Portsmouth är 76-kanonLinie~keppet Excellent ,
som redan varit utlagdt och inmönstrad! fl era år, egen!liligen för att öfva besäl!ningen uti artill eri-exercis och hufvudsakligen uti försök med bombl•anoner och deras granaters begagnande, beständigt än nu användt för nämnde
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S t o c Ii h o l m s S t a t i o n.

r ri gg en
Vänta
Li te t.

Exercis-expedition med Kadeller från Kon g!. Kri gs AI\adcmien. Afseglin g skedde från Stockhol m den 4 Juni ,
och ankrades vid Ekho lm en, llVarifrån Briggen gick till
segels den .~, ankrade åter för motvind den 10 , en mil
sydost om Oregrund. Påföljande dagen fortsatl.es resan .
Den 15 möttes isfält vid 65 graders lat. In kom till Luleå den 17. Härifrån afseglade Briggen på Juysss n in g
och ankrade den 29 Juli utanför Fredriksskans vid Gefle ;
derifrån den 3 Aug., och återlwm till Stockholm den
samt afmönstrade.

Ch ef: Kaplen A. Alm löf.
Se!w nd: Premier-tö jtn. C. Meister.

Officerare:

Sekon d-Löj!n. A. laven.
G. Martin.
"
" C. Warberg.
"
" A. J. Unger.
"
"
1.
Läkare
1.
Proviantförvaltare.
Kadetter och Under-Officerare 29.
42.
~!fans lm p
6.
Slwppsgossar
[~ n batalj on

l( anonj ol! ar med
Ch efsfar-

tyg, eLL
Mörsa refa r tyg sam t
en Bo mb. l( ano nslup .

Chef: Komm.-Kapt. och Ridd. J . H.

Röö.

Divisions-Chefer:

Premier- Löjtn. C. F. Coyet.
C. Enernark.
,
,
A. Eg erström .
,
,
Chef å Aförs.={art. : Sek .-Löjtn. B.
Liljehöölc
,, å Bombslupen : Selc-Löjln. C.
Rndin .

I.l

30

o

Exercis-expedition i Skärgården med Sjöbeväringsmanskap. Bataljonen afgick från Stockholm den 11 Juni
och återvände dit den 30, samt afmöns trade.
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Adjutant . Selc- Löjln. P . .Mein andcr.
Likare
.
1.
Under-Uflicerare
15.
illanskap . .
359.
skeppsgossar .
2.

Chefsfar tvget
Loggerte n Hu!da.

Chef: Premier-Löjtn. och Rirld. A.

Te rsmeden .
Under-Officer
Alanskap . .
Skcppsgossar

\f'

30
(f

1.
10.

2.

Ångfar- Chef: Komm.-Kapt. och Ridd. Hjelm,
tyget Offi cer: Sek.-Löjtn. G. Odencrantz.
Gylfe. Maeh inister . .
3.
Under-Officerare
2.
Mans kap . . .
36.
skeppsgossar .
4.

Chefsfar- Befälhafvare och Chef {ör Sjömättyget
ningen: Prem .-Löjtn . E. Warberg.
Hi l da.
Biträdande Officerare.

Prem.-Löjtn. A. Olivecrona.
Sek.-Löjtn. C. J. Hjor t.
,
,
A. M. Klingsporr.
Under-Officer . . . . . . 1.
Manskap . . . . . . . . 23.

.

H. K. H. Artfursten, He rtigen af Östergöthland af-

gJck på Logge rlen den 17 Juni till Skärgårclen, för all
öfvervara exercisen med Kanonjolls-bataljonen. På af-.
tone n ankrades vid \Vaxholm . H. K. H. bevistade exer-

cise n och återv ände med Loqgerten till Stocklto lm deni
22. Afseglade åter till Skärgården och hemk om den 2() ,
livarefter fart yget afmönstrade.

1f:

1

2y;2

]o
7

Ångfartyget afgick från Stockholm den 17 Juni för
att öfverföra H. Exc. Grefve Drahe lill Stetlin . Den 18
Juni ankrades vid Härhamra och den Hl på Ca lmar redd,
för storm. Den 22 fortsattes resan till Stellin, dit ankomsten skedde den 24. Angfa rt yge t afgick åter från
Stettin den 6 Juli ot;h ankom Jcn 8 till Slackholm, samt
afmönstrade.

:Fartyget begagnades hela somrnaren under en Sjö mätnings-expedition.

183

182
Götheborgs S t a t i o n.
Skoner- Chef: Prem.-Löjtn. J. Liljehöök.
len
Officerare:
l'Aigle.
Löjtn.
SelcC. E. Törnebohm.
v. Arne en.
"
3.
U"nder-Officerare
32.
Manskap
2.
Skeppsgossar .

-

30
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fran
Cap
den

Sl~?nerten, utrustad till !\on voj-expedition, afseglade

Go theborg den G J\'Iaj, passerade Dower den 12 ,
S:t Vincen t den 23 samt anluade på Gibraltars redd
28; gick åter till segels den 10 J11ni, och !nyss adc
~·ester on, Cap Gate, till den 24, då Siwnerlen inlopp i
lVIa lla ga hamn. 1-Hlrifrån skedde afsegling- den 6 Juli och
anluades på Alm eiras redd den 10; derifrån den 11 till
segels, och anlwrn till Gibraltar den 1.'i ; afseo-lade den
18, ankrade [tter på l\Ia ll aga redd den 20. Siwnerlen
gick härifrån elen 25 och kastade a11lwr vid Gibraltar den
28. Sedan proviant m. m. hiir intagits, anträddes hemresan den 5 Aug., Cap Vincent pejlades den 9, Ca p lizard passerades den 25; den 6 Sept. skedde ankomslen
till 1\iinsö, och ankrades vid Nya Varfvct den 7, hvarcfter Siwnerten af!ack lades.
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Kongl. Svenska F1lotlan
~ .

~

~

~

-

l

Juli 1841.

~mr- a.

:-~

Fregatter.

J arramas
Najaden. .
CarlsJuona .

GO

48
48
4G
4G
40
40
36

Bri,qgar.
Delphin .
La Badine
La Coquette
Siwner tar.
Falk
Aclif.
Snappopp
Ångfartyg.
Thor (200 h.) .
Heimdall (14 Il.) .

10
18

10
10
G

[(utter.
20
18 ll3arthelemi .
18

10 - -

Eglee
Ingeborg .
styrbjörn .
Hi lda

-

-

-

.

8
8
8

s
8

8
•)

v

~

Vänta litet
14
Kongl. Jakter.
Amfion.
Esplendian
Ångfartyg.
Gylfe (100 h.) .
4
Nordstjernan (4 h.)
Däckad J(anonslup.
Ni ord
10
![utter.
Kolka .
10

6

4

2

2

Bar!wr.
-

-

~

- Makrillen .
-

-

Hulda
Lilla Amfion.'
Hök
Hjerpe.
Mörsarefartyg.
Slungaren.
Nillung.
.
Blixten.
Fredrikssund.

.

Hutterbrigg.

8

8

1- Experiment
1Chefsfartyg.
1-

StocMolms Statio n.

Däclfade J(anonslupar.

Cederström.
Vic tor v. Stedingk
Esbjömso n .
"Vrede
Hökenflylit .
E.hrensl\öld.
v. Essen.

S!wnert.

1
1
1

.

~~

Svalan

84
84
84
84
74
74
74
74
74
74

=8.

o::.l

=

~

=10.

J{orvetter.

.~

; :::

Liniesltepp.

Surtur .
Fenris .
Risanöt
Avisfartyg.
starkodder
Lastfartyg.
Briggen Harmonien
Två Bröder
Siwnerten Gäddan
Galeasen Pojken
Flickan
Jal\ten l'Ecumeur
Svan.

=l ~. ~ .

:l

CarlsTo·ona Station.

Desiree
Camilla .
Galathe
Götheborg
Eurydice
Josephine
Eugenic .
Chapman

.

;..;
~

"'c
o
"' '".'
o.
"'.
~

~

Carl Johan.
Carl XIII
Stocldwlm
Försigtigheten.
Oscar.
Gustaf den Slore.
Seandinavien
Fäderneslandet
Manligheten
Dristigheten

Mörsare{artyg.

-

-

-

·-

JaJa.
Brynhilda.
Bomb-kanonslupar.
8 12 st. å
10 ö. J[anonslupar.
36 st. å
Landstignings-/ranonslupar.
4 st. a.
Däclrade l[anonjollar.
- 3 st. å.
24

4

4
2
2
2

11-

2
2

1
1 6

3

-

4
2
2

4

--

2 -

2

4

4
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lnomb-lwnonslupar.\

Öppna J(anonjollar.

112 st. å . • •
Transportfartyg.

1 6 st. å. . . .

1

'

Öppna

-

..

4

2

a. . .

t../

1

-

1

uti

Annale s Maritimes för Maj månad innevaz·ande år
läses följande utur Journa l du Havre utdragne uppsats .

Chefsfartyg.

2
4

Skonerten Frigga
Jakten Orust. .

Sta tio n.

hlörsar efartyg.

Däclwde llanon-

slupar.

Jupiter. •
Neptun us.
lVIars .
Vulc;m . •
Pluto . •
Bachus.
lVI ercurius.
Eolus .
Herenies
A ch ilies •
Hector.
Ajax •
f_

S IÖVATTENS DESTILLATION >~<).

Öppna J(anonj oll?r.

-

Götheb orgs

•

J(anon-

- - 18 st. å . .
10 st.

.

4

slupm·.

Siri. . • . .
Tä rnan . . . ,
7 st. Kokslupar.

ca~tor

2

.-

Pollux. • • •

8
8
8
8
88
8 8
8
8 8 8
8

8

Thordön . .
Skonertar.
l'Aigle. . •
Puke . • •

1 2

8
8

Patrullfartyg.

-

4 st. å.

. .•

Transpo rtfartyg .

- Jaklen Glommen
-- Sköldpaddan.
Skalbaggen •
1

·-

1

Vi begagna tillfäiret att meddela våra läsare underrättelse om den expedition till Nya Zeland, på hvilken
Korvetten l'Aube för närvarande är stadd, helst den i hög
grad intresserar Franska handeln, särdeles i vår stad ',
som har deltagit i försölwt alt anlägga Iwlonier på denna
ö, under beskydd af ett Örlogsfartyg.
Vi finna detaljer i Kapten Lava us depecher, som ibland
annat, högeligen intressera oss: det är, på visst sätt, den
officiela bekräftelsen på denna beundransvä rda uppfinning ,
för hvilken man jemväl har vår stad att tacka, och hvarigenom Herrar Rocher & Peyre kommit derhän, att göra
hafsvattnet drickbart.
Efter talrika försök i land, hade Marinministern låtit
placera (;mbord på l'Aube ett destillations-kök, tillverliad t
af Hr Hocher; och delta val var lyckligt för uppfinnarna.
Om apparaten motslod alla omskift en nf en så lång sjöresa, i stormiga ha f; om den under sam ma ti d, beredde ,
utan annan åtgång af bränsle, än till ett vanli gt köl~: , en stor
qvantitet färskt vatten, så var problemet löst, så väl fö r
krigsfartyg, som för handelsflottan. Hafsvattnet kan då häp*) Under tryckningen af detta !Järte, har den här intagne up
Red.
satsen blifvit liänd OGh öfversatt.
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danefter uppfylla vattenförrådets ställe ombord på Sta!en!l
fartyg, som ofta med stora omkostnader intagit färskt vatten.
Vi låta Befälharvaren Hr Lavau sjelf meddela hvad
som tilldragit sig ombord på fartyget, och för sådant ändamål utdraga vi följande stälien ur Rapporten till Ministern, efter ankomslen till Akaroa-viken .
"Jag har den äran att meddela, det under de sju
månader, som milt destillations-kök varit begagnad!, har
jag låtit undersöka och rengöra denna apparat, på hvilken ej behöfts den minsta reparation . Apparaten är för
stor för en Korvett, men om man bränner 68 a78liil. (160
a 183 Sv. 'lE) stenkol, erhålles 700 a 750 lit. (267 a 287
Sv. k:r) hvilket gör omkring 10 lit. (3,82 Sv. k:r) vatten
på en kil. (2l35 Sv. 'lE) kol.
Hvad vattnets besl\affenhet angår, är intet öfrigt att
önska l när det lagom tid får afblåsa; det är ganska god t
till smaken, i synnerhet då man 3 a 4 dagar förvarat det
i vattentunnorne (les caisses) l och det har ej det minsta
menliga inflytande på heJsan.
Med en åtgång af mintlre ån 1 hectolitre kol om dagen, kan man lwlia åt en Fregatts hela besättning, och

på samma gång förskaffa den vanliga rationen vatten.
I\1indre än 1 hectolitre (3,82 Sv. k:r) l detta är en omkostnad af 8 a 900 Fr. (4 a 500 Rdr Eko) om året på
sin höjd, och man erhåller då, med en ofantlig ekonomi ,
de ovärderliga fördelarue alt alltid, och under alla tänk- ,
bara förhållanden, äga ett outtömmeligt förråd af friskt,
iölt qch helsosarpt vatten.
Örlogsmännen skola ej bchöfva, för att intaga vatten , alt afbryta kryssningar , blockader, och att förändra

kursen under resor omkring jorden; men desse utomordentliga resullater skulle ej erhållits utan Herrar Rocher &
Peyres method, h varpå ett patent försälHar dem om ägande··
rätten. Alla andra försök i detta afseende ha fva hitintills
misslyckats.
l

Det vigliga målet var alt till sjös erhålla en tillräcklig qvanlitet färskt valten, med den minsl.a åtgång af
br~insle . Upplösandet af delta problem var ej möjligt på
annat sätt, ii n att använda kökels bränsle att förvandla
hafsvattnet till ånga, och med denna ånga koka, h varigenom den sålunda begagnas till nytta, innan den ingår i
serpentinen, der lionelenseringen äger rum. Se der, för
hvad man har att tacka Herrar Rocher & Peyre.
Deras uppfinning, liksom alla nytliga upptäckter, har
redan hafvit äran alt efterapas och efterfuskas.
,_-

-""\

Vi hafva läst uti ett Nummer af Journal du Havre
anmälan om ett försök anstäldt i denna stad af Hr Lallier
från Paris.
Hr Lallier gifver sig förfjenslen af att ensam hafva
löst det vigtiga problemet alt göra hafsvattnet drickbart:
han förbigår under fullkomlig tystnad Herrar Rocher &
P eyres destillations-apparater; derefter upprepar ha n med
omsvep de vackra resultaterne af sina försök, som ej
gifva mindre än 12 a 15 lit. vallen i timmen, medelst en
apparat om 1m 15 på alla sidor.
Genom den erfarenhet man vunnit på de fartyg från
Nantes och Bordeaux, som sedan åtskillige år tillbaka
begagnat sig af Herrar Ro ch er & Peyres destillations-Irök ,
är afgjordt, att vatten-destillationen gifver nästan halfparten mindre ombord än i land.
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Denna minskning i vatten-produktionen betyder föga ,
då dessa apparater beräknas derefter, och äro en fjerdedel
mindre stora än La IIiers, men likväl destillera i fabrikantens verkstad 60 a 70 lit. (22,82 a 26,7 4 Sv. k: r) i timmen, som gör 30 a 35 till sjös, en mer im tillräcklig
qvantitel för behofvet på ett handelsfartyg.
Men 12 a 15 lit. i land, gifva 6 a 7 till sjös, under
förutsättande att Hr Lalliers apparater äro lika ändamålsenligt tillverkade, för att motstå slöfarne på ett fartyg.
Detta allt för !\lena resailat, gör dem, i vår tanke, ula"
användbarheL
Vi finna a!t Hr Lallier i synnerhet skryter öfvcr e ~.
filtrering af egen uppfinning, som betager vattnet all fadd
smak. Hvem vet ej, att med några delar svafvel, kol och
sand man lätteligen lmn erhålla ett förträffligt filtrum och
vi hafva sett en sådan filtrering hos Hr Rocl1er, som alls
icke lcmnade det ringaste öfrigt att önska. Denna filtrering är kanhända nytlig vid försöken med apparaten, för
att ögonblickligen betaga vatlnct den bismak af brändt,
som det har, då det utgår från destillerpannan; men Hr
Ro ch er har afstått derifrån, eller snarare har icke vid anY ändandet fästat någon uppmärl\samhet dervid, emedan,
såsom Hr Lavan säger, vattnet efter några timmars förlopp , har fullkomligt förlorat denna bismak, obetydlig för
öfrigt, och alt vattnet är fullkomligt helsosamt och godt".

