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4.
Erint•inga t• vid Pt•insen.• af Joinville
1nuniirlul ittgar rörande tillstånde t
tned Frtll'tBka ~ö-Hrigsväsendet. ~)
H. K. H. Prinsens af Joinville skrift, om Frankrikes sjöstyrka, ä r ett af de arbeten som måste väl
studeras och betänkas, innan det afgörande bedömmes.
Författarens namn och st:illning i samhä llet , hans egenskap af högt·e befälhafvare, bans ålder och gjorda tjenster, de inflytanden af hvilka han omgifves , utgöra
lika mi\nga anledningar att taga i betraktande, så väl
grunden för hans f1sigter som den form ban begagnat
föt· /deras framställning.
Då de derjemte gif,·a ett
ovanligt ornf~tng åt verkningen af hans arbete, förtjena de ntt afvägas och att ingå, för så mycket de
vet·kligen gälla, uti undersökningen om den systematiska opinion, h vilken åsyftar ingenting mindre än att,
allt efter som den förstås, antingen omstörta eller befästa den nu existerande planen för vår sjöstyrka.
Olyckligtvis medgifver icke en periodisk skrifts
inskränk ta ntrymme, att företaga nämde slags arbete,
som, både genom sin natur och speciella innchftll,
l<l'äfve ;· en utförlighet, hvilken icke kan umbäras, vid
äfventyr, att blifva otydlig ellet· förbigå mycket som
borde sägas.
Vi vilja ej heller bjuda till, att här

.t.l) Då Pdnsens af Joinville shift utkommit i Svensk öf-

versättning, torde d~ ej vara m· vägen att dessa, m·
Annales M<witimes föt· Maj 1844 hämtade, Erint·inga1·
tif,:en finnas pii våt·t sprilk, oaktadt, såsom kändt ä1·,
Pl'lnsen sedel'lnera mycket justerat sina omdÖmPn römnde Sjö-K rigsväsend et.
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åstadkomma nägot sådant . Men tvungne till inskränkning, skola vi dock försöka, att ulvisa dc grunder·
på hvilka man velat bygga ocb, i sammanbang, meddela de hnfvudsakliga intryck vi erfarit.
Vi hafva utan för·bebåll berömt för·fattarens s~ilt
att gå öppet till väga. Vi hafva bevisat oss tillhöra
dem som tro det vara bättre, att upplysa en sjuk om
dess verkliga tillstånd, än förespegla honom förhoppningar hvilka nödvändigt måste upplösa sig uti missDenna behandling förutsätter naturligtvis,
räkning.
att den sjJJke ej höret· till de svaga, försia ppade varelser, som blifva nedslagna vid åta n kan på sina olyckor och ej hafva tillräcklig själsstyrka för att strida
emot och besegra dem; men vi hafva aldrig tmtt, att
dt>t skulle göra heder åt vårt fädernesland om sistnätllde hypothes på detsamma tillämpades.
Likaledes hafva vi gjort rättvisa åt författarens
afsigt och det berömvärda mod han ådagalägger då
han offentliggör Regeringens sorglöshet i hänseende till

å ng flottan.
Låtom oss nu undersöka de åsigter han framställer ,
och att börja med den tanke, inom h vilken de sammanfattas och som författaren sjelf har gifvit följande form:
''Kraftfull ot·g;misering och utveckling :1f vår ång"bf•tsflotta på våra kuster och i medelhafvet."
''Sw rka och väl ber ä k na de k ryss n ingssl:11 ioners ela''blerande på alla haf h varest , i fredstid, vår h:1ndel
"bar intressen att bevaka och, i krig, vi kunna ope"re ra med fördeL''
Visserligen innebära dessa båda sålunda uppgifna propositioner en obestridlig sanning. De uttrycka
fullkomligt vår marins bebof, och mäste medgifvas af
alla som tänka på dess framtid. Att så som författaren önskar, hämma den olycksrligra ström, som indrager marmen i onyttiga utgifter för materiel och

etablissementer ·, är visserligen en t•eform som vi önska af a llt vårt hjerta. Men att söka detta mål
vår seglMH1e flottas bekostnad , "u ndandraga,'' enligt
hans uttryck, "vårt förtroende från våra skepp," för
a tt inskränk:1 vår styrka t ill underbållandet af 20 st.
ångfa rtyg och 22 fregatter : se der ett påstående som
ej lättsinnigt bör antagas.
Det förtjenar så mycket mer att skär~kildas som
andan deraf genomgåt• hela Prinsens af Joinville skrift,
och det är den fixa ideen, att i sjöför·svaret införa
rent mekaniska verkningu 1 stället föt· dessa beundransvärda skapelser, dessa ft·uktet• a} konstens och
naturens earnfälta förmftga, h vartill man ledes af d e
annars kloka slutsatsarne som den uya ångkrilftcns
mellankomst ingifvit honom.
/ Hät· , om någonsin, är det nödvändigt, att uppställa en bestämd skillnad emellan födattarens premis.,.
ser och de konklusioner ban af dem drager; emellan
principen ifrån h v ilken han utgåt· och de följder han
af den erhåller: en så mycket nödvändigare åtskillnad, som, uti ett ä mne med h vilket få läsare äro
fullkomligt bekante, de s:1nna och rätta åsigterna i de
förra lätteligen sprida falskt sken öfver de sednat·e.
Allmänhetens omdöme, intaget af den sannfärdiga förespeglingen om nya förbållanden som ängflottan bildar · sjökriget, kan lätt förmås att sluta sig till en
opinion , bvaraf någt·a delar synas fullt bevisade. Dess
begrepp, tillfredsstälclt i vissa punkter, skall fatta
förti·oenne föt· resten och, n:1tul'ligtvis, blifva böjdt
att, på en autoritets vitsord som icke bör· kunna misstänkas, sätta tro till vågade påståenden eller onaturliga slutföljder, llVilkai., bt·ister ingenting angifver.
Men, för den allmänna godtroheten är knappt något fal'ligat·e än denna blandning af sannt och falskt,
crenom ett ädPit ' af sin
framstäldt med uppriktiahet
b
b
egl'll C.ifverrygl'lse häul'ördt , snille. Det är <1lla wste~

pa
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mers vanliga f-el. Man förvånas öfvet· en ny, rikhaltig idee, och blott man kunde låta den mogna skulle dl'n bära fullkomlig frukt; men menniskan, i sin
ä regi righct, nöjet· sig aldrig med en begränsad eröfring.
Uppfinningens verkliga värde tillfredsställer
henne icke, och den måste blifva en guldådra som
åt henne öppnar porfarne till allt vetande. På denda idee upptornar hon ett system; hon vill derigenom
ttlt)da oändligheten och förvillar sig i fel som, för
lång tid, betager menniskoslägtet nyttan af den först
gjorda upptäckten.
Verldshistorien ät· full af dylika varningar. Hvad
har det blifvit af alla de systemer i vetenskaperna
som a l la ål d ntt·s största s n i!len lem n at oss? Det ena
hat· störtat det andra; knappt qvarstår· af dem mer än
blotta grundideen; emedan endast den var sann och
fullkomlig i sin enkelhet.
Så är det äfven med de åsigter som Prinsen af
Joinville hat' framkastat; och om man förebrår oss
att ha f va åberopat så stora exempel, i an led n ing af en
broclmre, vilja vi p~uninna, att frågan är om Frankrikes framtid som sjömakt och att enthnsiasmen är
tillåtlig vid åtankan deraf.
Uti skriften rörande tillståndet af vftr sjömakt ,
är allt lHad som angår en ängflottas fördelar, de förändringar en sådan skulle tillvägabringa uti planer för
anfall och försvar, (likvisst endast med begagnande af
detta vapen i en inskänktare skala) och allt 11Vad som
visar nödvändigheten alt ådagalägga krilft i dess användande, lika väl tänkt som uttryckt. Ja, uppfinningen af ångfartyg erbjuder Frankrike ett lofvande
tillfälle att, genom bibehållande af jemnlikhet i detta
va pen, fy Ila en del a f sin underlägsen het på sjön.
Utgångne från samma punkt och gående med samma
hastigbet borde vi, på samma tid, hafva uppnått sam-ma kraft och styrka. Vi haha ide gjort det; se der

vårt fel. I stället att förminska afståndet som åtskilde oss ft·ån England, hafva vi ökat detsamma, då vi
till underlägsenhet i seglande flotta lagt underlägsenhet j ånaflotta.
Att detta beklagansvärda oförutseende
,.,
måtte visa nödvändighet€cn af, att vidtaga kraftiga åtaärd<'l' till den förlorad e tidens återvinnande, är hvad
b
,.j uppriktigt Önska, och IJVad vi sökt framkalla genom våra förnyade påminndser. Men alt den slutföljd man htiraf kan draga, skulle hlifva förminskning
i våra seglande fartygs antal, eller, att vi böra öfvergifva våra linieskepp en flottas själ och kroppden enda styrka som ät· i stånd att uppträda i linie
mot fienden, . se dm· hvad vi aldrig kunna fatta. ,.
Detta vore, att ej allerwst afsäga sig allt inflytande på hafvet, utan derjemte, att på förhand förklat•a
sig/vanmäktig och undergifven!
Må man ej påstå, att detta försvagande skulle
ersättas af den utvidgning som gifves åt vår ångflotta.
I denna punkt åberopa vi författarens egna ord. "Det
är utom tvif\·el ," anmärker han, "att våt• ångflotta ej
förmår gifva oss några fördelat· som man ej skulle
kunna vända emot oss. " Häraf följer sf1ledes, att sedan vi ha f va uppoffrat våra skepp, för att använda
alla våra tillgångar på och ställa hela v~u·t hopp till
en ängflotta, skola vi ej hafva lyckats uti annat, än
smida ett vapen likt det man emot oss kan begagna.
Och må man noga betänka, att detta vapen, med sin
begränsade verkningskrets, hädanefter skall vara det
enda i våra händer. På denna enda kraft, som man
måste medgifva flenden föt·måga att motväga, skall vårt
öde således lHila: slagne, äro vi afväpnade; och äfven
om vi segra, hafva vi ej en gång angripit det stridsmedel som försäkrar fienden om ett oinskränkt herravälde på hafvet.
Ty om, som författaren försäkrar, ''användandet
af en ångflotta å ena sidan gif'ver skeppen den un-
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," Inad kan, å
derordnade rölen af beläarinas-artilleri
o
o
andra, å ngtlotlan uträtta emot dessa massor af rörligt
artilleri? se der en fdga som ej blifvit besvarad och
·som måste besvaras, om man förutsätter, att England
skulle bib<'hålla sina skepp då Frankrike uppoll'ra•·
stna.

Skall den endast förblit\·a en stilla åskådare af
Skall den hastigt försvinna å båda sidor?
Oet :-ir kn:1ppt troligt. Skall den spela en så underlä"'sen röle, att dess mellankomst skulle anses vara
ut~n verkan? Författaren påst?tr det. Mt•n på h vilka
O'runder stöder han sig'! Pa inga, rn?tste vi svan.t , och
O
ecrentlirren linues oc 1<sa tn.ga.
.
o
o
har visat hvad gagn en a 1't1 e l r11ng
Erfarenllt'ten
f111gfartyg som åtföljer en sPglande eskad1•r, ~an ?öra på
Man bar sett vid Beyrouth, vu! S:t Jean
kusterna.
cJ'UIIoa, i China, ångfartyg som boxerarle krigsfartyg,
rekorrnocerade och, med skyndsam het, transporterade
trup~er till dt·barkeringsstället. Deras nytta ..i dylika
Men ofverallt,
fflll är al1111änt erkänd och värderad.
de 1• man hiuills sett dem agera, var det blott som
hjelptruppet·, understödde af en imponerande styrka,
o~h mera beräknade att förölw och gifva vigt iit utvecklingen af dennas krafter, än att sjelfve åstadkomDeras nytt ;J här svarar emot
ma afgörande resultater.
rle biträden som en arme alltid har till sin disposition;
den sv a ra r deremot, om man så vi Il, uti en mera
kraftig, mera bastig och mera afgörande grad, men
alltid såsom el! bihang.
Hvad skulle således hända om hela den dfektiva styrkan endast bestod af ftngfartygil Huru skulle
flotta? Huru skulle
si•r
dt·n tau·a
b
b ut emot en secrbnde
~
den emotstå chocken af dess kraftfulla artilleri? ty på
srt m m ;J gå ng som de äro bättre rustade för fly k t och
öfv;;Tumplino· äro de tillika mera utsatte för att kunna lida skada. Man har ännu ej sett en strid emeli sådan st~llning
ett ånafart)'"
och
lan ett seolantle
b'
b
'
b
till b varandra som den, Prinsen af Joinville frirutsätter i sina beräkningar, och för vrtl' del tillst~ ··i, att
klar föreställning om utvi CJ. kunna oaöra oss nåo·on
o
giingen. Huru skulle det gå, om genom vetenskapens
framsteg de seglande fartygen vunno medel att tillegstriden~

n

Mot deu11a fri:q~a strandar Prinsens af Joinville
hela raisonnement, l1vars utredande, ännu tillhörigt
framtidens lwmligheter, måste göra allt förutseende
likstämmigt med blotta hypotheser ; låtom oss skärskåda detta.
Genom den utveckling författaren sjelf gifvet· iit
si u öfvert ygelse a ngi'w n de det n ya k rigs-systt"met, som
att, enkotmner att införa, blir det tydlig·t
ånakraften
u
"
o
ligt hans mening , detta vapen mera egna•· sig till anfall
än försvar, och att, det enditsl knn verk::~ inom dPn gräns
Af dessa häda
som dess förråd af bränsle utstakar.
omständigheter följer, att det nya systemet, icke kan
tillämpas utan på ha f af föga utsträckning, såsom Canalen och Medel ha f vet, och att det kon11ner att bestä i ett krig, beräknad! på öfverrumplingar och coups
de ma in. Som man måste antaga, på sätt författnren
äfven medgifver, alt 111an hat· att göra med en, åtminstone i styrka och skicklighet, jemngod fiende, så
följer, att man å båda ~icfor skall förstöra hvarandra;
.och då man har lika styrka till anfall, skola äf'ven bi'•da parterna spara sina krafter för att f'örsvölra sig IIJOt
den ömsesidiga fn ra n . O e rigcnom slwll den <l Ini va st yrkan på båda sidot· f'örblifva neutraliserad och, intilldess segren gor utslag i saken , de krigförande rnakteroa qvarhållas i deras urspn111gliga ställning.
Da således ltngflottorna blifva jemngotla på den
plats der dc kunna vPrka , l'ttersti\r att utforska, hvad
som kan nedtynga vågsk i'd en ; och det är här som
frågan om en seglande flotta fnunställcr s•g.

"''

•
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na sig vissa af de fördelar ängfartygen nu äga, lttan
att förlora några af sine egna jl och detta är ej långt
borta.
Låt vara , att man ungefärligen är öfverens om
de förödelser som skulle kunna åstadkommas genom
de nya anfnllsmedd, hvilka en ängfloila i krig erbjuder; så äg·er man dock ännu blott obestämda uppgifter rö1·ande sättet, att ordna dess verkning:1r. Mnn
känner redan huru den kan skada, men icke huru den
förmå•· alt skydda, och detta sednare utgöt· likväl en
icke mindre väsent lig del af krigskonsten. Den sälter
åtel' i frf1ga de flesta problemer som redan blifvit
utredda föt· seglande . flottor eller kanske rättare, insätter nya termer i dessa problemer, och fordra•· ny
upplösning, IHilken ännu icke blifvit verkställd. Och,
ehuru ingen förmår beräkna i hvilkct förhållande den
skulle kunna förenas med de förut befintliga elementerna , vill man all den redan skall innefatta dem alla.
Man fåt• ej glömma, att det är• en sak, som ännu
befinnes i sin första utveckling och att man icke må
förhastadt och obetänh söka bringa df'n till sitt yttersta, förmodade resultat. Men om t~rfarenlwtcn skulle
förneka alla dessa förespeglingar, om, efter att hafva
förstört våra s!-epp, upplöst våra stamtrupper till sjöss
och förafskedat våra besättningar, f(irlonrt stödet af
fordna ärorika minnen , man åte1· funne sig nödsakad
att påbegynna detta ofantliga verk, hvflrtill så många
seklet· åtgf1tt för att skapa, h vad siwlie författaren till
i frågavarande skrift svara Frankrikes sörja nde Genius,
el å den, såsom fordom A ugnstus till Va rus, u t ropade :
"återgif mig mina legioner!"
Hittills hafva vi emedlcrtid end<1st tagit i betr·aktande ångflottans sannolika framtid på det inskränkta
fält som uteslutande tillhör densamma.
Men medan
den endflsl. rör sig i Ca n alen och Medel hafvet, erbjudande åt dessa jordklotets punkter skådespelet af sina oför-

trutna strider, hurudant blir förhållandet mellertid på
de öfrio-e ha f ven? Skola dessa som, enl ir;t vå1· gemeno
.
samma ranka, lrgga utom ang!lotrans verkn111gskrets,
salwa bcherrslwre; eller skall ej den nation på dem
spela mästare, som haft nog klokhet, för att bibeh3lla en segbnde flotta och icke förglömma, att Nepo

•

•

tuni treudd är en herrslwrespira?
Prinsen af Joinville ba1· förutsett detta inkast,
och skyndar srg alt möta detsamma; men bringad af
sin egen sats till en m;,rteriel omöjlighet, är han nödsakad att fullfölja tillämpningen deraf på en annan
grund.
mir visat• det sig, till hvilka orimliga slutföljder b;rn kommit; här börjfls, på sitt sätt, strflffet föt·
det felaktiga i lwns argumenter och vi gå, med fulla
segel, in på motsägelsernas gebit.
För att supplet>ra ångflouan pf1 de puukter den
ej kan uppnå, tar han genast sin tillflykt till en seglande flotta och pHnllar, sålunda, det föraktade, förkastade verktyget, för att dermed ensamt fullkomna
de u pptl•·ag b vilka den förstnämrlfl, h lott med dess
tillhje lp , i n3gon mån kunnat uppfyllfl. Den ena utses, att härja kusterna och förvandla sjökriget tillmed
list utförda land~tigningar och ödeläggelser; åt den
andra lemnas den egent li gt mant1ma verks~mheten,
det vill säg;r: att på al b ha f visa nation e ns flagga och
fjerran lå ta kanna moderlandc·rs styrka. S3dan är den
andel som skriftens författare sjclf bestämmer f1t bvar
och en flf dessa flollor.
I följd bära f föreslZ11· han: ''E tablerand et af starka och väl beräknade kryssningsstillianer prr alla aflagsna hal' och att, till s~\dant ändamå l, använda åtminstone 22 fregatrer af första storleken."
Här mr1ste f1ter skillnad gör::rs emellan dc af föt·fattaren anförde skäl för användandet al' stora fregatter, och det slutliga ändamål hvartill ban bestärnmet·
dem.
De förra äro förträlliga, samt fullkomligt san-
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na; men det sednare är bygdt på en falsk grund, sitsom vi snart slwla åcL-1galägga-.
För alt bevisa hvad dessa fregatteskadrar kunna
u träl ta, stödjer sig förfalla ren, bia n d :llld ra a rgu menter, hufvndsakligen på de vigtiga resullater som af
dylika expeditionet· vunnits under föregående krig,
och hänvisat· till våra ärorika minnen af striderna i
de 1n d iska ra rvattuen.
Allt detta är ock snnt, både nti sakernas fordna och n:irvnrande tillst~lnd; men förf<~ttaren glömmet·
här sin sats och lemnnr ut· sigte dC'tl punkt ifrån
hvilken han utgått.
Om våra fregatt"r halva uti lndien efterlemnat
så ärofulla minnen, så är det i följd deraf, ntt de ej
hade att kämpa mot en alltför olika styrk<t. Och llVarföre? Jo, emedan v~trn flottor, i Europa eller nunorstädes, sf1 fullt upp sysselsatte den Engelskn, att den. nas större skepp måst.e blifva qvar vid hufvudstyrbn.
Föt· att hålln stånd emot Lnbourdon.-ye, Suffren,
Dupen·e, knnde den då blott från sig detnchern ett
antal och en cert fartyg som ansågs st&,. i förhi\llande
till de partiella strider hvilka föreföllo på dessa nfltigsna farvatten, och som voro utan afgörande inflytande
. på utgången af den hufvudsaklig a kamp som föregick
emellan de stora flottorna .
Men ombyt detta förhållande; förstör Frankrib•s
skepp, utdöm dess linieflotta för att sätta i dess st~ille
20 ångbfttar (Pgentligen blott inslrumenter för utförnnde af ströftåg) och lika tuå nga fregnller; så skrtll
engelska flottan, icke mer nödsakad att bevaka vftr och
att hålla sig färdig ruot dess angrepp, kunna för fl ytta sin styrka hvnrt helst omständig hetema påkalla,
samt lägga ett af sina littieskepp sida orn sida med
IH·arje af våra frpgatter.
Ligger det verkligen ett förutseende af denna händelse, i den omsorg IJ\•<trtllctl förfilllarcu påyrkar f re-
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galler af sti)rsta dirnensionPr? Ultom oss åt111instone ge
akt der på; ty emel lan en fregan af största storlekPn
och ett litet skepp, är skillnadt•n icke betydlig, och
vi ftterkomma i det aldranärmnste till dessa krigsrnachiner hvilk<~ vi , en li gt d•· n af författaren framkastadc principen, utHlandt·:lgit vårt förtroende.
Af följande tvenne händPlser m~lsle en intraffa :
anti n gen skol<~ fregat tr·skad ra r n e bl i f va för sv<1gn eller
tillräckligt slnrkn, att rniita sig med fiPnden.
l förra fallet blifva de uödsakade att ständigt
undfly och dölja sig för örverlägsna rnotståncbrc, och,
oförmögne att förS\'ilra sig sjelfve, huru skola de kunua beskydda vfHa besittningar och vii r handel 11 Kan
det vara denna förödmjubtde role som prinsen af Joinville bestämmer åt dem? Vi tro det icke.
De mitsie följakrligPn samnwnsätt;~s sft, att de
kunna bestå i str id en, och Ji't återlwrnma vi ju till
villkoren för nuvarande krigs-sätt. Här se vi oss ju
föranlåtue att sätta l ika Sl)'l'ka mol lika, skepp mot
skepp, fregatt mot fregatt, och, pi't det att vftra, till
de afl:igsna hafven detacherade eskadrar, icke må få
att göra nted alltför öfverbgsna molståudare, m[tsle
vi nödvändigt hafva en flolin som kan sysselsiitta och
!Jålla fiendens stora mnkt i schack .
Sålunda ftterkomma \'i helt och hållrt till nödvänd ighetcn at t bi behå fl;, ett sjöl<rigs-s_ystem i stor
skala, hvilket är alldeles molsalsen till förf<~ttarens, af
ifrågavarande skrift, grund ide.
. Ty, uti den underordnade stäl lnin g, hvaru ti vi
befinna oss mol England, med hänseende till v:"ir underlägsenhet i antal, böra v t komma ihog, all vtu·
flolias tillvaro ej uteslutande har segren till syft,•n;:'\1.
Utan att söka undvika chancrn nf' en strid ntcriir den
.
"
förnä mligast ett medel till försvn1·, nlldenstnnd det ät•
erkänd t, a tt man med ho·anskn underlä<'sen
si)Tka
förh
•
-mår icke allenast hejda fiendens föret<Jg, rneu äfvcn
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tvingn honom till s~1 stora ansträngning<~r alt dessa
omsider mPdtaga hans krafter och modfalla honom.
Det ;ir dock ej allenast en klok färsigtighet och
omso'rgen för sitt sjelfbes ti'md som mäktigt bjuder Frankrike att bibehålla sin Ii niefloila, genom h vilken det
intager andra rummel bland sjömakterne. Flerfalldiga
bevekelsegrunder, af et1 högre syftning, förbjuda det att
lemna det'ta rum och dymedelst afstå från sina pligte1·
i hänseende till den allmänna verldspolitiken. Vi hoppas att kunna ådagalägga detta.
Sedan vi antagit, att ingenting ännu kan vara
bestärmit rörande proportionerna som böra ;iga rum
f'mella n den segla n de oclt ängflotta n, inom den trft nga verkningskrets der denna sed nare, i följd af sakens
natur, är inskränkt; så hafva vi funnit, att sistt1ämda
flotta nödvändigt måste at den förra öfverlflla oceanens
vidsträckta Otlll'åde, det vill säga: det egentliga f31tet
för sjömannaverksamhet.
I följd af författarens förslag, att ilfhjelpa denna
oförmögenbet hos ångflottan, hafva vi visat hu1·u han
nödgas anlita den seglnnde och, dertill tvingad genom
slutföljdernil af sin frnmkastade ide, antingen måste
tillintetgöra Frankrikes kraft såsom sjömakt ellet· ock
åter ingft uti det närvilrande sjökrigssystemets alla förhålinnelen, d. v. s. bekosta en defensiv styrka (anspråkslös politik) af samma beskaffenhet som lienelens samt,
följaktligen sjelf bibehålla skepp eller stora fregatter
föt· ntt kunna utkämpa striden.
Äfven vi erbnna, att h vilka de förändringar än
blifva som ångflottans mellankomst slutligen föranleder i krigen till sjöss, så är det nödvändigt, alt Frankril<e tillPgnar sig detta nya kraftelement; doek skall
det aldrig, i anseende till sin inskränktil verkningskrets, förmå ntt uppfylla sammn ändamål som en seglnnde flotta, b vilken, ute på rymden, alltid rättfärdigar sm tillvaro.
Hcvisct stöder sig på sakens natur.

8J
Men det o·ifves ännu andra skäl som kunna göra
si" gällande mo~ utdön1mandd eller minskning i nntale~ af vara skepp' och vi vilja ft·amställa dem till
fostcrbnclsväunens niirmare begrundande.
För att ersätta franska linieflottan genom t1'enue eskadrnr, den ena bestående af seglande, den andra nf ftngfartyg, b~tda Hitta och blott tjenlige för tillfälliga företag men
in•ralunda
för ett rerruliert
kri[!',
stöder fö rfattaren motio
t>
v
vcrna i sin hypothes endast på ett fredsbrott med England. Genomträngd af ideen om stridskrafternas olik11et, vill han förbyta försvaret till n n fall genom ett
stem af hemli.rt
anlaO'dil
och hilstigt
utförda öfSy
~
b
b
~
verrumplingar. Antager man denna hypothes för god,
så kan man visserligen draga någon fördel utaf, att
försöka systemet.
Det bil r blifvit mycket berömd t;
det har äfven tillfälligtvis lydals i utförandet, och tager man omöjligheten, ntt på öppna fältet möta sin
fiende, för af'gjord, så kan man visserligen medgifva,
att det ligger ett slags nytta i dess begagnande.
Meu äro då Frankrike och Englaud de enda
mnkter i verlden? bör mnn tro, att om det än finnes
många Silnnolikheter i hypothesen, dennas termer likväl
icke kunna modifieras, eller framstå uncle•· flera skiljaktiga kombin;ttioner? Emedlertid hnr författaren grundlagt sitt systern med blicken uteslutande fästad på det
absolutil förverkligandel nf haus hypothes, och uppoffrande allt som ej ingår i densamma, gö1· han den
användl,ar blott
de förhallanden ban antaget· fö1·
gifn~ men u ta u värde i alla öfriga, som han helt och
hållet förbiser.
Detta är ju, att göra undilntaget till regel och
utbyta en nnvändbar krnftig organisation, som, lämpande sig efter alla behof och omständigheter, gifver medel <ttt möta farau på alla håll, -- mot ett
·e nsidigt, ohandterligt system för hvilket blott ett enda
föremål finnes.
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K a n och bör F ra n k rike, för att hereda sig för
en ensam, af mångahanda framtida tillfalligiJPter heroende, handt>lse, uwd fri öfverläggning, fatta det förtviflade· beslutet, att indraga eller förminska sin krigsmateriel, oc h förkasta den bästa delen af de medel
h va r på förhoppningen gr u n da r sig om ett fälttågs
l)'Ckl icra
uto·åna?
En öfvervunnen och flyende Gener>
o
t>
ra!, ser slcrb nfwon
(!ånrr
tvinl!ad
till ett sådant beslut;
O
v
O
c'
men är väl Frankrike bragd t till denna ytterlighet,
då man , öfvergifven och i upplösnings-tillstånd lyssnar till förtviHans rådslag? Långt derifrån, och, 0111
man närmare vill utreda saken, skall det befinnas,
all ett helt annat framtids-perspectiv v1sar sig för detta
la ud.
Genom antalet och styrkan af sina skepp, genom
sitt sjöfolks duglighet och sina Officerares skicklighet,
intager Frankrike andt·a rummet bland sjömakterna.
Bibebfdlandet af detta rnm beror eudast och allen;~st på en väl organiserad linieflotta.
Låt denna försvagas, söndtTfalla , s5ras uti dess lifskraft genom frånskil.jandet af dess förnämsta organe1·, oeb fransyska
flottan skall omedelbar! igen förblandas i hopen, ellet·
nedstiga till jemnbredd med dessa makter (Förenta
Staterna förete derp~ ett exempel), som, ägande inom
sig fröen till alla de medel h vilka, föt· bildandet af
ett kraftigt sjökrigsväsen kunna erfordras, lemna dem
obeg;~gnade oeh ofruktbara eller öfverlåta dem till
a 'n dra ändam~d.
Om deremot Frankrike bibehåller sin flotta och
itJtager din politiska ställning som dennas tillvaro anv is;~r , tillegna t· det sig en vacker, uppböjd röle; ne1nl.
den af en naturlig sjö-oppositions-ehcf. Främst ibland
sjömr~kterna af andra rangen , är hon deras ledstjerna,
och samlar dt'm kring sin flagga h vilken, så väl åt
alla gemensamt som åt hvar och en särskilt utvisar
hvarest de skola finna bistånd emot förtrycket.
Hop-

...

J1f'l <l!t m träda i f'örbnnd ll!f'd oss under stridt•n mot
den g<"mensamme fienden, har ett miiktigt inflytande
pf1 de, till ,,i\ r flagga sig slut<Jndc hanet·e n, ln,ill;:t, hesl<yddaclt• i d;w, kunna i morgon blifva nyttio-a auxiliairer.
•
t>
'
•
"'
Oaktadt den öf'vervigt England äger vågar dt'l icke,
snkem<~s närvarande ~kick, alltför mycket uppdrifva verkning:ll'n<' af sina anspr?tk på öfverväldet till
sjöss.
D~ folkrätten Pj kan lwyla dess tillgrepp blir
det, äfven passiva, motsr:;ud, som Frankrike i spetsen
för en coalition kan nppställa emot tyranniet, en åtct'hfdlaude tyg.-1. Det varn::n England pft s:umna gång
som det lifv<~r modet hos de svagare.
Fr<~nkrike och
dess florta bilda det nödvändiga bHndet till fören<~nde
af de k rai'tf'r som motväga engelska väldet, oeb vårt
l;.~nd är skyldigt både sig sjelf oeh nwnskligheren, att
1eke öfverge sin post, den siste som försvann· oberoendet pr1 haf'ven.
O c h dl'lta är ich blott e n hypothes. Dt'lta ?diggande som Frankrikes seklers gamla traditioner lemnat
arf, tlnnes inskrifvit, för hvarje epok, i dess
historia; och dess uppotl'ringar, dess ansträngningar,
att uppfylla detsamma, upptaga n5gra af de skönaste
blad demti. Simile vårt land, oberäknndt de politiska intressen som qvarhfdla det i nämde ställning,
afvika ifrån JensanJma och, endast tänkande på sig
sjt'lf, spara sina hjelpkällnr för en oviss, ytterligt villkorlig händelse? Skall det öfvergifva den ärofulla,
upphöjda ståndpunkt som tillhör dess rang och d1aga
sig iTIIbaka från vädjobanan, eller göra sig ännu rin- .
gare för att blif'va mindre blottstäldr? Sk;~ll dt>t förv!!ndla sin flotta till osynliga eskadrar (Pscadres invisibles) iniif'vnde !ltt för fienden dölja deras närvaro
oeh undvika hans möte, eller till krypshyltar (dresseut'S
d'ernbuscacles) f'örnvande det forrlna barbaresk-kriget,
och slutlil!en dra"a "sirr
undan med ån•>ans
hela ba~ti(!Ö
b
het? Sihla n a äro de fri'tgor som u p ps tå d il man närLJ

~

~
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mare taaer·
i Dfven:io·andc
fiilj'det•na af det systern
t>
o
•
födattaren till ifrågavarande skrift framkastar·, och för
h vilka ban, sluten inom de t.rflllga, bestämda gränsorna af drn sats ban drifver, icke synes bafva gjort
sig reda.
Tauom
oss noo·a
i akt för denna br·innande hänb
b
förelse, denna nyhe tsfeber, som uppeldar sinnena och
föret· dem lång.t utom verklighetens gränsor till inbillningens sferer.
Må vi med varsambet emottaga
det nya, obepröfvade, och icke söka att gå erfarenhetens domslut i fönäo·.
En ny kraft bar·
o
• uppenbarat
sig för verlden; undedåtom icke Lltt tiiiPgna oss den,
och, skulle den äfven kosta oss stora ansträngr:ingar·
och uppoffringar, må vi likväl underlu.sta oss dem.
När flodvattnet stiger måste alla strömmar ju böja sig
ti ll jernnbredd dermed.
Men må vi icke betala de
nya framstegen med l1ela frukten af redan vunna; må
,,j icke släppa kroppen innan vi äro fullt öl'vertygade
att vi ej löpa efter skuggan . Vi veta ganska väl, att
?maflottan
är ett fruktansvärdt vapen, och det är nog
o
•
för att Ft·ankrike måste förse sig dermed. Men bör·
man derföre tillintetgöra den, som så ärofullt betjenat
oss och som säkerligPn ännu kommer att göra det?
Bör·· man pft en Pnda c lwn ce, äfventyra landets välfärd och ob<'roende på hafven? Må Gud bevara oss,
att ni1gonsin sätta sådant i fråga; nej, l å tom oss be·väpna oss med i\ ng;~ n, men . bevara omsorgsfullt vår·
seglande flotta; förstärom ej, af öfverspännda beräkningar, på en enda dag ett menniskoslägtets storverk
och resultatet af all<t seklers bemödanden.
Kortligen: allt hvacl ifrågavarande shift innehåller om \år· ängflottas underlägsenhet, och nödvändigheten att gifva en kraftigan~ intpuls ~t dess organisation, är· onekligen sant. och förtjenar det allvarligaste behj<'rlande. Men framställande ängfl ottans fördelar·
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delar uwd s~d;~n iif'n~rdrift , alt han fiinllsäger huru
den skall ultränga den seglande, blolt<tt' författaren sin
villa och bctdder en gmnd, prt hvilken han alltjemt
saknar fotfåste.
Utvecklingen af denna princip leder
honom t i Il ytter! iga och s tu n dom h va r:wd ra motsägamle slutfiiljder, emed<tn ban, på samma gång som
l1an utdömmer och förkastar den seglande flottan, måste anlita dess oeftergifliga mellankomst för att uträtta
det verk, som gt>nom ångans materiella olormiiga lemnats ofullbordaJt, och sfdunda återstället·, för hela
vedden, med undflntag af de trångare farvaltneo, viikoren för nnvarande kri!.;s-system.
Men da förfaltaret~ -, ltänl'örd af d··n logik som
t vingar hono111 framåt i den riktning ha11 Pil g?wg tao·it, 'förc,](\r Frankrike, alt upplösa sin linidJotla, be~öf'va skeppen sill förtroende och inskränka sin sjöstyrka till en seglande och en ftngfregatt-eskader,
så hat· han utan tvifvel irrat sig; samt fördjupad uti
betraktandet af den sats, liVars utvt>ckling han vill genomdrifva, ej betänkt alla följderna af en dylik opinion, utgången från en Prins oclt Officer cif vapnet.
H;m har godtroget öfverlemnat sig åt intrycket af sin
ide utan att eftersinna, <llt hans yttranden kunde hafva andra föl.ider än att blott ådraga sig tänk:lres begrundande eller, i värsta fallet, framk,dla en kritik.
Men vi bedömma icke sakeu på detta sätt. Rörande
ett föga känd t ämne, och uti hvilket författaren,
hvnrs ställning inom vapnet tillbakahåller kompetente
vedt•rläggnre, mftstc anses vara hemmastadd, kan det-:ta förslag·, rw~delst sin förvillande egenskap, göra
oberäkrH·Iiga bry tnin gar i de allmänna asigternn. Genom att sätta flottan och l inics keppt>n, som utgöra
dess förnämsta beståndsdel, uti JllisskrPdit, genom
att förringa det värde, som l:.mdct bör s;itta på materielen och person::tlcn, kan denna OJllllJOn göra
Tids!,rifl i Sjr'iniisenr/et , 9 t1rg .
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bris, en hel månad, utan alt vin na e n tum . Derewot kan det , med bottenrefvade mer·ssegel, hållande
sig ' nära spanska kusten och kryssande med ebben,
troligtvis i några slag, uppnå Gib raltar.
Det står äfven uti samma beskrifnincrar att det
b
'
alltid blåser mindre på Barbar iska kusten än på den
Spanska. Detta är just motsatsen af hvad erfarenheten lärt ; ty hos sjömän på dessa fanatte n är en gammal sägen, så lydande : " nä r det blåser hal f storm
"på Spanska , ä r det full storm på Ba r ha riska kusten."
Sjelfve hafva vi gjort samma erfarenhet. Strömmen i
midten af sundet, sättande inåt Medelhafvet, vä!lder
sig och sätter stundom vestvart efter långvariga ostliga vindar; detta är· dock ett fenomen som sällan
inträffar.
Det inträffar äfven ibland utomordentliga
förändingar med tiderna för· högt \'iltten . Jag har sett
floqen vara ända till kl. 5 P . M . fullmåndagarne, då
stillvatten dock bordt inträffa kl. 2 P. M. Dessa förändringar bero, otvifvelaktigt , af vinden; men resultaten deraf äro så olika , att det nästan är omöjligt
uppgöra någon besämd teor i för· dessa afvikelser från
allmänna regeln .

ohjelplig skada .
Ocb G ud vet bäst, att i Frank rike
det icke erfordrades, att någon röst höjde sig för·
att öfvertyga landet om dess allt för stora uppoffrin- gar· för sin flotta , än mindre att denna röst utgick
så högt i fr å u!

JT. B.

llfydrografisls.tt

anteck:l!ingar iJ(ver
.tfJytrliJ.d'D'"U lu"'sten af Spa1lie;l, a(CO'I"Ita

'klltnuiel,. G. H. P. JJTidte i Hongt.
Sios·-B'l'"ittln'k,itiJka Flottan. *)
Sjökartorna öfver S . O. kusten af Spanien, äfvensom bPskrifningarne derÖfver omnämna en
två timmars skillnad emellan tiderna för högt vatten, invid
Gibraltar och ute i sundet; men en treårig erfarenbet
har visat, att högt vatten på dessa ställen inträffar
samtirligt, samt att vindarne bafva ett betydl_igt inflytande på tidernas förr eller sednare . inträffa-nde. Kustbeskrifningarne tillägga, uti artikeln om kryssande
med ostlig vind i Gibraltar sund, "följaktligen
"kan ett skepp, med ostlig vind, kryssa genom sundet
"in åt medelhafvet, då det håller sig och vänder emel"lan de båda kanterna af strömmen i midten af sun ''det (central-strömmen)
eller den som sätter
"ostligt." Detta är ett fullkomligt misstag, ty ett skepp
kan kryssa uti central-strömmen med en frisk ostlig

a

Yid kr!f!sning i Su11det med vestliga vindar :
Alla slags f'artyg, äfven linieskepp, kunna kryssa
uti sundet; dock böra dessa sistnärnde ej försöka göra det utom med en frisk och jemn bris, samt vid
spri ngtidema.
Som hamntiden (tiden för högt vatten vid nyoch fullm5ncn) såväl i Gibraltar· som i sundet, in- ·
träffar kl. 2 P. M., biira alla filrtyg, så fram t det är
möjligt, forcera för· att hinna frilm till "Cabrita udde,''
vid sista qvarten af floden; och, om det är ett litet
far·tyg, böt· det gå innanför klippan "la Pcrla" så att det
kan hinna vara tv<> r s fiir "Pigeon island'' omedelbarIigen l'fter flodens början.
Är brisen stadig oclr floden

•) Ut· Annnies M<t rit im es, för Febr:wri 1844.
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stark, hör 111<111 uppnit " Tarifl'a" under t•n tic! ( i) t im.
12-i- m), samt förblifvn der till den följande, f'iir att
stft öfver till Tangers bugten, så frnmt icke dess kurs
bär för 1ftngt ifri'm nord.
Om man nnkrat vid Tariffa, hör man gå till segels vid sista qvarten af ebben, samt styra mot Tanger,
och man skall då på Afrikanska kusten träffa den tidvattenström, bvarmed man kan dubblera "Cap Spartel";
ty tiden är densamma der som på Spanska kusten,
och den förstnämda är fri frftn fnror då man en t>"åna
t>
är vestvart om Tanger.
Om man icke uppn[u· Tari!Ta ,·id förstil floden, kan man a Il tid <~nk ra på Spnnska knst<'n.
Ett af de fördelaktigaste ställen är i sådant fal i, Ivers för tornet ''Guai~Jesi," cirka 4-4- n; il fri'tn
Tari1Ta; b v:J rest är god ankarsättning, närma,te landet
är högt och branclt, och nämcle torn står på högsta
spetsen deraf.
På dess Östra sida är en litf'n bu<Tt
samt en djup dal, med vinplanteringar ocb trädgård: .. :
Ankarplatsen vid Tanger, fastän öppen för ost l.
och nordost!. ''indar, samt n5gon gr1ng besvärad af
hiig sjö, är dock fullkomligt säker i synnerhet om
man ankrar väl ostvart så att ma~ ha~ lä af ''Cap
Millahat.''
Det bästa läget är, med Cap Malahat i
O. N. O . -4- O. och Tullbuset i W.
Man bör alltid,
under vintcrmftnaderna, förtöja i denna bugt.

f/id kr!Jssning från Tanger till Gribrallar med
hård ostlig bris.
För att. göra denna segling måste man lätta orh
grt till sf'gels vid sista qvarten af floden, samt styra
t vers öfver sundet mot tari!Ta, ellt'r så nordlirrt som
vinden det medgifver; under den tid som åt;år fö 1·
att hinna Tarilfa, seglar man in ebben, som,
den
är stark, troligtvis hjelper fram till Gibralta,· i 3 eller
4 sla g . Man måste framför allt kommil ihilg då man

:m

ost vart, all endast (!·i) ra korta sbu silllit att
viinda s~ tätt under lnnd som möjligt.
Vill man med ostlig vind nnkra framför nya
n1öljen, bö1· man gå tätt under Europa udde, sa111t
hE1lla sig der under sn1å segel - dock s?\ all mau
gii1·
l'ilrt emedan del bli1· nöchiinrli«t
.
o att dPr a lltid
vara beredd p~t hastiga 0111brassningar; äfwn biir man
p:1ssera klipp<Hl så nära som möjligt; ty om miln uJ·aktlåter d<'! ta, är deL mer än troligt, att man blir
'''ungen l<ryssa ännn några timmar för att kon11na upp
under stranden. Merssf'glen, klyfvaren ocl1 mesan äro
de lamplig;1ste segel att föra, men fortkomsten beror
t ill stor dt>l af tid<>n, ty floden s~itter fri'tn Europa
t~ d dc mol Cabrita, helt och hfdlet följande bugtens
st ränder.
Om sf.J,•des, med floden, det blir möjligt a!t st:ifva möljcu mt>d snedseglen i synJH•rhet l'iir l'tl stort
far tyg
mf1sle dessa tillsättas, emedan man aunars
blir hindrad vid till-ankars-g?1ende t genom d<'n obehagliga nödvändigheten att brassa hvarje ögonblick för
stjnrliga fallbyar och vindkast, hvilka, med h?trd ostlig vind, ii ro mycket vE1ldsamma.
År det ehh d~ man
nalkas EnrotJ:J udde och vinden är fullkondio·t nord
om ost, här man forcera med segel för att kunnil
ligga upp '' cstra kusten, till AlgPsiras, eller der coopvardifal'!ygen vanligen ilnkra, sedan lllinska sPgel och
liipa för ;JIE'rsscglen ned till nya miiljcn.
'
Kr)' SS<II'
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Bugten vitl Telnan.
Ett fartyg bör aldrig ankra i denna lmgt uton1 .
dft vinden cir vcstlig; och om mau befarar all den
dl'ar sig·
till ostli~r,
bör man ol'iirdröj'liun,
a~ till ••
se,
o
o
t>
gr·ls; ty med denn;:~ vind går allt id hiig sjö uti hngten
och sällan är ostliga vinden bhcr; det blir sed;•ll ganl
n
'
'
s<a svart att kryssa sig ut 1'6\n kusten. Bollen är tnycket
dftlig _förnämligast bestående af s. k. , lös sand . som
flyttas af en stark ostlig bris.
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Stället tir förträilligt <H man vill ska!fa sig proviant för godt pris; äfvenledes finnes der godt vatten.

6.
Hollgl.INi rvttlt'l'ting ens af Sjöii'l"'end e'"" u'lule'l'• tltbligtt berättelse den .;J.i
Juli 184::1 o1n (riit1unan de Uintlers
fram,steg i de till Sjijl,rig.~viisendet
ltijrt~nde deltu·. '»)
Af underrättelsern a från England inhemtas, att
dess styrelse från de mest ansedda tillverkare af ängmachiner infordrat anbud å le\'erans af sådana till två
fartyg af första och fyra af andra Idassen, i afsigt att
inom viss uppgifven rymd och vigt erhålla i\ngmacbine•· af den största möjliga kraft; med anledning af
hvilket förhållande nödvändigheten yrkats att fr5n styrelsens sida noggranna undersökningar och jcmförelse•·
vidtogos, I'Örande kostnaden för· tillverkningen, underhållet och hilllandet i gilng af alla slags f111gmachiner,
vrire sig med balancer eller direkt verkande af de 5tskilliga beskrifningar, som under de sista tio åren blifvit införde, äfvensom angående längden af k ronans ångfartyg, h vilken för dem af t:sta och 2:dra klassen anses böra ökas, fö•· att till ett beqvämt maehinrum,
som ä l' den vigtigaste delen af ett ångfartyg, erhålla
nöd igt utrymme.
Ängfregat ten J;mus, byggd enligt ritning af vice
Amiralen Earl af Dundonald, allmännare bekant
•) Referent R. W Boeck borg .

som Lunl Cocbranc, lopp af stapeln ~
1\n>uovadvet i Cba tbam den Ö sistlidne Mars, och likn ar
mycket en kropp, sammansatt af två vid baserna hopfogade kilar, hvilkas spetsar u~göra stäfva~·na. Fo•·madt alltså lika för och aktc•· , rores detta fartyg med
samma lättbet med hvi!kenrlera änrlan f,·a1nåt. Fregattens dimensioner äro:
Längd nwllan perpendiklarna
180 fot.
B redd , y u re
30 ,,
Djup i rummet
,. .
,.
~ ,19 ,,
Det mäter, enligt gamla matn111gssatte.t 161 t~ns
och skall med 260 tons kol sticka 11 fot djupt. Namcle fartyg har ett roder till .hvardHa r.tiifven o~h d.et
ena af dessa, som för tillfället kan anses va ra (OJ·staf.,
;;r
tmder farty•rcts oåu<r aflyftadt: rorpinnen van vens'
u
.. n
t")
b
äro tva och klysen tva l
t l rar
pa da··ck · G '~I- D"S))Clen
o
h varje ända, men betinga~·na endas~, ett 1~ar och kranbalkarna likaså. 13estycknmgen utgores al en 10 tun~s
Bombkanon i· hvarje ända (ungefärligen 105 U.:g kaliber efter Svensk m~ttstoek), bvilhn best)~ck ning ock
kommer att ökas med två 42 U.:ge kanoner. Det med
vanliua skofvclhjul försedda machinerif't är omgående
och ;f Earlens egen uppfinning, uppgifves intaga endast ;}:del af det för vanliga macbiu e•· beböfliga rum,
samt att kosta mindre i förfä,·digande och umlcrbåll
;i n de machiner, som nu brukas ~ flottans ~ngfartyg.
Tacklina(~ n best51' af två ·i allt lika beskaffade maslel'
n
,.
med stort
afstånd llVarandra em•' )l.an oc ll 1·11 <a nara
livar· sin stäf, samt med underrå, märsrZ1 och bramrå,
hvilkas se.,el äro på höjden delade i tu, så att 11\·ar- ,
dera hälft~~n tillhör motsvarande IIälft
råen' till
lnilken den herrras och beslås oberoende af den andra
o
hälften, som kan på sao1ma g~ ng vara tillsatt. · Dessa
segel kunna således icke backa p~ stitng eller lll "st .
l saknad af fullständig upplysnin~ om det af E:nl
Dundonald uppfunna Illachineri kan Förvalt ningen 0 111
n

()

n

•

ar

•

0'!

detsamn;a.; användbarlwt sw
icl<e yllr:1; rtWJI ihLwd alla
t)
i England gjorda försiJk i artn<·rndc 5ngfartygs hyggandt•, S)'IH'S nu if'r 2Jga'''llande blifva det för oss 111inst
P''~'attde a ll taga till cf'tt·rföljrl.
~

En [h P.arrit> i London har uppfunnit en sZ1 kalLid ondtvii]f',•<JtHie ånglltachin, !t vars fullständiga beskrifnin g blefve allt för lflng för drt inskränkt:1 oml5nget
:11' dPnna ttnrfPrcl?Jniga lwrättelse. De nppgifna fördelarna :1f denna nwchins användande äro rninskning i vigt
till on, k ring hälft,·n ol'h minskad åtg~ng af bränsle till
nära +:d d ilf bcl,ofvel för vanliga ftng machin<'r, samt
bety<llig inskdnknin g i utrymme i för!t itllanrle till mac hinens kraft, ii f'v ensotn nedsättning i tillverknin;.:sko stn:td, hvillw PW' nsbpe r sknll e göra if'r?,gnvarnnde ii ngmn chin sy n•wrligPn v ~il pass~ n de f'Öt' f:1rtyg; o!' h ä1·
dens::~rnma f'iirn :imligast deruti olik andra, nit upp~•
hjulaxeln sit ta t1·å lösa dubbla ran 1styclwn , som i rät
vinkel mot liVarandra kunnn r(ira sig fritt upp och
ned. I dessa ramstyclicn äro f:.i stade f'yril pistonskifvo•·, nem! ig-en en i 11\·a•· ändn af hvard ern r<~mstyckct,
hvilka pistonskifvor kunn a glida nt eller in genom
passa nde öppningilr i en cy linder , so m innesluter nämde ramstyckPil och iir f'nst för enad m Pd hju!nx•·ln,
med hvilken d e n omhvälfver; pist o nskifvor ne äro fo•·sedde n1 f' d pa c kning oc h hå llns tryel-te emot eylinderns
in re ytn mede lst fjcdrar.
Denna cylinder omgifves
slu rli ge n af i\ngcy lind ern, l'i\ det s~itt, att drn å ngtätt
bPröt· dess öfra del, men lemnar emel la n cy lindrarncs
nedersta d e ln •· t'lt af st2,n d lik n med ~: del af' den yt tri'S
ell er i'•ngnlindl'l'ns dinntl'tPr. Si~ tbcrörd e cy lind er är
hor ison t:'t lt lä g P Liqad t i Il gr u n d plåten.

IH'I'I

Den Anwrikanska ftngf•·cgat ten Prin ceton s ntaclti bcnällldt dt'l IJ<df-cy liudri~ka -- är al' vi'tr

hcriillldt' La udstuans Kapill'll E··iksons uppfinning· och
p!CJCt'rcH.lt nlldeles oi'ttlwmligt nf skott, sa mt nwddt·lai' direkt rörelse till prorwllerns axel , utan b1triidc af kugghiul e ller hjt·l pnwdt·l af annat shg, och hnr i Arnerika vi.ickl nllmiint nppse\'nrk, De niimde Fr,·gatt tillhiirnnde sm idd,, sv~ra k:tnoner af [ 'l tum s diamete •· i
kanalt·n hafv:1 icke IIIOI Sva rflt förväntan, l'medan en af
dem sprungit vid and ra elkr ll't ·dje skottet, n:Jktadt
den ej varit Indelad med m •·r· iin va nli g t qvnntum krut
oc h en kula; flerfl personer pi't f'ilrtyget d<>d<~des eller
sår:1rlcs vid dPita olycklig:1 tillf'a ll t> . Lavctten ell•·r lä dan till de ntril kanon ä r äfven af Eriksons uppfinning
oc h s~ bt"sknlTad , ;dt de n ntc111 vanliga brok:u hämm ar rc C' ul r tJ sa nd undPrhj,.lper till bordsättnin3f'n ,
SOrti
ledi
Ue nn a bestyckning
• . on· t vcrkst:iJJps af' () lll:lll.
tros rlnek blifva fii r sv~r för fart yget.
S~ s n r~ rt. Löjtnant J\lPknn ikns .fonzon, som fttc rkommit fr ~ u en pi\ Kong!. !VIaj:ts N:'\diga hefnllning
af den 19 Juni 1843 företagen rPsa till Am,. ,·ibs Fö rent a Stater oeh England , h11nnit att till Fiirv a ltningcn af Sjii:irt-• ndcnn in kom ma med fullständiga ritning:n· iif,.er det å förPnämd .. Amer ikan ska Fregatt bcgag nflde milehincri, ska ll . fiirslag så väl clf't'Öfver som
öfvcr detsamnias <llll'ända tJd e varda
und<'rd~ni3het
afiE>mnadt.
~

l

L

Med 11vkan·kb$wLt f1<11' i Paris vcrkst<i llrs Pit försiik i April . mi'ttwd de!la ?t r, som, i händ ehe dvt uppgifna utslilgcts rikti ghet af erfa r<' n he!Pn bes tyr kes, kom- ,
mt'l' alt medföra en lw tyd li g före niding vid d en na
kluckas ilnv;i ndand c. Förhi1l!nndd nppgifves ,·a ra si\ dant,
iilt en Kemist 1wd gick till Scinens botten med en
ldoeb ;ol' 1000 'tt. :s vi gt och förhlef nnrll'r vattnet nä1'<1 !' Il lt<llf tin1nw. Försöket ska ll lyckats fu llk on digt
ucl1 all anledning vara a tt fönnod <t , det lll<lll med den
iii' IJOnUlll bcgagn<Jde appar<t! i e 11 s;id:lll klocb skall
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kunnil gå ned till t~tt djup af 150 fot under vattenytan och stanna det· för obestämd tid. Uppfinn!ngen
lofvar alltså stora fördelar åt perl- och komll-fiskenerna.

1.

Ett nytt fyrtorn af jern har blifvit uppby~dt i
mynningen af Floden Dee uppå dpan~-botten, tt~om
50 f'amn ;rrs afstånd från Kanalen, der Ltd\attnet sttger
omkring 20 fot.
n
•
••
Denna högst nödiga fyr kommer att arltgen fralsa en mängd menniskolif och mycken egendom •. Uppfön! enligt lngeniörerne Walkers och Burges 1 London ritning reser den sig uppå nio svlha jempclar·e,
på det stadigaste fästc.de i deras af naturen osäkt·a
o·rund och lofvar att emotstå stormames \'åldsamlwt.
t>
Detta fyrtorn hat· hvarje beqvämlighet för fyrvaktaren ocl; visar ett det mest bländande hvita sken
55 fot öfver vattnets vanliga yta uppåt Dee åt Chest e,,
samt vester ut så långt som Eliani udde i Anglesea,
och ett röd t sken åt Hogle · hank, lenmande sålunda
en osviklig ledning åt de fartyg, som besegla dessa
kinkiga vatten, der så många meillliskor omk_o mmit
och så mycken rikedo m blifvit i oceanen begralven.
Byrr"'~laden
är enbart af •jern, cle fön1ämsta
ram • bb
.
stycken och pelarne af gjutjern; sidornas m hägnad,_
som bildar den beboeliga delen af byggnadPil, är al
smidt cllet· valsadt jern och plfllar; Lanternans stomme bar al·utits af en metallkanon, .som blifvit upphemö,
l
tad från vrakt't af det vid Spithead sjunkna trec äcksskeppet the Royal George; vigten af all metall, som
blifvit använd till fyrtornet och Lanternan öfverstiget·
120 tons; byggnadens inre, oåtkom ligt af hafsdgen,
lemnar tillräckligt urrynune åt två fynaktare, äfvensom
· åt sådana fö rråds-artiklar, som stundligen belröha s.
Fyren lyste första gflngen från cletta torn aftonen den
11 Februari detta flr .

l

Det är en vä l lwkant sak, att mätningPn af en
himlakropps höjd, fordrar på sjön en fri horisont, eller om begränsad af land, il t! dt·ttas flfstånd skall vara
kändt. Pa Ln1d ersättes sjö-horisontt•n af hvarje plan
horisot1t el yta, sorn reguliert reflekterar ljusstrålarne,
såsom den nf qvicksilfver eller olja. Användanuet af
en sådan Lrrtificiel horisont bli•· dock på sjön under
de flesta förhållanden omöjligt, i anseende till dt·n t·örelse hvari fartyget sätter qvicksilfver- eller olj-ytan.
Jacr
o tror dock att man försökt fästa en qvicksilfverhorisont frnmför sPxtantens horisont-glas, för att i den
lå en reflekterad bild af himlakroppen. Omöjligheten
att hålla sextantt·n nog stilln för· att ytan ej skall
ae rörlirrv bi ld ' n.
o]"orde denna inrättnin 0" oanvändbar.
o
Dt't händer ofta pfl vissa trakter af jordytan, ntt
luften en längre tid kan vara sfl full af tjocka, att
man ej ser några skeppslängder fr?rn fartyget beffr1tliga
fön·m ål, men ntt ändock solen synes igenom tjockan
temligen klar och skarpt begränsild. Tjoc kan ligger då
vanligen så lågt, att man från masttopparne kan se
andra fartygs toppar eller andra högt belägna föremål*) •
Att undet· tjocka kunna erhålla solhöjdee för latitudseller longituds-bestämmelse, b n ofta 'ara af stor vigt,
men då naturliga . horisonten varit af tjockan dold,
bar man ej haft någon punkt i solens vertikal, [1\'ars
läge t·elativt till horisonten varit bestämdt, och till
hvilken solbilden kunnat tH'dlöras. l\<•pten BechBr i
Engelska Flolian bar föreslagit och l~tit utföra ett
tillägg till vanliga scxtauten, en s. k. pendel-horisont,

*) Korvetten · La Rechers ingick sommaren 1838 i Bellsnncl~-viken på V:a kusten af SpitsbPrgPn, efter landkiinnmg sNid fn'ln hramsalning~'n öfn·r en stark tjock a.

0'7
lavarigenom instruan Pa\t( •f !Jfir auviiudf>arl lill liiijd m iit ning, äl'v e n d (l ljockn e lin mörker hindrnr ursl<iljandet ilf hafsr;~nd en.
D2t m;~ n p& \'ilnli•'l sätt n1Pd sexlanlen nedfiircr
himlakroppen l i Il läfl<ft'7incr med horisonten, för all
,.,
"'
erhfdla d{•ss höjd, infaller instrumentets plan med kroppens vertikal-fllan, och Jinien fr?tn Ög!lt till konl ;lktspunkt('ll ii r IJOrisunrt•l , dil afseende e j giJres pil dalningen, eller ögn t är i sjelfvfl vi11tenbryawt; d. v. s.
om kontaldt·n tages i rnidtcn <~f tubens synLift. si1 ä:·
tubens optisk;~ <~X<• l horisont e l.
Det ii r dctt;~ sednnre,
eller ett horisorll e lt Lige al' tubens :~xel, som Bt•c hers
pt>ndel-hori~nnt göa· mö1ligt 11 tt
bcst;inlll\11, utan att
sjö-horisonlen lwhöfver a nlita s.
T <inker mnn sig tvenne ;~ndra punl<ter pr1 synlinlen fdin ögat till kontakls-punkt< 'n nwllilu kroppen
och horisonl!'ll, synliga i tuben, så m ftsl e dessa äl'ven sammnnf::dl a sinS\'raaPIIan och med kontakts-punkten.
Bibehålla alltid dessa tvcnnf! punkter till hvat·andra ett hori so ntelt lage, sfr måste omvändt, l1varje
gå ng dessa l\' e rl n e p u nk ter synas öfvPrens, i l\St rll mentels rub-nxel 1·ara horizontel; infalltT himla-kroppen
i sa111111a linie med punkterna, så anger allaidaden dess
böjd, p. s. s. som om kroppen vore nedförd till konrakt
nH'd den på för hingningPn af linien genom punklerliC infallande sjö-ho1·isonten.
Be cher ntför den ofntn nntydd;~ id een p ft fö ljande sätt.
Han har anta;;it såsom grundsars, att den
erfordt·rliga apparaten bör vara ett tillägg till sextanten, som t·j böa· invt•rka på dess ,· anlig<~ bruk, och IIIgöra en särski lt del, som på hvilken sext<~nt som helst
kan till ä lllpas, d å heh ofvl't eå fordrar.
Framför horisonrgl<~ set fiislcs ett i h?tdn ä ndar öppet messingsrör ,
hvars axel sammanfaiiPr med instrument-t11h ens. Inuti
detta rör finnes ett plant g las nära den inre ändan,
p?t lavilk et en fin rliaall;llat-ritsa är gjord vinkclr;it

\

mot ilh!rllllu' rlll·ts plan.
Denna lini<' ~ir sfalt·lks horisontel då instrument-plan et ä r vertik<~lt. Midten af
denna linic ntgör· ena punkl en af den horisontPia syn]inicn, med hvilken himlakroppen vid höjrimätningen
bör sammanfalla.
Deu andrit pukt,•n bestämnws af en
pendel. Dennas upphängnings- punkt är en fln spels
inuti röret, på h vilken den kan rÖril sig fritl i alla
riktningar, då instrumentet hålles n tira i den ställning
det vid mätningen m its te innelaafva.
Pendelstången
genomgår en öppning i rörets underk<~nt, och den nedre
tnno·a
ändan hanrrer
ntom röret. Från p<'ndL·Ins öfrc
t>
n
:inda utcr~r
i
riktnino·
mol del niirm<Jre tuben heläcrt>
'
~
.,
na plana glaset, en arm ( hori so nlal-armrn ), llVars ända ä r upphöjd , och försedd "'"d en br .. d mot pendl'ln vinkelr;itt k<Jnt.
i\'Iidten af dt•nna ka11t är andra
punktPn som best:i n11ner synlini•·n hva ri kontakten skall
t<lg ils rH1 midiL'rJ ::tf k::tnten oela ritsan sammanfalla.
s,;llllllilnfalla b i', da lirli e rna ( kant en oeh rihan) helt
och hällit' är afven instrumenll't vertikalt, ('tlledan
ritsan är vinkrl: ·;i t mnt instrument-plan et. Horisontal~rmens kant bö r· derföre i ;~!'seende på hii.)r!en v;~ra så
justf'rarl , all di'1 dt~l l syues SilrllrlJ:tiiLdla mPd ritsan i
glaset, tube ns <1xel ä1· ho1'i so n!td.
Ar dt>~ta ej fullkomligt vunnit , hest i:i mma nii mdc lini•·r dock ett plan som
n~tJt
l10risonten har en konstant
lutning,
h"ilken
genom f'iirsök kan hesti.inmw s . LurningPrr e n g?lllg bestämd och emellanär nndrrsökt, t i ll ~ rup::ts de obs<>rventde l1öjderna si'isom iudcxf,.J.
Birsan uti glaset, och den straxt utom befintliga
hoa·isonl-armPn s k<~ n t, elHII'U båda bPI:igna framom
insta· nnwnt<'ts t11h, kunna do ck i denna ej syn::ts, såsom myci<Pt för nära objt·ktiwt, dit tuben är insti:illd
till tvdli!.!·l
förern ?d, #lf'din ltvil.] seende af li'I IJ"'I
u :ollä.o·-;np
u
ka s s::irskilta punkter, strålarn(· so na falla p~ objPktivet
knnnn anses si'tso 1aa paralleb. Fiir att bringa strålnrne
fri'1n ritsan ocla horisollt-!lrlnen till p!lralldism, innan
~

-'
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dc falla på objekti vet , är i rörets inre ända emellan
planglaset och objektivet en lins så inpassad, att dess
fokus faller mellan plan-glaset och horisont-armen,
hvilken räcker det föna så nära, som för armens fria
rörelse är möjligt. Strålarne från pnnktet' af ritsan
och horisont-armens kant utgå då fri\n linsen i det
närmaste paralleJa, h varföre bilderna af dessa föremål,
som genom objektivet formeras i tuben, falla på samma ställe som bilden af himla-kroppen, h varigenom alla
tre föremålen, kanten, ritsan och kroppen, kunna på en
gång tnf'd tydlighet synas förstorade genom tubens okular.
En höjd-observation med tillbjelp af pendel-h01·isonten tillgår på följande sätt: Sedan pendel-apparaten
blifvit fastshufvad vid sextanten, hålles denna i solens
vertikal, så att ritsan i plan-glaset och borisontalarmens kant synas öfverens.
Solbilden nedföres till
tangeri ng med ritsan .
Vinkeln gifven af alhidaden,
ökad eller minskad med det genom jemförelse med ett
annat instrument förut funna konstanta '' indexfelet'' *)
ger apparenta böjden oberoende af dalningen.
Instrumentet sådant det ofvanför blifvit beskrifvet, skulle dock vara helt och bållit oanvändbart, om
pendeln vore lemnad att fritt oscillera, och således
känslig för den minsta dallring af handen som håller
inst umentet. Föt· att minska pendelns känslighet, utan
att inverka på den ställning den i följd af tyngdkraften bör intaga, rör dess nedra ända sig uti ett, med
den öfriga delen af pendel-apparaten sammanhängande, kärl med olja.
Yttre ändan af pendel-röret är
tillsluten med ett planslipadt glas, igenom hvilket ljus

*) Här ej endast bei:oende på sextant-speglames ställning
till hvarandra, utan silsom förut är nämdt, äfven på
läget af det plan som genom ritsan i planglaset och
horisont-armens kant bestämmes.
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infai!Pr pi1 horisont- armen Ol'b ritsan. Om solen är
Jårr,
infaller fö1· mycket ljus i röret, hvnrföre det •ytt b
re plan -glaset då kan mer eller mindre betäekas med
en skärn1 .
För att kunna bPgagna pendel-horisonten
nattl'lid då man sällan kan urskilja hafs-ranrkn, hörer
en liten lampa äfven till pendel-horisonten, som fästad framför röret, belyser fl rnwns b n t och rits;m, p.
s. s. som hå1·korset i vanliga astrono111iska inslrumenter belyses vid observ1lfioner på stjemor om nätterna.
Reskrifningen på 13echers pendel-horisont i Nautical 1Wagazine _, innehåller flt'l~fl detalj-uppgifter röran de konstruktionen, men hvilka, silsom ej väsendtliga för
att om den gifva ett allmänt hPgrepp, hä1· förbigås.
Sä viclt m;~ n af heskrifningen kan dömm:1, synes i konstruktionen ej v;~ra något som jäfvnr de intyg öfver
pendelhorisontens användbarhet, som åtfölja besk rifningen .
Att under tjocka eller mörk<>r kunna bestämma sin
latitud pft en e liP r annan minut närn den verkliga,
kan föt' den sjöfarande ofta vara af stor vigt. Den
för pendel-horisontens användande nödiga öfning, bör
man dock förskaffa sig på land, h varefler höjd-mätning med den på sjön uppgifves ej möta mera svårighet än tagandet af måndistanser *).

L.
*) Författaren skulle vilja föreslå en annan enklare kon-

struktion på eli pendel-horisont, hvars utförande sannoli)l.t ej skulle möta mera svårighet, möjligen mindre, än den ofvan beskrifnas. Hufvuddragen af konstruktionen äro följande: Man vet att då ett förernåC
och dess bild i en plan spegel synas öfverens, äro de
3:ne punktema ögat, föremålet och bi lden på samma
mot spegel-ytan vinkPiräta linie, d. v. s. om sp!'geln ä1· vertikal
så är linien horisontel. Framför horisont-<>laset
'
o
a f sextanten hänger en liten pcndd, vid hvilken en
vertikal spegel är fastad, vänd mot objc~ktivet och
VInkelrät mot tnbens axel då denna är horisontel. Strålar, ltvilka li·l\n punkter af tnlwns l,'h·kors utg;'\ genom
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8.

ka solen i ett visst ögo nblick !.at· sam ma h öJ'rl li<Yo·a
.,
•
.
'
!:>b
alla pa e n l1ten c1r kel, p andell med ljusgränsen, och
med samma pol som denna, nendigen d e n punkt af
j ord y tan i hvars zenit solen, vid observations-ögon blicket befinner sig.
Radien till lika böjd-eirkPln blit'
mindre, ju större solens deremot svarande höjd är, men
mind re delar deraf kunna, i de flesta händelser, anses
såsom räta linie t·.
Om man observerat solens höjd, föt· att med tillbjelp af chro namet er bestämma longituden, m en ät• osäker på påva ra nde lat., så kan man antaga tv en ne
värden derpå, emellan bv il ka den riktiga sannolikt befinner sig. Man får då mot dessa latituder tv enne
mots va ra n de longituder, h varigenom tvenne p u n k ter af
lika höjd-cirkeln, som går genont shppets stä ll e, blifva
be kanta ocb kunna i kor tet afsättas. I någon punkt

Otn viirtlet ttf f)ltroltOJJieler-lon,gi tud
beriiluutd Juetl o.~iil,er ltttilttd.
Vid bL·stämrnancJc.t af lon gitnd genom chronom et<'r, kan , SOill bekant är, ett fel i den för ob~ervations
s tället antarrna
latituden invPrka beranska bet}•dlicrt
på
b
b
den gjorda tids-bestämm e lsen *), hv:1rföre man v;Jll !igen anser sig böra sättil föga förtroend e till den funna Iong., om man i lat. frukt ar ett bl't y <IJi.rare fel.
'
"
De n på en n~got oriktig latitud grundade longituden
är dock, i synnerhet i grausbp af land, ej att förk;:~st<•.
Kapten Th. Summ e r, Amerikanare, har härpå
fästat u pprn ä rksamheteu .
Då llt il n ej gör a fse e nde på soiPns paral<.~x och
ljusets .refraktion, bn man betrakta jordytans åt solen
väuda hälft vara fullkomligt belyst , och den frftuvända m6rk.
För punkt e r af grä11slinien mellan Jessa
ktl fvor e l! l' r ljusgl'(inscn, ä r sol e u i hor iso n ten , och
fiir punktet' mom den
upplysta d e le:>n
har so lc·n
srtrnma höjd, som punktens vinkel -afsti'tnd p~ jordytan
frftn ljusgriinse n.
Häraf fö ljer, att de punkter för h vii- - - - - -ka
ohjt:kti vd, blifva parallela (emedan hårkorse t är i
o.IJj,: k t i V(··ts fokns), ii tendl c:ktems af spegeln mot obJektivet, och hryta E af detta til l en bi ld so m form eras i
sammrt plan sow sjelf'v a h ~u· kors et. Man ser då i o kulare t tv enne hårkors. Sammanfa l l>:l dessa, så är tubaxeln h ori son tel em edan speg-eln är vert ikal och solhitd en nedföres till tan gering- med horisontel~ håre t af
korset, då a ll1i da d r n get· höjden.

•) Om Lat= p, felet=dp, azi11111t af so len då höjd e n
observ <·rad es =a , så bli1· felet i tidvinkeln
Sr;c(p

dt=- --dp.

Sina
Latituds- Ide t inverkat· så ledes mer ju slön·e latitu dt'n ii r, och ju niirmare mc; ridia n h ö jden tllges.

/

på den. räta linie, som srunmanbinder dessa punl;ter
måste skeppet vara. Skulle land befi n na sig i ril<tn in gen af den uppd1·agna liuien, så har man bärningen af detta lam!, utan att noga känna afst~111det.
Observera t· man på samma ställe en a nnan solbö .jd, oc h med denna sftsom ofvan meJ antao-na
gränsb
v~irclen på latituden, beräknar motsvarande lonaituder, sit fåt• man yttcrligrn·c en del af en an nan "lika
böjd-cir kel gifven, och på hl'ilken skeppels stä ll e äfven
n Jås te vara. Afskärningen mellan bftda de så lunda bestämd a lika höjd - cirklarnc, ger skeppets ställe i kortet.
Solens riktning är vinkelrät mot lju sgränse n, och
mot de med de nn a paraleila lika ltöjcl-cirldarne och
vin keln mella n närnnrl c riktn ing, elle r en finie d:·agen .
vink.el.rätt från någon punkt af lika höjd-cirkeln, och
r~et· ldtanen, är solens azimut.
Skära de lika höjdCirk la rn e l1 vara nd ra vinkelr;itt, så blir skeppets ställe
sä krast bestämd t, men d?t är också skillnaden i solens
azim ut vid de båda höjd-observationerne 90°.
Häraf
Tidskrlj't i Sjövä .<en.dP.t, 9 å r g. ~ hii.ft.
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kan man sluta till fördelen af att, vid bf'gngnnnrler nf
dubbla höjds-metbo d en för latitudens bestämmand f', observera höjderna så vid t öfrige förhållanden nu;dgifva,
då skillnaden i himla-kropp ens azimut uppgår till 90".
Har man seo·lat en liänd kurs och distans enwllan de
b
··
tider då solhöjderna blifvit observerade , san kan nHln andock P~' ofvananförde grafiska sätt bestämma skeppets ställe, men man måste då, om man vill hafva stället vid
sist gjorda observation, afsätta ifd'lll någon punkt på ~en
först bestämda lika höjd-linien , den mellan observatiOnerna se<>];md e k u r s och elista ns, och genom den sålunda best ämda punkten, draga en lin te paralell med
samma lika böjdlinie. 1\fskärninge n mellan d e nna li nien och den senare lika böjdlinien , är det vid sista
.~bservntion påv;:~rande st;il)et. (Naut. Mag. 1844 Sid. 205.)

så mycket större anlednin;;·, som skärskå dande af den
vård, Högstsalig r-I ans Maj:t tagit om Marinen en tid
af 33 år, i jemförelse med de föreO'ående Konunb
g a rne under K ongl. 6 rlogsrnan na-Sällskape ts till var o,
vill visa, att denna fädernesland ets angelagenhe t intagit ett stör~·e rum i den sista Monarkens uppmärksam het, än ut1 dess för·Pträdares , samt uti en för vapnet
förJcl,d\ligar e r iktuing.

"'

J,.

9.
A.n(iiran de, upplii.d i l.._ongl. Ö•·ltJfJS"unu•a-S iillslt,aJJ et den 1oi NtJveut-

bet'" 1844.
Då enskilte så väl som korporatione r med sbl
sftsom högtid anse de dagar, hvarifrån de räkna sitt
ursprnng, är det naturligt att tanka n tillbakaföres på
den förflutna tiden, till skärskådand e af händelsernas
aåna, deras natur och verkningar.
b
b
"
Kongl. Orlogsrnann a-Sällskapet , som i dag lirflr
den 73:dje årsdagen af stn stiftelse, saknar visserligen
icke anledning, att h varje år anställa betraktelser öfver det fö rflutn a, men denne, den första högtigsdag som
föi·l'kommer , sedan den Konung aflidit, efter hvilken
vi nvliaen
aflacrt
dt• ..vttre SOI'QCteckne
n, ;!ifvC'r
dertill
.r r)
n
._,
.._,

..

Då jng är en bland Flottans äldsta Officerare, och
Je•·jemte bar den äran vara LPdamot i detta Sällsk:=~p,
som i dag sam lats på årsdagen af dess stiftelse, h;~•·
Jag ansett dt>t icke ' 'ara ohmpligt, att efter förmåga, och så vidt jag kunnat dem uppfatta, Silmntanl'öra de händelser , hvilka sy nts nJi g, under Kong!.
Örlogsm<tnn1 1-Sälislwpets tilivaro, hafva haft in!lytnnde
pi\, och verka t t ii! närvarande ti(ls tillstZmcl, med fät1ernesl ande ts Sjövapen .
En å terblick på, och summarisk skild1·ing af flirbållauclerne före Kong!. Örlogsruann a-Sä!lskapet s stiftelse, torde vara nödvändig, för att kunna rätt bedöma den närvarande tidens.
Under Rikets betryckta tillstånd, sedan envnldsregeringen med 17 18 upphört, hade svaga Regenter
latit parti-andan taga öfverbanden ; och fäderneslandets vigtigasie angelägenhe ter bade länge \'arit till
pns för desses viixlande makt. Men sjövapnet, ehuru
man aldrig kunde fören;~ sig om ui'•got systern för
dess ordnande, vidmaktb~llande e ll er förkofran, beholl
dock alltid sitt anseende, hvilket af partierna som än
var rådande.
Store m~in :igde ock den tiden.
Och då det
verk liga snillets krnft a ldr ig under något tidchvarf
Httit besegra sig , hafva vi, oa nsett elen ;~llrnännn oredan allestäd .. s, ifritn ifråaavaraud e tid minnesmärk en,
" i den aHägsnaste frHtutid.
som skola bdJ idl a ~itt v;irde
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Thunberg hade förmått att tillbringa sig nppmärksamhet för den stora planen af nya Dockornes
byggnad, och ledde sjelf det väsentligaste , m~ml. ::mläggningen: Chapman hade redan börjat att gifl'il n·glor för sin metie, grundade på vetenskaplig e beriikn inga r: E h rensvärd hade skapat ett va pen, h v il k et, med
landets dåvarande område och tidens stridssätt, var
Drsse snillrike mäns plane!' hade
maktpåligga nde.
väl till en del rönt framgång, men det fattades kraft hos Regeringen och uthålsåsom anfört är lande enighet bos de växelvis råd<:~nde particrna, föl'
alt, i synnerhet h vad den förstnämde stora planen
vidkom, ägna densamma den uppmärksam het, som det
~,iksgagnl'liga företaget förtjcnre.
Sjövapnets mat er iel var efter tiden, oeh sådnn
omständighe terna kunna medgifva, då folk-partier styra
om rikens detaljer.
Undervisnin gsverket för dnnande af Befäl för Flottan, var del'emot Yäl ordnad t; h vilket, i förPning med
praktisk erfarenhet, h vartill tillfä lle icke saknadt•s, hade bildat en Offirers-kor ps, som l'ullt ut vM vuxen
den tidens örlogstjenst.
Det äe af alla tiders eJ{arenhet bes:mnadt, att,
ehueu Sjiiv~isendet af verluen i allmänhet anses såsom
dock mera fö re
ett grossiert yrke, och mängden snnrt s<~gt bysel' fördom deremot, gifves
än nu det dock ingen metie, der å ena sidan en hvar är
så beHttcn, som då han deruti är anstäld, och å den
and ra, l id r r af a l t se den 1n isskä n d. För Flotta n s
bildnde Ofiicera re, k u n de derföre det vack la n de förhflll~ndet inom sjövapnet före Kong!. Örlogstn<llltt <tDe ins~go, att
Sällskapets tid, ick e vara likgiltigt.
det kunde v:.tra ::tnnorlunda, och trodde sig höra, hvad
på dem berodde, söka verka till ett bättre skick.
Huru de dermed gått tillväga, är kändt. Berättelse d nom , uppläst på Kong]. Örlogsmann a-S:illska-

l01
pets 50 Högridsdag 1821, tryckt uti 1:a häftet i Tidomskrift i Sjöväsendet 1836, vitsord<tr det an•~ifne
o
intresnog
af
mig
dömet öfver lwrpsen, och har synts
se, för alt deraf upptaga ett utdrag, hvilket lyder
so111 följer:
"Ett litet antal Sjö-Officera re, hade !'edan år 1770
börjat art på lediga st u n der arbeta i särskil te delar af
Sjömann~-yrkct. Amnet var ett bland dc rikaste, afsigten bPrÖrnvärd och hedr;mde, verkställighe ten nyttig
Efte rdörn et verkade till en allmän
och gngnande.
föt•
täflan, oeb under fredens lugn tilltog lusten
AmiraliKongl.
att
vetr.nsk:=tplig sysselsättnin g så,
tets-korpsen i Stockholm, e f'ter skedd skriftlig uppm:lning nf dåvarande Kapten-Löjt nanten Fredrich Leijonanka r , vid ett allmänt silmm;,nträd e den 7 Augusti 1771, inom sig valde 14· ledamöter, med nppdrag,
att utarbeta projekt till Lagar och Arbetso rdning föt·
e tt samfund, hvnrs föremål egentligen skulle blifva
Sjökrigsvett enskapcns odlande.''
''Genom ovanlig arbetsamhet fullbordades uppdraget inom den korta tid af 2:ne månader, så att redan
påföljnnde Octoher rnfwad, L~garne och den utat'betade planen, blef till Amiralitets-s tatens snnktion
öfverl;mnacl , och vid en mangran sammankom st, vann
allmänt bifall och bekräftelse. Tolf stabia Ledamöter
att
utsedde med rätti<Thet
bl('fvo då genom voterinO'
'
b
'
u
efter egen ompröfning , välja flera medlemmar till deta-Sällsh·ap.''
,,
ta s::t m !'und, som erhöll n a m n a f Orlo.O'smann
" Inrättningen omfnttades med den värma att särskilte rum, efter vcderbödigt tillstånd, bl e,fvo Sällskapet anviste uti kronans hns. Amiralitels-sl~tcn 0O'jorde frivillige sammanskot t: Subnlternern e gåfvo flera
q ,var ta,lers tjenstgöring s-pennin ga r : Korpsens fullmäktig
viCI Hd;sd agen, gjorde uppoffring af de honom heslådde Riksdags-pe nningar, och anJre visade sin frikostigbet och nit för saken uti öfverlernnan det af böcket•

'
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kartor, rituing:n och tabL1Pr m. m., så art S:illsbpet
genast kunde sätra si« i verksamhet.''
'
t>
"Enligt den fastst:il!Ja arbetsplanen, skulle Sällskapet öfverväga :

'' l:o H u r n Sjö-Oflicers-t jenstgöringen u n der· fn·cllig tid i land, kunde genom Sällskapets gemensamma
bemödande bringas till högsta fullkomlighet."
"2:o Huru samma ändamäl, rörande tjensten till
sjös, simlie vinnas."
Befordrande af enahanda ändamål,
an"3 :o
seende till den eaentelir•il
t
·
"ensten
nnder
krirr."
tl
tl
.1
t>
" Den 15 November· (1771) installerarles de valde
Led<1rnöterna ar Chefen för Ami,·alitets-St<tten, Amiralen
13aron Falkeugren , i egenskap af Pr<t~ses Honorarius."
Följ:1nde året efter det Kong!. Örlogsmanna-Sällskapet sålunda blihit bilrhdt, nntogo alla allmänna
ärenden inom fäderneslandet en förändrad form, och
alla partier qväl"des.
Föt· Sjövapnet h<~ r dock utg?rngen visa!, att den
nnge kraftfulle Konungen gick fiir fort tillviiga. Han
vil~e väl hafva en Marin, men valde dertill en utväg,
hvrlken väl vcrl<ade fördelaktigt i hörjan, men llVarmed
icke kunde hällas ut. Stora summor användes på de
flera år efter hvarandra till Nordsiön ntrnstadc Linieskepps-Eskadrarne, under det 'fhu;tberg's snillrika plan,
for bevarande af den af Chapman n1~der nvskapnincr
•
t>
varande Hikets dyrbaraste och dvr:1ste
krio·smateriel
•
t>
,
lernnacles å sid o, eller med hm het fortsattes .
Så vidt jag kunnat uppf<~llit Länderncs historia
för den tickn, kan man icke tillskrifvil dessa stora och
kostsamma ru~!niugar, alt vara en oundviklig följd af
anP olitiska föeh~llanden. Då dertill således icke nf1oon
o
.
nan anledn ing lord f' I.al'va viirit, än att 1illfrrdsställa
Konungens bnda hegär, att visa sig stor och lys:1nde ,
samt att öka Landets anseende, sa kan man utan sär-

deles misstag anse, all nöjet Vilt' u ~ got dyrt, och nytt:nl icke öfvervägande, llVad som kunn:1t uträttas med
samma medel.
Väl skulle en Prins, p~r·äknad till
Befälhafvflre för flottan, görils bekant med sjön och
personalen öfvas, men alt detta hade kunnat utfÖI'<~s
ändamålsenligare med mindre kostsamma fartyg än Lrnieskepp, lider intet tvifvel.
Det kan nu icke afgöras, huruvida Konung
Gustaf den 3:dje i berörde hänseeud e, tog råd af nåoon som förstod att rätt bedömma Sjövapnets behof i sin
t)
o l "f
. d
helhet, eller om han hade en Hac g1 vare som 1 etta
hänseende var vuxen sitt kall, och villig, att utan
afseende pa sin egen ställning, söb motverka det f~rderl·lirra planlösa systemet.
Allt nog, det är en lika
"'
beklaglig
som ännu. alltför känhar sanning, au. unel e1·
<le tre första reO"eringar
som under Kon:.rl.
Or·logst>
•
v
manna-Sällsk<~pcts tillvaro styrt landet, h;~r man viii
velat bafva en Marin, och erkänt vig·ten deraf, men
oansedt snart sagt obegränsild disposition öfver
medlen, ha1· man aldrig kommit sig till att deruti
ordna fiir andra än tillfälliga behof.
Vi må väl erkänna, alt allvarsilmma till och med
våldsamma politiska tilldr<Jgelser nf1gon gång tagit bäde medel och uppmärksamhet i anspråk, men dessctnellan tänkte man :1ldrig på framtiden.
Med betrakt:1nde af frikostigheten uti s:ldan1~ till ställningar, som kunnat fö1· ring:ue utföras, må 111an
icke skylla på politiska förhällanden s~\som skäl, !t varföre man uraktlät, att ombesörja Flotians vigtignre
behof. Det är tydligt att jag härmed hufvudsakligast
menar de uuder· Förmyndar-B.egeringen flera i\r till
Nordsjön utskickade Linieskepps-Eskadrame.
Det är
alldeles obestridligt att vi alltid böra äga kännedom
om hvnd som tilldrarrt't'
sia
lJå h:1fvet, och :1lt vi en~
b
dast genom tjenstgöring på sjön kunna bibringa och
underhålla personalen vid tjenstharhet, men dels bil-
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tiat' man icke s?t lätt sjöfo lk å Linieskep p, som ~ miridre fartyg, af h vilka mil n kan :Jnvända rätt mfmga
för bva1:je skepp, och dels kosta desse s5dane surnmor, att, om e tt tillfyllest görande antal de ra f skola
användas , slr.ulle vida rikare stater än Sverige icke stå
ut dermcd.
Åndaml\l ct med No rdsjö-Eskndrr~rne på
1790-tale t är icke bebnt, men benämnd es beväpnad
neutralit et, då v1 från intet hfdl hade något att befara. Inom t~dministrationen var föga ordning och
inga planer följdes.
.Annorlu nda hlef förh?dlan det under den Furste ,
hvars kallnade hand nyligen nedl agd t sine spiror. Uti
samma hlott:lde och orediga till s t ~!tl d so m nieinneslandets öfrige nngcläge nheter voro, val' 3fven förhållandet 1 flottan då Högstsali g Hans Maj: t trädde på
sitlan af Sveriges Thron.
Materil'll en var svng och
Et<lblisse menlern e förfallne.
Person!1len h!1de väl snart s:Jgdt, i en följd, hofv it mångf1riga till!';illen till
öfning, nenJI. uti de,
år· efter slutet af det allvarsamma tre5rig:J Ryska kriget, l1är ofvnn <Jnmärkte neutralitets-e skadrarn e : uti expeditio ner åt Medelbaf vet,
ofta med flera fart yg på SiJmma gf111g: uti allmanna
rustninge n mot Eng land 1801.: emot Pr·eussen och åt
Medelbaf vet 1805 : nti 6stersjön 1807, då Franska
truppern e in nehMie en del af Tyska strändern e, samt
under de olyckliga åren 1808 ocb 1809, men det oaktadt hade personal en, af brist på system i adminis trationen och tjf'nstens ntöfning , förblifvit på en li'lg stå ndpunkt, i jemförels e med framstege n hos andra Sjönationer under samma tid.

m

Undervis ningsvP.t 'ket, för dani ng af Officer:u e ,
hade bli f vit flyttad t från Flottans bufvudst ation, och
såsom följd d era f sa kn11des sujetter för u nderh~ lh1nd e
af korpsens fulltal igh et, hvadan man nödgades fylla
bristen huru man kunde , ett förhållan de hva1'af vap-

net äunu !Jdcr, men bvilket var eu följd af föregåen de tids misstag.
De första ru·en lemnad es iugeu tid för ordnaode t
af s'.1övapnet s nrwehiuc
n
o nhcter : dt·t b('höf'dt·s genast, och
m l\ste användas så dant det 1ar; men kunde dock ge11om kloka a uordning ar gur:J, ocb gjorde ocksft verkliga skäl för sig.
Snart blef likväl tillfallc alt tänka p[t bristerna .
Dessa voi'O många och visade sig allcsUJes . Hvad
som i första h,insce nd e bl ef föremål för Ledarens af
vår riksstyrel se uppmärlt s;tmhct, var ofhj e lp<~ndet, så
vid t det 'v :Jr möjligt, af · de vigti3asle be hofven för
personale n.
Scdan i början af 1'/70-t<dP.t , lwdc icke n5gon
allm~in regleriug tigt n1m med bef:ilets löner. Skattkammarc n var tömd under förcgåetJde rege nters styl'l'lser.
6rver ailt yppades behofver , vida utöfver
);~nd e ts tillgå ng<~r, och i anseende dertill visade sig
svårigl1et, att erh ~d la medel af den statsmak t wm deröfver disponer ar: men vid 1815 [n·s Riksdag lycl,aJes
det all fä en liiningsst al, hvilken följnnde rt ret blef
gällande , hvarigen om de lägre officers-g ra tlerncs lönin·"Svilkor nf1 o·orlunda förbättra des.
b
o
f'orcl e'
l ll V'lI Efter nftgra
~l r erhöll s.:övapne t en
!<en hjelpte det ifrån en beroenrle och vackland e ställsitt c•rl't
ansbert? bland Riksstate ns
11in0'
o· . Det ]PmnaJes
v
hufvud-t ittlar. Förut hade Krigsmak ten af olla v:tpen
haft så tillsägand e -- gemensam Kassa. Men då
ett Sjövapen s angeläge nbeter och bel1of äro af såd:Jn
natur, all de icke ordnings fullt kunna vårdas med obestämda tiJJ,årwa r kan rnan anse s~som en fur Flotv
b
'
tan sänlelrs lyckl ig händ else, alt den i berördP afseende blef skild ifr?m de öfrige vapnen, ehuru dervid, set väl uti nästan allt som rör cr vå1· Marin, nogsamt visade sig, att de som gjorde delninge n, föga
förstodo att bedöma de förh itHanden som då bordt ta-

1on
gas i öfverväganrle , nend. Sjövap nets vigt uti försvaret, då landet löper fara. Men det var lyckligt att
det blcf sftsåm dPt blef, och 111:1n visade särdeles klokhet uti, att litnöja sig med llVad som erhölls. Vi
h:1fva sed t, a tt mar 1 sm?tningom och icke nian fr·arng~ng sökt öfvertyga
folket om nödvändiglwten att
äga en J\brin och. att nnslaget i någon m~111 blifvit ökadt.
Straxl ef"ter det Flottan vunnit sistnämnde fordel,
utför des f'n fiirut Iange på tänkt förändring med Befälspersonalen.
SvPrige ägde icke mera någ1·a ultra marinska land ers skarg?trdar att fiirsvara.
De orsaker,
som omkring 70 år förut för<tnledt organiserande af
f'n s:irskild Sldrg?trds-Fiott<l, ägde icke mera rum.
Vi äga val skärgårdar att försvara, men desse, sl'1som
sammanhängande med rrkets öfriga landamären, äro i
afseende på försvar, uti ett vida skiljnktigt förhållanJe med den Finska oeh Pornmer·ska. Vi beböfva väl
ett Skärg?!rclsvapPn, men erfarenheten hade visat, dels
att det äldre, för tidens krigssätt i flerfaldigt hänseende var olämpligt, h varföre nödiga förändringar deruti blifvit vidlilgne, och dels art del!n vapen, för ntt
vara starkt och kunnn uttaga hela den kraft som rnat.eriellen innekir, så erfordras fullt ut lika och enahanda kunskaper och erf~ll'enhet hos Bel"älet derå, som
å det vapen hv<:1rs egentliga stridsfält är det öppna
hafvet: en sats h varuti mången är n f annnn tanka,
och derföre torde tåla ntt något närmare skärskåda.
Sjö-krigstjensten hade redan d[t (1824) n~tlt den
utbildning, alL Skärgårdar icke bvilkct mun dittills trott och mångPli ännu torde vic!hfdla äro
otillgänglige för Flottor. Konungen hade ock 10 år
förut sett sine Linieskepp och Fregatter intränga
emellan ett främmande lands klippor och grund. Och
som en krflft för fartygs frambring.1nde genom sjön,
oberoende af vinden, redan då, fast uti mindre skala,
hlifvit bcga;;·nad , men !t vilken efter all snnnolikhct

tu7
äfvrn rned rideu sknlle kunna <Hni:inrl.is så väl direkte
å krigsfartyg n f en viss konstr11ktion, som till vehi hi fö1· de största krigs-skepp , s~ följer dl"raf , art
ett af skät·gårdar o111gii""et, nwd me llanliggande öppna st ränd t'!", till hafvt'L stötande land, har lika mycket
a tt hefara frän öppnil sjhn, å f>ll!l ställt'! som f1 det
andra, och s~ my c ket mera i Skärgihdilrne helst
det icke ar tänkhart <lit vi ;~l)estädes förmå hälla E... kadrar för att afslii invasion Pr som om e n fiende fctl'
faste der, hill' den mer<J lätthet att hil)('hålla sig, än
å eo öppen kust, de r en pftliggilnde storm är farligare, än anfall af en fJotta. Det torde derfåre kunna tagas för afg_jordt, alt försv<tret af en skärg:'1rd vid
anf;tll af' en styr·ka, sammansatt af de olika f>1rtyg
och stridskrafter, en fi ende kan medföra, aldrig kan
r(jna f1·amg ?tng, med ntindt·e befäl e t haJ' en fnllkomlig·
bekantska p om, och är hemmastadd med den anfnllandes af Herfaldig egenskap varande utvägar att nä
sitt mål. Lik:l litet kan anfall frttn sjön på en bevakad skärgård lycbs, med mindre den angripandes
Befäl känner hvacl som kan möta der. Uti båda fallPn m~tte det kunna ant;1gas såsom ett axiom, att,
"utan alt känna si11 motständares medel oclz krajier,
kan man icke mot dem disponera om sine egne." Då
!Hl
i öfve1·vägandc tages, att Sjökrigstjensten, ännn
ieke pil långt n;ir nått fulllwmlighet, utan i\rligen
utgör förem~l för täflan hos alla nationer, och llVarken bekantskap, ännn mindre erfarenhet i det närvarande skicket kan vinn;ts eller kännedom Otll framstPgen inl~<·rntas uran pri!ktisk vana och handHiggning
af tjenstcns bufvudsakli gas re delar, så att desse få samma mekaniska inflytnnde vid tjenstebehandlingPn, som
vanorne i bnrgerlig·a lifvels tilldragelser, bvartill icke
var möjligt att bereda utl'äg för· de 2:n e siirskilta
korpserr1es Offteerare ilf i!lla gradPr, oau st'll lika
teoretiskt bilrl<lde, sil inslig K\>rH111gen, att fädernes-
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landt>ts fördel fowh·ad e, att dess Sjövnpen blott ägde
en Oflicerskorps, hv arf'öre samrrwnslagnin gen besluta des och verkstäldes , oc h hvHvid intet hinder mötte,
sednn vi num era icke had e bcliof att underllfdla Skärgi'lrds-Eskfldi'ar på and ra sidan hafvet och såled es kunnat förminska anta let, sMnt Flottan nu ägde sitt eget
anslag.
I flera h:.insePnde n medförde denna förändring
vinst fo r v<~pnet, ellllrn ~ hvilket lika litet der som
vid ve,·kställcle regleriuga •· af andra Korpse 1· ett
eller Rnnat intresse ansåg sig förnärmadt. :Me n ännu
förde laktio·are
had e det varit, bi'Hle föl' tjPnsten och
t>
'
Ko•·psen, om ord;dycle!sen af ''en Korps'' uttagits i
s1n rä tt :~ bemtirkelse, och, såsom uti Eng land ~ på
hvilket vi i det:a fall tryggt kunnnt modellera oss b efattnin garne hilllits ambula tori ske. Ama lgam er in ge n ,
hvilken efter 20 år ännu snart sagt - stå r på
samma fot , hade df1 fullk om na ts på nt1gra få. Men
den tidle Mona rk en vi ll e si't ogern n gil det enskilta
fÖl' nära; m~ hända neks~• ingen styrkte honom dertill , af farhåga att sjPif blifva rubbad. Me n om än
en fö,·del går lå ngsamt att vi nna genom en väl ber ä knad försigtighet, St\ är sr1cJa nt att f'Öredrilga framför
för mycke n b rådska, b vii ket mil hända va rit h ändelsen
med el en omniirnnde utvägen. Vinsten för va pne t var
dessutom i flera hän seenden viisenllig. Så kan det nn
mera icke äga mm , d J befälet utgöres af en K orps,
att, hvilket mfln tn git sig anledni ng pnsl~t , såsom efser sla gf' t vid Hoglnn d , det ena vnpne t ic ke som sig
bord t, r:oi ckte cl et ilndra hande n; ell e r såsom under
kampagnen emot NolTige, a tt Skärgårcls-flott an bindrades a tt utföra ett anfall till s dC' ss Örlo!rs-flortan
(som det 11f ok unn ig heten påstås icke beböfd es) fick
vara med och dela äran.
Aflö ningen för de lägre Officersgradorn e, lwdc
väl med 1816 bli fvit reglera d, men för dc högre O' rat>
,)

de•·nc qvarstod sedan äldre rid er, e tt aflöningss~tt,
h vil ket, om än a n vänd b n rt för g a r n izons-trup p P r, malnnda var lämpligt fö r Sjö-Ofiicerare, nernligen Cbef~kaper för vär fv ade R egemente r och kompi1gnier . . Ju
mera sjökri gs tjensten gjorde framsteg , JU mera v1sade
detta aH ön in<TSStttt
men! ibo· t för befälet, och menligt
Sl·o·
b
0
för truppen.
Det är ock lått att in se, huru omöjl igt det var
för Officerare, hvilka dels geno 1n Sjö -komm endcringat'
och del s uneler tjeustgöring å a ndra orter voro frånva ran de , att kunna lem n a e rford e rlig uppmärks~mhet
åt d e egenheter som äro oskiljaktige fr å n dylika Chefsbefattnit~gar, och att ge nom utsände värfvare . i landsortcrne håll a a ntalet komple tt med dugl•gt folk ,
-amt clerJ'cmte aenom administration ;l(' passevolance n ,
!:) '
b
bereda sir.; en aflöni ng som molsvarade anspraken utr
innehafva1~Je graJ. J-Lirigenom bä i.H]C ocnk att lllf111ga
på arrend e u ppläto sine kon1pagn1er , nngon gan g ull
Subaltern-Offi cerare, !.vi lka foiJaktl1gen voro de ege ntliaa Ch efer n e, ofta för fler a kompagnier pft en gflllg·
0
Vid 182-t å rs regler in g erhii llo F laggrnän och
Officerare bestämda löner och Sjö-Art ill er itru ppen eget
Befa l. Vinsten deraf är påtaglig.
För besriimmande af aut;tlet O!Jiccrare till geme nsamma flottan, bedknacles förlJållanderne b~1de uncle•:
krig och fred, med afseende p~ de funktioner, som 1
bf1cla fallen borde t illhöra hv:lrJe grad.
Nu var det tillH-i ile alt undan röd ja de för all
militär-esprit och en jemn suborcl iuati ons. uu der h~l
laude, förd e rfliga och dittills d1dande oordnlllgar, hvJ!ka vid intet af fädern eslande ts öfri ge korpser kunna
äga rum, att tjenste-f'unktiou c l'll a bcstridcll's än af
Officer i e•J grad, och än i annnn, samt icke s:illan
lik a l'unktioue1: al' olika grade r på en gång. T illfället begagn ades också med en prisvärd ursl1illning. Man
inså g väl att vapnet sådant det, åtminstone en läng re
n

•

n

.tid
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troddes fiirblifva, fordrade ett större antal Officerare på st!lt än det var möJ'Iint alt under fred undern
•
b
ha Ila med löner· Sv!'! ra n de emot i nneba f va n de grad ;
men då Subalternernes tjenst under krig, kan utföras af konstituerade Officerare från Under-OfficersklAsserna och Handels-flottan, var det icke eller nödvändigt att belasta staten med hela det för kr·iget
behöfliga antalet.
Sedan antalet 2l6 hlifvit bestämdt,
indeltes Ofiicerarne vid den fl)'a reolerinrren
uti grab
b
c
der·, med afseende på funktionerna som i kommandoväg borde tillhöra bvuje grad si\ väl under· krig som
fred, sålunda, att om ITJan än föruts(\g sig för förstn~irnnde fallet nödgas tillgripa utviigen, <•tt konstituel'il till
högre lwfatrningar, skulle dock för senare fallet eller freden, i likhet med lll'ad som icke <Jnnorlunda kan eller fftr iaktt!lgas uti Rikets alla öfrige tjenster, Kong!. Maj: ts Flottas OHicers-Korps i alla grader, frf111 den tiden A·unna tj'enst"Öra en bvar efter
to
'
inneh:1fvande fullm<'lkt.
Grunder stadfästades för befordringar, hvilka försäkrade h varje iudivid, som vunnit inträde silsom
Ofllcer, att avancera i sin tur, utom uti de arader
b
'
der afseende, som sig bör, måste fästas vid den hög-re skiekligbeten.
Man insåg väl att det var menligt
för tjt'nstt·n oeb individerna, att de' yngre Ofiicerar~e
nog länge och i nllmänbet intill 33:dje årets ålder,
qv;trhiills uti subaltern-graden, men d[t, s~som anfördt är, medel saknades, att med behörige löner förse hela det behöflige ant<:det Knpten-Löjtnanter kan
det anses såsom
betänkt att fttnöja .sig med det
bestämd<l antalet af 100 (vid pnss -il- af behofvet under
krig) helst de tjenste-bef'attningar som under fred höra
tillhöra denna grad, i allmänhet kunde blifvil bestridde med dettil antal.

dl

M;Jn hade visscrligen icke rätt bedömt de emolumentcr, ln·ilka påräknades iltt höjil hine!'lla för de

äldsta

i

Kapten-Löjtnants-gra<len,

till likhet med lö-

ningsförm~nerne för Komp.-Chefer vid Indelte Armeen,

nem!. Chefska per för mt t s mans-korn p agn ier; men detta bar· sedermera bl if vit rätt ad t, genom en direkt tillökning i lönerna för de 20 äldsta i graden.
Med denna förändring var Korpsen väl organiserad, så väl till utkomst, jemfiirligt med andra militär-korpser då i beräkning tages traktamenten och
arfvoden, hvilka åtfölja sjötjeusten och de ambulatoriske bcfattningarne ~orn till tjenstens ordningsful1;1 bestridande på nlhr punkter, med gräns för lJVarje grad.
.
...
Konunt!en hade sHunda väl ordrwt tdl SjOv!lpnets nytt.1 o~ h tjenstens gång, samt sörjt för en möjlig
allmän belåtenhet. Sildan var 1824: f1rs reglering.
l följd af 1824 års förändrade förhållande med
Flottans Befäls-personal och Stater, blef det en nJiijlighet att tänka pi1 ett ändamålsenligt ordnande af den
Institution, till h vilken den uti tjensten för~ldrade sjömannen ägde tnga sin tillflykt, då lwn icke mer<1 för m~dde fttfl,röra
fordring·arne
i statens tj'cnst. Också
b
u
bar AmiralitPts Krigsm<~ns-bssan, genom fnliga tillskott af flottans Stater, vunnit eu förkofran, så att
den snart nog skall kunna pensionera alla, om icke
till fulla
beloppet af inuehafvande inkomster af tjensten, dock i den mån, att den afskedst<lgande icke må
vara nödgad nit göra uppoffring af v:~sentliga lefnadsvanor och behof; och d~t detta direkte inverkar på
Sjövapnets tjenst, bar jag ansett det icke böra förbigås :1tt nämnas.
Det väsentligaste för Flottans l3ef::ils-personal hade såhtrHi<l med :l8'!4 kunnat besörjas, sil vidt det
rörer utkomsten.
1\h·n hvad tjenstharheten bctdiiTar,
så ehuru man antagit en förbiitt1·ad grund f'iir sjötjenstens utförande, saknades det nH·del alt giira systemet gällande, o<'h Befälet bekant dermed oeh följa
<
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dess utvecklin g
m5n af den stigande utbildnin gen.
De sv~rigbeter som mö tt att vinna medel till hvad som
bl if vit utfört, och hord t före gi.1, h;1de antyd t nödvändigheten , att tills vidare åtnöja sig med de utvägar
man hade, ehuru otillräckl ige de voro. Det fordrades att folket fick en b~ittrc öfvcrtyg• ·lse om Sjövapnets vigt, och vii koret för d ess au vä n d ba r het, i n nan
man kunde förvänta en önskad fram g~ ng. Af såd an
aulednin g väcktes fr E1ga n om ansh~ till Exercis srnare, och vi bafva se tt, icke utan fr<~m gl\ n g . Emedler ticl och för att icke IZ1t<1 n~got tillfäll e g~ u1· bänderrw, som i nilgon mi\n kunde bidraga till d et vigtiga
ändamål et, anbefalld es v~ra Ministl'ilr vid de Hof~ som
hade ordn <lde 1\brin('l' i aktivitet, att söka uti dem
hereda tillf<ille till öfnin g fö r un ga Officerar e, hvill<et så lyckad es, att K01·psen dNaf nu äger ett icke
obetydlig t antnl, hvilka hafva den n!! Konunge ns omtanka ntt tacka för den erfa renh et de äga, och nu
lwmmer· rl('m sj elfva och vapnet till god o.
U ti Na utiskt hänseend e bafvn framst<>gen v:1rit
märkbara . Nya Sjökart o1· hade gjordt namnet Cif Klint
kändt uti alla länder. Länge saknade a nstallter för
sjöfartens betryggan de ha f va blifvit till v ~igab 1·agte. Skärg~rdanr l'S uppm iitning fortsatt: och äntligen har anslag lwnn~t e rhi'd lns till fullföljan de ·af Tbunbe rgs förvaringsp lnn, (nya Dockehyggn::rden) hvilken, om den
icke blifvit afbruten , säkerlige n bcs pn rat landet lika
många million e r, so m decenn ier g~1tt förlorade för· dess
full bnrdn n d e.
Den tidrymd , tnd e r h vilken det föreståen de kunnat t ilivägabri ngas, hade ick e ensa m t upptagit den
uppmärk sambet Konunge n ägnade Sjöv<1pnet. Om man
anställer J·e lllf'örelser eme !l an tillst flndet då Hö o· s t s<~ lirr
tl
o
Hans Maj:t ärvertog lednin ge n af Lidernesl andets angelägenhet er och närvanon de tid: om man skärskåd ar
ma-

mntericl en, vnrfvcn med rli'SS byggnnde r·, verkstäde r
och inrättnin gar, samt nrbl'tsme toder och ordningn r
all('städe s: m~ man dertill erinr·a sig tidsandan samt
de bestådde n1erllen, så sk<1ll Illa n nödgns medgifva ,
ntt det gjord t är, icke är· ri ngn : allt vittnande att
Monarke n förstod att lwdömma Sjövnpne ts vigt. O l'ta lifvade han ock anordnin garne deruti med sin personliga närvaro.
Detta allt har haft ett omedelba rt inflytand e på
Natiorwn s opinion till vapnets fördel. Bevis dcd.ö re
synes mig tydliga, dels af nwra beredvill ighet att öka
anslaget, och dels deruti, att vi nu vida utöfver hehofvet, se bildad ungdom -· snart srrgt fr~n nlla
hiirn af fädernesi nndet tillstöta, och bd1öfva icke ensamt, såsom fordom, påräkna den hår förut onlniinrn de utvägen, för att hi'dla Officers- Korpsen fulltalig;
Desse hl,vis, IJVartill siwlie kunna uppräkna s fler:~, på
en förbättra d opinion i landet om Flottan, har synts
m 1rr med skäl kunna anmärkn s silsom en, under ifrå::gavarnnd e tid, erhållen väsentlig fördel.

.,

Sedan jag nu, så vidt jag kunnnt erinra mtg,
uppteckn at
det
väsentliga af tidshände lseron som
redan haft inverkan pit Sjiivnpnets :wgcläge nlwter under Kong!. Örlogsma nnn-Säl lska pets till va ro, nterstår
etl förhållan de som icke bordt f'ul·bigiis , hvartill motstycke saknas uti tidernas annale r , och tillhör vår tid,
bvilket, om det än hittills icke kunnat vara af inAy-.
tande, dock blifver af' så mycket mer·a i framtidc.n..
H vad j:~g h j r mena r·, ka n icke va ra tvetydigt , n Pm!.:
att en Konungs Son, ännu uti en sp~id ålder, ~tl'öijri
af den Hörra Fadrrn r;,tt .röra lwkan tskap med elen
'
t>
mente! i dl'll bana SOIIl för
honom blifvit brstämd,
och nu är· öfverltc'mn;HI till oss, att gemensam t med
annan landets ungdum , bddas till praktisk Sjö-milit är.
8
Tirlskr~'[l i Sjöväsend et , .9 årg. :> hiijt .
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Om detta allt har jag ansett mig, på denna Högtidsdag, böra i ett sammanhang erinra, t iii de betraktelser, liVartill teckningar öfver en förfluten tid kun na föranleda •.

C. L.

lO.

llppl1JS1dltgtu• ,.;;,'"tllu.le fJ•ttl,tluuuleln
,.ned QuallO. *}
Det stora inflytande som denna hnndel haft, icke
allenast för den Engelska skeppsfarten särskildt, utan
äfven för sjöfarten i allmänlwt, och som måhända
upptagit öfver 1000 Engelska fartyg, hvilkn under
föregående å rens sv å ra handels-konjun k!tHPr eljest s !<u Ile
varit utan sysselsättning, föranleder· till nedanstående
meddelande:
Henry Chapman , Köpman från Liverpool, 0aaf
följande upplysningar, inför Kommittt~en för utröna nde af den Rritiska sjöfarten, i London den 2 Juli

1844:
''.Tag har varit sysselsatt med skeppsfart, mer ellt·r
.
mHH.Ire, under 25 ~tr, och haft 13 års erfarenhet som
Skeppsredare och Köpman i Liverpool. För närvnrnnde äro 600 fartyg i rÖrt~ lse för att bärnta "Guano"
frftn kusten af Afr·ika, utom de IJVilha .,å till Per n
i sammil ~ndam31, oeh som .utgörn .ett b~·tydligt antill. I Afrtka lastas Guanon vu! en Ö kallad Ichuboe,
och huru stor qvantiteten än må vara som fwmskeppas,
,.) Ett slags gödningsämne , so rn man hittill~ ansett bPst.l
af fogelträck .

)

.

blit· den genast såld och beg;•gn;-td. Skeppsredarne äro
sjelfve spekulatllcr i denna h;mddsgrPn; och priset på
,·aran har varierat ifrån '7 .€ ända till 11 .€ per ton;
IHarigenom en frakt uppstår af cit·ka 4 till 8 .€ per
ton, sedan de verkli~e utgiftet·ne för resan och skeppets slitage afdragits.''
Secuml- Licute n an ten v id Svens l< a Flottan Adel borg
meddel<tr i en rapport följandP upplysningar:
''Vid seglingen längs Afrikanska kusten besöktes
Iclwboc, hvarifrån det sft ryktbara gödningsämnet ''Guano''
På fttervägen från Cap angjort.les denna plats
hänttas. för 2:a g?tngen; antalet af derstädes liggande Guanofartyg hade på den korta ticlen af 4 månadet· stigit
Den 10 October 1844 befrån 40 till nära 2UO. söktes ftter Idwboc för 3:dje gången; fartygens antal
hade nu ökats till öfver 350 , och Guanon på Ön var
Under 2:ne månaders vistande
hastigt aftagande. bevittnades nästan dagligen
ställe,
pft detta ohyggliga
huru fartyg !'örolyclwdes, eller endast räddades undan
faran genom den utmärktaste sjömanna skicklighet.
l "United Service Gazett'', föt· den 19 Februari,
läses följnnde:
Revolution på Ichuboe. Genom bre f, som under
veckan ankommit. till London, underrättas vi om att en
fullkomlig revolution egt rum på lchuboe, kort före
postens afgång derifrån, som lycl<ligtvis icke \'arit af
det blodiga slaget.
En samling af agenter ellet· supercargoes hade
nen.ligrn, under de första sex (l mitnademe som Engelsmännen b<'sökte Ön, etablerat sig der och uppfört tält
Inom kort hade desse
och provisionella byggnader.
agenter utstakat terrängen, och h var oeh en gjorde lagligt anspråk på sitt "bona fide'' å egne och principalers vägnar; hvareftet· de inrättade lastnge-platsl'r och
sålde Guano-grufvor till ett oerhördt pris. Före ofvannämnde revolution hade tngen vågat motsälta srg
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<k•rra godtyekli~a (örfiu·andt·, oc h den natudiga följden
Llef slurligt·n, att intPI skepp kunde erhi'dla dt•n rninsta jorJiapp att landa vid, sii vida ej kaptenen underkastade sig dt,ssa glupande ulfvars godtycke; och dii t·n
agent lastade sitt ege t skepp vid en lastageplats, drog
han så Iange ut på tiden dermed, alt. ett annal skepp,
tillhörigt hans handelshus, hann ankomma, sorn då
intog det förras ställe, o<~ktadt det IJJiihända fanns 300
andra fartyg hvilk<l omg:'\fvo den lilla Öt•n och väntade
Dessa förhfdla n d t· n g5 t\ o a n led n in g t i!l
på till t di de.
till clt·ss en Cor· och slausruål,
ordvexlitwar
oupphörli"e
b
b
u
vett ankom för· att lrålla ordning·. Clrden pil detta
Örlogsfilrtyg q~arblef på stället sii ..länge han ansi'tg sin
närvaro belröflig; men Iran hnde ej v.iil seglat derifriin,
förT än alla Fartygs-Kap tl'nerne mangrann! sa mman trädde och öi'vcrenskom mo att <'Il total reform skulle
genast företagas. ;100 skepp li'rgo till ankars vid öu,
och det blef beramadt att hvarje skulle sända i l:.nd ett
"Visst antal män, försedde med geviir och biljonettPr,
så att den kollektiva styrkan mönstrades ända till14110
man. Nu nnf'ölls srtpercargoe -staden, och hela d•·ss
befolkning dnds, med bajonettspctse 11 på fl,vgtl'n och jagades direkte i sjön, så nit vattnet steg d1·rn upp till
hakan. I riPnna svåra b··liigenlwt tvingades de afsvärja
alla s ina inkraklade rä ttit:hl'ler på Ichuboes mnrk och
grund, ltvarefter de i frid llngo årehända ltt'm. Detta
raska föl'f'arande föranledde en fullkomlig föt·iindring
i öns civih nff<irer , och far·tyh·pn lasta nu hvarjn dag
50 tons, efter att tillförl'ne hafva liggat mi'111adsvis
sysslolösa.

Il .
f?iirlecknill{!. pil defurly{!,, som iiro under by[!gnod på R.ongL. Bu gelsko fiollans 1•arj', samt
{ijr dess riiknirt~, den l Jrnwori 18-l;) ';').
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PortsmoTrth :

Rn,yal l"t·erlerick, 110 'kannnl'l' .·
l'rincess Royal, 90 kanouer, hall·

·

·

.

l:ird-i!!

·

·

·

Prince ~!'Wales, 110 kanoner ; sli'>rre deleu af d('s.> tinn11er fiirdigt
l\1arlhorough, 110 kanouer
Winrl>or (: aslle , 11lJ kauouer
·
Leander , 50 kauoner
C c htaur, 540 hci stkrafter; 'köl och
.
st~ifv:u· · Ci nlig:: alt r_esas, dPt

V\~~~j;~:·n

an.d

.A I~je,:t ~o '.""~er. "':

l

1
1
1

l l
l
1

l
l l

!l

l l

Uauuli<-ss, 4'•0 h:islkraf'ler . · ·
1
. · ·
Conflict., 450 l>ci s tkrafler
Prince Regent om 120 kanoner
1
""""'lri'--1....:l'lt.:,~' -!-~-i-~+--t
k· :..J
n ed l >1.1•><•es t i Il 90 k a n,.:,o;u~s;;.

0
A'"'"' .";w :.:::~!~',::~::.~, ~':

11:...1

.l

5

Exn.oulh, 90 'kanouer, halffärdipt
Thelis, 3G kanoner; efter Cll ny
plan, skall skyndsamt f:irdi~
. . . . . . . . :.. .
byggas
Alg i er, 90 kanuuer; l•mmerna lar. . . . . . . • · ·
diga
.S:t cJ ean d'A c rcs, 90 kanoner;
timmerna fiirdiga
Sans-pareil, 84 I-'anoner
.
Leffci, 50 lanoner
Niohe, 2G kanoner
Creole, ~G k a 11oner; fiinli ~ att •

sa m hd
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.
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1

1
1
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l
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l
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Su111ma

l.

ll

1

11

gR i :-jii 11
Avcuger, li'iO häslkraf'ler, hconlrarlc f:irdig med slilrs la skynd-

3

5
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l

-

-
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I C ha tam:
Mars, 80 kanoner; niira fiinli;
Ma jest ic, 80 kanuner .
Ralcigh, 50 kanonc•· .
Active, j(j kauouer . . . . .
Ca lypso, ~O lan.; fuliiJorclas med
skynclsaml1et . . . .
.
Bullrlog, 4"20 hiistlrafter dito
lrrcsisti bl e, 80 b uoner; h vartill
n1ateriel anskaff.ts .
..
Severn, 50 kanoner dito
Cheaapeal<e, 36 kanoner dito .
.
Cuqvettc, :20 kanoner dito
Challcnger, 18 l"nloller dito .
Cressy, 80 kauoncr; anbefalld att
byggas

.

.

.

.

Arab, 16 kauoner dito . .
Dispateh, 16 kanoner dito .
Kangaroo, 16 kanoner dito
.
El k, 16 k ananer dito
Hero n, 16 ka11oncr dito
Sumllla

1

1
1

1

1
1
1
1
1

Royal Albert , 120 kanoner; d ... n
största lrcdiickarc i tlolt:HI, Li Il

1

l Deptford:

Terrible, 800 kislkrafter; skulle ga
i sjön den 30 Jan uari
Spitfirc, 1::15 ltästkraft, Eirdig i
Mars
Odin, 450 hästb·afte•·; skall hyggas på samma b:,dd som Ten i b le
Houncl, G kanoner

1
1
1

4

a.~

-sumn1a

1
1

4

1
1

SuuiLll"'-

I Sheerness:

1
1

1
1

1

Alarm, 26 kanoner; skall snart
allöpa
Dart, 3 kanoner
l~ury, 400 hästkrafter .
Brilliant, 38 kanoner; nedhugges
till 20 kanons-korvett

1

1

I Bombay:

1

1\'[a,lras, 80 kan~] e r ; niira f'Lirdig
Malacca, 26 kanoner
Zebra, 16 k<llloner
Goshawk, 12 kanoner

1
1

1
1

-

Summa

1
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J Woolwich:

h<ilft.eu i spant och heordracl att
fullbonlas
Ampbion, 36 kanoner ; f:irclig i
slutet af Mars måuarl, med
. , ..
aux iliiir- :lngkraft
Sphynx, ~00 hiistkraft; skall gå
af stapeln i April
Ha ni bal, 90 kanoner; beordrad
.
att byggas
Agamemnon, 80 kanone~ dllo
.
Niger, 450 liCi stkran er d1to.
Trcmendous, (72) nedbugges till
50 k .-frcgatt

1

I Pembroke:
Victoria, 110kanoner;spaut en resta
L i on, 80 k a non er . . . . . .
Coustauce, 50 k<111011er; f:trdig till
trefjerdcdel:ir . . . . . . .
Sybille, 36 bnoncr dito . .
King-fisker, 1.2 ];;,uone•· dito . .
Dragon, 560 biistkrafter; beordrad
att skyndsamt f:.irrli:::hyggas . .
lnfl exJ bl e, 420 h>istkraftei' dito .
Brunswick,SO kan.; virket ap tcradt
Arethu., ., 50 kauoner dito . . .
L:amilla, 18 kanon"r dito
Atal:Jnta, 16 kanoner dito
Sr1virvel, 1G kauouer dito
Liberty, 16 kanoner dito
1\larlin, 16 kanoner dito
:Mariner, 16 kanoner dito
Brilonart, 10 kanoner dito
Conllict, 450 liästkrafler dito

~
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Blackwall:
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t)ununa

I

l
l

l

Fairy, Kongl. iln gtendert:, 180
hiistk rafter, fiirdig i Mars
Tridcut, 3-.?0 hiistkraft.cr .
Trallsport

1

1

1

l

2

1

120
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"
ffi.
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m ma

alla af jern, enligt kontrakt.

I Pop l ar:
Grapler, 150 h;i stk raft e r .
ltccruit, 12 kanon e r af je rn
t;uwtua

I Glascow:
Bloo<lltound, 150 hästkrafter; nära färd i!!
Jackall, 150 lteist.krafter ,\i lo
Lizard, 150 bäst k rafter dit o
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Tra nsport
Harpy,1:i0kis tl raft ei·, n:i,·a nirdig
Myrmido n, 150 ltä sl k ra fler dito
Torell, 150 lt <is lh all e r dit o
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