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l ? ... 
Ulongl. INi•·vttltlli'ltgeJis ttf Sjiiii••eJule

'l'ltl tuu:lertllu-,i!Jtll BeK·iittelse tJII't Sjii
vetellt~IU«I_Je·rBues fi•tnnsteg i f••ii'lll
IUtuute liinder; dttl. tlen, :8.4 Jtnnutri 
Jl§~& '::'). 

Det stigande förtroendet lor jernfartyg· är omiss

kiiuneligt och bevisas af den snabba tillviixten i deras 

autal och storlek. Anledningen hiirtill iir otvifvelaktifjt 

den i jcntforclse med triilartyg så betydligt stÖ tTe sryrka 

och siiker bct, nHtn funnit de förra ega vid triilfande 

p?t grunll eller vid snnJtll:lnstötningrtr, hv:1ruppä si:t'iOrn 

ett nytt bevis kan anföras den för kot't tid sedan in

triifl:ttlc händelsen, att i Cowes cl'ter uppl1alandct pil 

biicld af ett jemfartyg om 700 tons dri:igtighct och 210 

kistars krilft, i mening att med en ny sort smörjil be

st ryka dess botten alt d <: r förekomnJa sa nJli11gar af skal 

och sjögt·iis, hade a r beta rue lem n at: fartyget i full öf

vertygelsc alt det stod stadigt; men kort derefter stjclpte 

faltyget öfvcr ftt baboJ~ds sida och föll nio fots distilnce 

från biidden samt stötte IJ iiftigt emot biiddpålame utan 

erhållande af annan skada än att i sidan en jernplåt 

inböjdes, yttre hjulringen och ni'tgra hjularmLir kröktes; 

förorsakLlnde en reparLJtionskostJwd Llf mindre än 25 Ltt. 

Steding cllee 300 TI:dr· Sv. B:eo, för bvilken fartyget 

återställdes fullkomligt i sitt förra skick; då deremot 

ett tJ·äfart ,vg af samma storlek hade af en s~dan stöt 

S;ln uolikt fått timren bräckta och dess reparationskost

nad u ppgrttt till li era gå u ger jemfartygets. 

DZt i hetraktande al' jernfartygs större biirighet, 

längre varaktighet och mindre underhi'dlskostn<ld än trä-

<~) Referent R W B l b · . • ::ec ' · org. 
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fartygs af lika dimensioner, det son1 s::mnolikt kan an
tag<~s att prisd för dc sto ra jcrnfartygen måste blil'va 
rin<rare än för lika stora träfart)· ~·, s~ förklaras hiiraf 

b " 
liitt det företriide nwn i Eno·land lemnnt de förra . 

" b 
A flod erna j\Jissisippi och Ohio filltws för uärva-

rande ~ngfartyg, hvilkas hastighet blil'vit uppdrifven till 
dt•n knappt troliga höjd en af li- Engdska mil och dcr
öfver i timm e u; för detta änc.lam~tl beg:1gnas allmänne
Iigen m::~chiner med högtryck, som man steg rat till100 
it J 50 U. pe1· quacli·at verktum och SOIII dessutom stun
dom ytterligare ökas genom machinistt•rnas bruk att 
siitta sig på siikerhctsvcn tilen; deremot litter man i Eng
land som i Sverige, med våra \·auliga con dcnserings
macbiner, trycket sällan öfvcrstiga 5 U. per qnadrnt
verktum. 

De olyckliga följder, som af bruket af förutniimde 
höga tryck kunnat för viintas, bafva visat sig i 1500 
spillda mcnniskolif, som under loppet af trenne är för
orsakats af flllgpnnnam spriingning. Det är förnämli
gast i Nord-Amer icas vestril prov i ns-flodcr, som dessa 
olyckor timat, och der, u nder ~ren 183:3 och 1834,67 
särskil ta ån o-f'al'tyo· förlorats eller m~st öf'vcrgifvas. u • b 

Till undcrhållanrlc af jcmnt snmhand med China 
har Bolnget l'ör ångfart ti ll hnll'ön och Orienten beställt 
trenne fwgfa1·tyg, h vardera af 1100 tons driigt med ma
chine r af 45() hästars h.:~ft. Tvenne af d essn fa1·tyg 
h)' 'ro-as i London ?t Hr Wi!rrams varf vid 13laekwall; Db u 

det tredje i Liverpool ni' Hrr Vernon & Comp. Ma-
c lJinema till dessa tre l'a1·tyg tillverkns i London på 
Hrr Miller, Ravenbills & Comp. maebinverkstad vid 
Black wall. 

Emedan ofvannämde Bolag är känclt för den stör
stn ordning, omtanke och försigtigbet med sina fartyg·, 
oGh Ur Wigr:~m, som förut iir ansedd vara en af Eng
hnds största enskilda byggmästare af triifnrtyg, numera 
uteslutande svsselsätter sitt vad' med byggandet afjcru-
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fartyg, si't IHtl ' i E ng land uy~shcrördc IJestiillning hctyd 
ligcu ökat förtroendet för jcrnf:1rtyg. 

Till en Regeringe ns ängfrega tt, benämnd the Tri
rlcnt, byggd af Hrr Ditc hburn & Mair vid IJlnckwall , 
äro bos lin· Boulton & Watt nyligen beställda tvenne 
oscill e rande ångmach;ncr, eller sftdaun, h vilkas cyl in
d r n r äro under mach i n ens gå ng i svängande rörelse 
kr i ng tappa r, på h vi! k a dc b ii ng:~; d ess n mach i ner, till 
storlek ar 350 hiis tars krnf't, kosra med pannor 16,750 
Li5t., eller i Sv. 13:co 575 R:dr per hiisthaf't; - de 
skull e i Sverige vid d ess t ve nne största verk~l<irlcr kun
nn e rhå lbs f'ör circa 450 R:dr pe r hiistkraf't. 

Seda11 i1no-f'reo·:lltcn llattlcr, som amiralitetet i En(!-o . b \~ 

land l~\tit hygga !'ör :ttt ansLilla lursök med flera ol ika 
sl ngs skruf eller propeller, nu u ti Tbemsrn pröfvats 
med 1:o den så kallad e Arc himedis eller Smiths, 2:o 
med Woodcrol'ts, 3:o med Blaulands, 4:o med Stein
nwns, S:o med Sundedands, utom a11dra, allt i afsigt 
att utrönn hvilkeu af dessa propcll ors vore den för
del:.wti•Yaste, oc h at' försöken sio- vi sa t att Smiths med-b b D 

delat t'artygc t dess stö rsta basti g he t eller 9,9 Engelska 
sjömil ·i tilfl men , och <~lt ätg~1ngen af bränsle tillika 
varit miust, så är nu beslu tadt att Rattie r, försedd med 
sistn~i m dc sk r u f, skall sätHhs till sjös för att s v ä r 
sjogZwg f'örsökns. 

Ett annat åno-fartv!! af samma certe och i allo 
b "u 

likndant som Hattlcr, med lika starka maebiner, nem-
Iigen af 20!! hiistars kraft, men försed t med skofvcl
hjul p:'t sidorn:~, forsöktes iif'ven i Themseu utan att 
kunna uppdrif'vas till större hnstigbet äu 8,75 Engclskn 
sjömil i timmen. 

Förvaltnino·en af S 1;öärendena är dock af den tan-D , 

ken, ntt försökeu med lbttler, ehuru lycknd c d e synas, 
icke äro tillf'yllestgörande l'ör krigsbruk, så liinge man 
nödgas, s~ som nu varit händelsen, bi beh ålla särstu lta 
utvexlingsbjul' h vilka' anseende till sin ueliigenlwt 
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högt öfvcr vattenytan, ?ttkomliga för ficndtliga kulor, 

Ltt kttntw skndas och för ,;iittas i olag, vore det ock 

blott 'b"enom förlusten <.~f en enda kuo·•'e. 
~ D~ 

En stor i\ngl'r<'gatt med namnet Sampson lopr af 

stapd i VVoolwidJ den l November; f'1·ån samma 1·arf 

n·flopp den 15 Nov. ångf'regilftcn Gindiaror om 1,900 
to11s dri1gt. Dessa· freg;1ttcr bafva l1vardcrn 2() canou

port~1r. Sampson iir 11 fot bngrc iin Gladi;ltor, bvnrs 

liingd mellan pe1·pendiklnru<J iir 2UJi· fot och största 

bredd 3'n fot. Maebinkraften och nnncrin"en äro än nu 
- u 

C'j •uppgifne. 
Förvaltningen !lf Sjö- iircndenn, h vars underdåniga 

lwH~trsberiittelse <tf den 12 Januari 1844 innehåller en 

kort uppgift om Franska kronans ångfartyg Napoleon, 

förscdt m<:!d Slllitbs propcllor-skruf, f<ir, om snmrna 

fartyg, som t i Il vunnit sig mycken u ppmiirksa tu het, yt

tcrlig~ll'e i underdånighet anföra följaudc nu kiiuda om

ständigheter. 
Niimde fartyg, hygdt i HåVI'e å privat varf, 

lopp af stapeln i Dcce111ber 1842. Fartyget är nf trä, 

förbultadt och förbydt med koppar, samt iimnadt att 

frnmdrifvas nted undervattens-skruf dler sä kallad pro

pellor (framdrif'vare). 
Dess macbiner, beriiknade till 1'20 bästars krnft, 

äro: tvenne direkt verkande, som siitta i omlopp ett 

mycket stort med tvenne rader träkuggar försedt hjul, 

lnilket utvexlar till miuclt·e lri1hjul, fiistade å propel

lol'lls axel. ~Med olika skruf'var af Smiths rnodell och 

alla af jcrn hafva många försök blifvit gjorde, och der

under har man funnit största farten, hvnrtill med ma

ch inkraften enbnrt, fartyget. kunnat uppdrifvas, vara 10,6 

Engelska sjömil i timmen, hvilket resultnt erhållits, se

dart skrufbladens yta blifvit lH'tydligen minskad emot 

hvad den i hö rjan var. De 111cst lyckade försöken gjor

des wed en skruf, hvars bo·äno-o rs stirrnin()' under· ett 
" o u 

omlopp af sl,ruf'ven v::tr = 3,2 metre = lfl,n Svenska 
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fot, alla skrufbladcns san11nant<1gna yta = 4,93 qvadrat 

metre = 55,9 Svensb q vadratfot, deras projektionsyta 

= 3,425. qvadrntm etre eller 38,84 Sv. tpadratfot; och då 

arean af la ttygets nollkryss-sp<.~nt är 15 qv<.~drat metre = 
170 Sv. qvadratfot, förh?tller sig följaktlin·cn skrufbladens 

projektionsarea till nollkryss-spantets a~ea som lOO till 

438 ellet' skrufbladens hela yta till samma spant-area 
som 1000: 3043. 

Antalet af machinernns slilrr i minuten var här
t> 

under :20,3 or:h pt·opelloms omhviilfuingar 87 i minuten. 

F<trtygets längd 45,:, ntctre - 15:3;.!4 Sven~ka fot. 

'bredd 8,'>:! 28,7 , 

djnpg~1ende 3,tt - 10,-t.'l , 
och s~dcdcs hredden till liingden som 100 : 5Vf.. 

Fctrtygets resn fr i1n H;\vt·e till ~Marseille, ett di

~tans al' 2115 Engelska sjö m il, u p p tog en t id a f 21 q. 
timmar, hvaraf uppkommet· medelhastigheten 10 En;··cl
ska sjömil i timmen. Genom den galvaniska ver?kan 

af fartygets kopparförhydning, hade propellorn, som 

var af jern, hetydligen lidit, så att dess yta befanns 

mjuk som bly eller mycket starkt kolbundet jern, mt~tt 

så hade ock propcllorn under den tillryo·rra[aiTda di-. bb i) 

stansen af fartygets t·esot· gjort 3 millioner omlo pp; 

p ropello rus yttre metall-lager voro nästan utslitue, eme

dan frictionen det· v<:trit metalls emot metall, h varemot 

de inre lagren föt· propcllo~·ns :~x el v oro föga si itne, 

emedan friktionen det· var smidt jerns emot metall; att 

~tter iordn ingsst<illa p ropcllorn och dess hger, n•pare

t·ades fart yget i Tonlon, med anviindande af följ:mde 

sinn rika uppfinning. 

Man förfärdigade en vattent:it paralellipedisk kista 

a~ en fots större djupgående än f~trtygets största; på 

k1stans främsta gafvel inrättades en öppning, modelle

rad efter fartygets vertiblsektion tre fot. f'örom den 

främsta af fartyo·ets aktt•rstiifv!lr • l1no·s efter v t tre kan-... o . l ' < v· .J 

ten af denna öppning spik<tdes e11 bred liidcrrentsn , som 
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litgjordes meJ ta l g; u ppst:wude v isa re ~tf l r ii d spi k ad~.:, 
" l • t . l t l l . l " l 'Il' ,. l pa tUS nns a: ... er ... ant 0(' l Slt or; ats o 1ga trossar ~~tstfl c (' S 

vid jcmög!OI' uti kistans öfvprkant ?1 båda sidor alt der

med under kista11s s;inknin;; hi':lla den i valkll)'la11 U('h 

alt styra den pZt sitt riilta ställe; ki stau sii11klcs dcrl'i'

tcl' medelst i nlngde jemt11ckor (iistacle t iii l in m·, h v:ll·

cfter fartyget inbniades med sin akterdel uti den sii11kl<1 

kistan, si\ alt rodret stallUade på hc~t:imdt al~ti'11HI 1'1·i\ll 

den medlersta visaren pi'1 kistans akterkant, hv<~rcl'ter 
jerntackorna medelst dc i dem fästade linor u pphnl<t

rles, och kistan genom vattnets ly f'tuiug tiitt sl11tadc om 

fartygets aklerdl'l; seda11 deref'ter den krino· Öjlj1nino·cu 
• "' t> 
I kistans frii ms ta g11fvd spi 1<ade Jii,lerremsa Liitt slt llal. 

till fartygets botten medelst vattnets p i'l tryckning, !llllll

pades kistan liins ft·i'm vatten (omkring 15:.!0 cubikl'ot), 

då fartygets akter derigenom l y f'tad,~s mer iin 3 fot ö[:.. 

ver vut~n~t. Mindre liickor, som sedan yppades i ki

stan' alh]elptes Iii l t m edels t iiistoppn ing ar taljad t d re f. 
Denn<J kista UI!!J.orde nu en sinas flvt:1ndc ducka hvari ,_,, o .., , t. 

man reparerade och iif'ven bot·ttog hela propelloru. 

Allt dcttn arbete verkstii lldcs p~\ 'i· timmars tid. 

Fartygets p;mnot· äro de så kallade tubular-, det 

vill säga, med cylindriska eldrör försedda, och förordas 

mycket äfvcn af den aulcdning att dc lemnut rum fiie 

3U tons kol utöfvc r bvad som kunna.t intagas, om lian

nor med vanliga ddrör nyttjats. Fartyget har befun

nits ganska styft; dess h;tstighet, med gem e nsamt an

vändande af ii ngans och seglens verkan, bar kumwt 

uppdri f' vas till mer ii n l 2 Engelska sjö m il i t i m men; 

m. ed an Vändande a f seglen C'nSillll t, och med propelJom 

alkopplnd, hat ' hastigh ete n uppgrttL till 10. 

l fartygets tackling är jernct auviiudt till m:irsar, 

eselbufvuden, vant m. rn., hvanTted hef:ilbaf'varen för

klarat ~ig synnerligen beH1te n, då vindfänget derigcnou1 

betydlig·cn minskats. l svär sjögång tviirs i u, som or

sakade si\ stark rullning atl fartyget intog vatte n öfver 
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relingama pa omse sidor, uppgick dess hastighet dock 

ti~l 10 Engelska mil i timmen och machinuiet arbetade 

jemnt. Ett fartyg med skofvclhjul på sidorna skulle 

uuder i öfrigt lika on.stiindighcter arbetat n1ycket h~tr

dare, utan att hinna till 6 mils fart. 

Alla jemförelseförsök mellan Napoleon med sin 

propellor och goda ångfartyg med skofvelhjul på si

Joma hafva b ev isat, at t, wtder i öfrigt l i k a omstiin

dighetcr, den slörsta förlusten i haft vid ängmaebins 

begagnande uppgrttt tiJl 3 a 4 % för propellorn 0el1 

till 15 a 2() 0/0 för skofvelhjulen på sidorna, hvilket för

hållande äfvcn blifvit bestyrkt genom dynamometriska 

lorsök, verkställde i Tonlon, med ångkraften använd 

till båda föreniimde slags hjul. 

Förvaltningen af Sjö-iirendena får iifven i under

dånighet an m ii la, att sedan Licutenant Jonzon, eftet' 

lu~mkomsten fr~ n sin till Amerika, England och Frank

rike företagna resa, inlemnat ritning och beskrifning å 

de machiner, som användts på ångfartyget Princetown, 

Förvaltningen fr~tn Motala mecbaniska verkstad inbegärt 

förslag öfver kostnaden på ett · siirskilt macbineri till 

skrufvens drifvande; oc h skall, efter erhi'11lanr.let af de 

begiirda uppgifte rna, Förvaltningen med underdånig be

r ättelse dcrom inkomma samt då tillika i underd?tnig

het insända ritningarna. 
En från Frankrike införskrifven kok- och vatten

distillerings-apparat har under förlidne sommar varit , 

under en tid af 46 dagar, på försök anvaud om bord 

å Exercice- och Casscrnskeppet Manligheten; af detta 

försök har utslaget vat·it att apparaten vauligen lem

nade i timmen tjugu kannor distilleradt vatten, hvars 

i förstone vidriga smak försvunnit, sedan det i några 

dagar vatit utsatt för luftens , inverkan. Det så distil

lerade vattnet ha r u ta n r in o·aste de rn f fö r111 ii r k t o !ii-
' t> 

genhet i afseende på matens godhet eller besiittningens 

hdsa, största delen af tiden auviiudts till matens kok-
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ning. I nnseende till uppstftdd fråga om dess iinda
målsenlighet ntt SOill dryck anviindas, så, ehuru dess 
oskadlighf't i detta b;insccnde varit ki1nd, b:n Bcl'iil
bafvand e Arni raleu ltiirom bcgiirt Professom m. m. Fri
herre Berzelii y ttrand e och af hono m crhZtl lit den upp
lysning, att det så distillerade vattnet - iifven ut:lll 
andra till satser helsosamt -kan för kiinslan göras mera 
uppfr iskande ge nom Limplig afpassad tillblandning af 
cbemiska prep<trat, hvarå tvenne särskifta upps:1tser med
dclats med clcrjemte lenl!lacl uppgift hur mycket dcr:1f 
borde s?tsom bbndning in;å i 1UO kannor vntten. 

Förvaltningen, som t·ednn i Mars födidet år gått 
i författning om tillverk[lndet af en dylik apparat, till 
dimensionerna afp:tssad till vftra earvetter med 130 m:ms 
hesiittning, i mening att låta den medtagas för att på 
sjön försök<ts af första på ex p cd i l i on u t gående earvett, 
blifvet' derigenom i tillfiille, att, om niimde npparnts 
användbarh et för skeppsbehof under nlla omstiindighc
ter, erhfdla säkra utslng, son t om el e, enligt Förv~tlt
ningens förrnadan, skulle utfalla förmånligt, komrna 
att vid framtida fartygsbyggnndet· besp;u·a mycket ut
rymme, till intagand e af proviant och förråder för liingre 
tid an hittills' och till störce höjd me! bu diicken' der 
besättningen vistns, hvilken ser.lu:ne omstiindighet k:tu, 
medelst den större luftvexling den medför, [lntngas vnra 
af en högst viilgörnnde inflytelse pil hesii.ttningcns hclsa 
och trefnad ombord, ~ifvensom pft fartygets var;1ktighct 
och styrka. 

1'19 

13. 
01n 'l.'o'l~l . ._,, .• ;ittt, stunt lilletie l tdl tle'l·i

frlnt bevtn~tr, tt·ii-, segelcfaf.li-, l.llfi'~Yi'l'lie 
'11'1. 'I'Jl. 

(Öfversällnins frän Fransysk(/n.l 

Ton-röta ät' en temligen viii känd sjukdom, ltvnr<1f 
trii angripes, och som förstör och upplöser dess flber-
by<mn;d. Den fttföljes vanligen nf parnsit-svampar, 

n:o · -f ' l "III ]JVars verk;~ n mnn allrnänligcn tillsKriiver t ess t t wmst. 
Dessa förstörande viixter ii ro likviii i sjelfva verket icke 
ursprungliga orsaken till triidets för iind ring och upp
lösnino·, ehuru dc kunna anscss?Jsom gallska verksamn:a 
agen te~· :1tt påskynda framstegen, och att sc dn:t·~·e föröl~a 
graden cleraf. Iaktt<"~gelsct· och erf[lreuhet fo.rcn~ stg 
att vis<~, det giisningen alltid frambnngns utt tradet, 
förriin svampar blifva synlign, och att dessa ·p;~r:lstl
viixtcr ol"ta tillkomma, föt·st sed an totT-rötan gjo rt stora 
hiirjningar. Emellertill iir visst, aot när förv<1ndlingen 
unclcrLitt<ts af fuktighet och förskämd luft , f\tf"öljes den 
oftast af en, i syn li g m~1tto, frivillig växtlighet af svam
pnr; och det äl' dennn slags förvandling man gifvit 
namnet Torr-röta. Denna benämning är oegentlig, då 
principen for all röta iir fuktighet; men den h<tr blif
vit ant[lgcn till följe af den egnr~ företeelse vid trädets 
förvand! i tJO', att det öfverg?tr till en totT och smulande 
mass;~, h~s bvilken all libcr-sammanhrtllighet ät· för
störd. livad hetr-iiiTar den allmänna thcorien om svam
pars frivilliga lifsförmåga, så finner . den sin vederhigg
nino· uti det faktum, <ttt naturen icke tillZtter hvad som tJ 
kan tjen<t till framkalland e :tf animaliskt eller vegeta-
biliskt lif ntt förblifva ovcrksatnt. Frön till dessa väx
ter, frambt·aate frän en okiind kiilla, finn a ett tjenligt 

v "l " nidus" uti safvens giisiimne. Under förruttnelseu, h v t-
ken är oundgängligen nörh·ändig för deras brodd och 
tillv;ixt, ft·igöre s kulsyra och viiigas i stura qvautitctcr ; 
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ot:h sout dessa hoppar iiro viisendtliga print:iper (ör 
växters näring, s~t, elivad ursprunget till svampars lifs
förm~lga än mft v;mt, finna vi häri näring för desamma. 

Me n fastiin vi s[lledes f'örkastn id<~en om sv;:tmpat·s fri
villiga lifsf'öt·måga, och att i detta fall vegetationen skulle 
alstras genom någon n10difikation uti trädets saf,·e, äro vi 
oförmögna att förklara det oerbördt stora öfvcdlöd, bvar
undcr svampar förefinnas utspridde i naturen. För alt 
reda oss ur denna d ilelitilla, aut;1ga vi «tt det iir· vin
den, som utsår dem, och att dc förblifv;:t uti ett till
st;\,,d af hvila, intilldess !if hos dem utvcekiJs, gcno111 
tillbjclp af' yttt·e verkningar·. Öfver detta iimne hat· en 
författare uti "the Qvarterly Review" yttt·at: "Pt·ön till 
"dessa parasitväxter finnas lill uti en s~dart , mängel -
:?~tften itlltebfdlet' deraf, ehuru uti osyulig måtto, en 
sadau n:yekenhct, att tr;[d oclt väx ter, ofvan jord, 

''deraf öfl'ersålhs. Lyckligt\is synes dc fordra tillltjelp 
"af förruttnelse för att kunna si~ broeld; ty vore det 
"annorlund;:t, oclt framalstrades endnst en tio-milliondel, 
"skulle vår jord endast utgöra en svarnp-vcrld." I sa
kernas närvarJnde skick ~ttersti\r iindoek deraf en rik 
skörd, och en ifrig Liunc-liirjungc skulle kunna r,stnd
komma eu alltför vacker trädgard med träsvnmparnc 
af alla sbg, ifrflll Xylostroma gigantcum, b v il k en st r iic
ker sig uteflt>r triidet likt ett ski11, .äucla ned till V<l

riationern<~ af den mera vanliga j)Jiu:or, som ej iir nn
nat ii n mögel. De för ma r i ner mest fieutl iga tillböra 
genera B oletus, "1garicus, .frleruLeus och Polyporus, 
men den förbrlig;:tstc af dem alla är Sporotriclzwn och 
;:tlla specier deraf, ty den utskjuter från sin stam en 
verklig skog af microscopiska grenar, belastade med 
reproduktiva fibrer af en s~tdan finbet Mt de kunna in
smyga sig i de minsta sprickor och öppniugilr, och iifven 
uti trädets porer. Bysslls-septica, som liknar hftr, och som 
den lindrigaste fliikt s:iuer i rörelse, kan utbreda sig 
uppft en vres1g trii-pics, utveckla stg vid ändarua, 
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intränga sina rötter uti tt·iiiimnet, ucb likasom on: iirk
Ji.,·a metalltr[Hlnr afskära fibrernas sammau!tang och upp

t> 
lösa triidets byggnad. 

Större för sa m lade virkesmassor ii ro, ll•CI'a ii n tll i u
drc sådane, tillgiingliga för sådaue agenter, [,vilka pit
skynda dess förstörelse; oeh niir sitdana ur göra de sär
skil ta delar, bvilka inga uti en skeppsbyggu;td, iiro dc 
underka~tade flerf'al dig a re i nO y t a n den <i u !J vad hiindclsett 
är i andra triiföreningar. En skarpsinnig iakttagare har 
anfört, att första tecken till torr-röta igenkiinnes på till
komsten ;:t[ mindre bvita punkter, hvarifri\n utgrenar 
sr.;: ett tå«iut ämne, parallett med triide ts yta. Detla 

t> t> t> l l " . ii t· först n stadium af svnm ph·öcts brodd, oc 1 t et t;:tgtga 
ämnet blir stammen, b vilken, ;:tllt som den tilltager uti 
styrka, insmyger sig uti l1varje öppning. ocb iif'~en .~tti 
porerna - al'sldt· dessa, och sålunda lullkomligt !or
sLÖre r fibrerllJS sarnm;:tnltang. Då nera svamp-stamnwr 
slingra stg om bvar.:tndra, kan litgreningen icke ntera 
skönjas, men, öfvcrallt der rummet ej mots<itter sig 
dess utvecklin<", bilda sig en tjock och seg binn;:t, som 

b . l. l l' " 11i'trdnat' och antager liklt!'tcn af ett hv1t s u n n; oc 1 ra n 
denna hmna uppskjuta nya t~tgiga stiinglar, h vilka sprida 
sio· med en sådnn kraft ot:h h;:tstighet att triidets totala 

t> ' 
förstöring i t: k c Lin ge förd röjes, då omst:ind igh;;terna gyn-
na sv am p a rna s till vii x t. 

Erfarenheten hat· gif'vit vid handen ;:tlt fluider, som, 
undet' va ni iga omständ i g l1elcr, icke verka närande föt' 
sv am p a r, pro d ueera d era f till öfverflöd, då dessa. bc~t 
liitt hemänges med n~tgon syra. Dutrocbet bar lum11t 
att distilleradt vatten, h vari någon liten q vanlitet ägg
IlVita fanns löst, icke frambragt svampar under en tid
rymd a f 12 nti\11ader, men ;ttt, vid tillsitttuing af den 
u;insta qvantitet af salpeter, svafvel, salt, oxal, fosfot' 
eller iittikesyror, svampar bi]d;tls i stor nt:ingd efter 8 
dag;n·s förlopp. ·- Alkaliska begjutningar hat'va santrua 
egenskap. 
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Den mest verksamma chcmiska agent för triids lör• 
störelse är syret, som dcts:1mma inneslute r, och b vil
ket, under det triidet är viixande ptt rot, hrdles der
städes svngt förcnadt; men så snart triidet fiillcs, fri
göres dennn gns, och börjnr gennst ntt verb på trii
iimnet, frambring:lllcle en långsam förbr ii nning, som vcr
knr till frigö•·nnde af kolsy ra och trdclets förkolning. 
Sammanhållighcten och adhesionen af dettas siirskilta de
lar blifva då progressivt förstö rda, och deraf alstras ett 
tjcnligt "nidus" och hv<1d mcrn bellöls för att niir:1 SY<:trn
pnl'llcs hrodcl. OLimplighctcn att åt en sådan sjukdom 
gifvn bcn~imningen :1f torr-ruta, är dcraf tydlig, oc h 
vi hrtll:1 före, illt elen al' Sir John Bal'l'ow f'örc~bg·n:l 
h en iimningen, S<:tfveröta,_ i1 r att foredrag<~. Emellertid 
förstfu man med Torr-röta , den forvandling som för
orsalws, icke allenast på ett föltidigt si1 tt, utan äfve11 
emot naturen, genom en of'örclelaktig· förening a f för
stör<:tnde agenter med triidets oorganisb ele menter, oel1 
h v ;:t ra f härflyter en total upplösning af elen v eget<:~ bil i
ska fibern, och följaktligen förstörandel nf dess sty rb. 
~Fuktig ruta 5r de remot den natu diga förkindring, som 
trädet, lika med andrit oq~<:~nisb krvppar, iir uncler
kastadt från yttre i stiillet för inre agenter; en förän
dring, som kan påskyndas eller fördröjas, allt som de 
förstö1 ·ande eller bev:1randc inflytel se rna iiro r5Janclc. 
Om 111:111 gör afseende ä alla förhand va•·alllle ors;llwr, 
är förstörelsen ft våra varf icke så anscnli:j som IJlHII 

förestilller sig; och 111:111 bar funnit att ton·bet, snygg
het och luftans frin eirkulation äro verksamma bote
medel emot brtda d essa fön·a ndling<~r. -

Af flerf<:ttldiga orsaker, som vi kommil att om
n:1mna, har man ansett torr-röta v<:~ ra en ny sjukdom 
hos trä vi rkc, h v il k et fra m bragt stor O l' O t ned iliinseend c 
till vår marin. .Man har mycket sagt och ntycket sln·if
vit öfver detta ä mne. En förtriiffiig författare uti '' th e 
Quartcrly Review" r11Önstr<1nde Hrr John Rurridges, Jo-
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scph Hurnes , Gomls, Conslant Jenniug~, Oggs och Dodds 
med flera an dras s<:~tser och påst ~t en d c n, tillägger: "Hrr 
"Hume och Burridge kalla denna förstö relse en ny sjuk
"dom; de borde hellre hafva s<:~gt, en gammal sjukdom 
nnder ett nytt namn, ty lwn är åtminstone så gammal 
"som sedan Ronwrncs tid. " 

Hv:1d oss lwträff:1r, så gå vi liingre än r edaktö•·cn 
af the Review, oC'h tro att torr-rötr~ ii r n:1ra lilw gam
mnl som s jell'va trädet; och vi tro icke att Grekiska 
flott<:~n kunn<:tt förblifva 1() år utanför Troj<1, utan hc
hgf af r epa ration. Hesiod, <:tf fruktan för s<lf've.ns verk
ningar, rekommencler<:~r att fiilla trädet den_ fJortonde 
<Lwen <:tf mftn<:~ns ålder, emedan, som denna lumlakropp 
då" vore i nedan, den inre fuktigheten skulle aftaga.
F rå n Grekerna kom ma vi helt naturligt till Rorna rne, 
hos h vi] k a vi finna Theoph r<:~stus, Ca to, Col umell, Vi
trmius, Palladins oeh <:~ndra,· hvilk a r~1da att icke fälla 
triin tidi<rare än h öste liden, och <:tlt uppskjutit ekens fiill-

" J n 
11 j 11 a till December mfm<:td. Plinius rekommen< e rar rna-
n<:tn~ nedan och de tide1·, hvnrunder f<:~vonius (sydlig 
vind) blåser. Ve!!ctius undeniittar oss, att det virke mnn 
ämnar till skep}1sbyggnad, hör fällas emellan månans 
15:de och 23:dje dagr~r; i annat fall kommer mask uti 
dcts<:tn1ma, ocl1 det uppruttnar inom året. Den för fällning 
af skeppstinnHer tjenligaste tidpunkten, är, siigcr han, 
efter sommarsolståndet, det vill siiga, uti månaderna 
Juli oc h Augusti, och efter höstda gjcm n ingen ända till 
den 1 Januari; emednn sa f ven icke löper dessa måna
de•· , och trädet följaktligen då är torrare och hårdare. 
lbn tillägger att träd et hor v:11 torka, förriin de raf göres 

Plankot .. l)' horclli:i(To·nin <Ta r, hvilb l'nstsättas rå uti far-
' t>t! t> . 

tvo· torka och bopdrao·a sio·, bvari o·e nom farli!:!'il bcko1' .':::>' o t> :J v 

uppkollltnil. Julius C.esnr sjelf <~nmärker, att ehuru man 
kan bygga fartyg af virke, fiildt under vårtiden, blif'va 
dessa dock tröga seglare. Med ett s5 l ys:1 nd e föredöme, 
hör man icke fömndra sig ntt Napoleon återförnyade 
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de Kong!. onl•lnrtncernr~, hvilka anbcf';dldc att ck emLtsl 
fick fillias vid månans nedan och då nordlig vind bEtstc, 
en föreskrift, som vi finna iinnu iakttagen ilf Corsikas 
skogshuggare. - Ytterligare, och då utrönt blif'vit att 
fartyg, byggdn af virke, hvilket blifvit fäldt under safve
tiden, h<Jsti~t förslördes till f'ölJ'e <Jf en o·äsnino- uti sar-

u ' ' b t> . 
ven, och s?1ledcs erfordr<tde stiindiga reparationer, be-
faUte han alt tiden för virkets f~illninn· skulle inskrän-o 
kas, ocl1 endast ti!L\tcts ifrän den 1 Nov. till den 15 
l\Iat·s ocb under månans nedan. - l\Ien de lärdomar, 
h vilka så viii forntid som erfarenhet lemnat, ilafva lika 
blif'vit åsido:-;r~tta ilf vårt hrda Parlilment, som föt·bjn
d i t e k ens f'iill n i ng under nftgon ann a n ~tn;tid, i1n ck n 
dii barken v<Jnligen <tfbg.cs, det vill ·säga, emcllau den 
1 April och sista d<•gcn uti J u ni; man up polTrade s~t
ledes kärnctn för skalets skulL 

Uti en, inför the Hoyal Society, år 1791 uppläst 
skrif't, yrkar Do<:tor Plot, ctlt träds bilning endast må 
företagas vintertiden. Han Idandrar deriden ofvan om
uiimdct parl.-tmcnts-ctkten, och förmodar att enda skiilet, 
till grund för denset m ma, skulle vara onttanka för bar
kens bcvat·alldc. "Hvarl'öre jag antager'', säger han, 
"att de lagstif't<lrc, hvilka genomdriCvit denua akt, må
''ste bctfva varit okunniga derom, att bnrken kan af
"t~gas vrtrtiden och trädet icke destomindre lefva och 
''frodas intill påföljnnde vinter. De måste hafva varit 
"okunniga hi1rom, upprepar j<Jg, ty annorledes skulle 
"dc icke bafva kunnat taga ett, för rikets väl, s~l ofor
"dclaktigt beslut, då dc, för Mt gynna nftgra g<1rfvarc, 
''anbefallde triillers fiillning under en dylik årstid.'' D:t· 
Plots nitisb samtida Antony van Lcwwcnhoeek hvscr 

' nu mera den opinion, att v' intel'img·gct virke i sio-" in-
nesluter Ii b mycket safve som det, h vilket fälles" vår
tiden, ocb <1lt ingen annan skillnad dem emellan iiger 
rum fin uti barken och tr:idcts yttre delat', h vilka sum
martiden äro ntera mjuka och fDljaktligcn lättare ge-
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nomlriingd<l af' mctsk. -- Denna fr;1ga ltar blifvit tnycket 
diskuterad, men okunnighet och fönlomar bctfva prt ett 
!lliiktigt sii.tt blifvit undersiiielda; ty ehuru våra kon
struktörer alla komma derotn öl'verens, alt vinterfiildt 
virke ·är bå,lc bårdare och svharc att arbeta iin det, 
som blif'vit Lildt vårtiden, :ir det non· cg·et att virke 

. o ' 
nf första kategorien aldrig uppgi'ttt till >trn af hela fön·ft-
det, lcvercradt å våra varf; så försiikras åtminstone på 
ett half't officielt s~itt af' ·redaktionen af Qvartcrly Re
vtew. Gref've de BuiJon har på elt obestridligt sätt 
hevist, genom af bonom anställda rön, att · då man af
tag·cr barken af träden v~trtickn, och sedan lemnar dem 
på rot ända tilldess dc gi't ut, så v i nu el' trädet deri
genom både i styrka och soliditet, och troligtvis iif'ven 
i varaktighet. Men, hvilkcn ?u·stid man än v~iljer för 
virkets fiillande, så återstår dock alltid någon del af 
ett till trå icke ännu öfve1·gånget ämue, ocb som det 
ii r af vigt alt bortskaffa. DCI'af följer att de träd, h vilka 
Lillas vintertiden, då porerna äro mera sammandragna, 
kunna mindre genomtl'i"ingas af en n~irvarancle eller till
kommande fuktighet, och torka Littare än de, h vilka 
blifvit huggna uti en otjcnlig tid, i synnerhet under 
sommaren, då sctfven qvarstannnr. Jemförelse emellan 
tyngderna af r~ttt och torrt virke gifver en skillnad af 
ntera än ~; ty 1 Cub.f. Eugclsk ek viiger rå 71 U. LO uns 
Engelsk vigt, då den deremot torkad ej går till mera iin 
43 U. 8 uns. Detta talat· högt för fördelen af fällning 
vinterdag, emedan träden under sommartiden, då dc 
hafva sina porer urt)f), llda med safve och luft, äro af 
en större spcci fik vigt, ii n serlan slem me t, succus com
munis och andra naturlio-a våtskot· derifrån blifvit bort-

" skaffade. - Men som delta iirnnc bör vara tillgiingligt 
för eu sjöman, äfven utan djupare botaniska kunskil
per, skola vi nöja oss llled att a u föra följande, af H L' 

S. A. Knigbt uti "Philosophical trnnsactions" f'ör år 
18U:i, angifna faktum. "F~\ sådane personer, hvilka ofta 
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"göra bruk ar byggn:ldsvirlu~' kiro okunniga derom' flit 
"safring:II'IJa uti vinterhugget virke i godhet vida öfvcr
"triilfa dessa hos vår- Pller sumnwrllltgget virke. Det 
"ii t' ·på samma o·åno· mera solidt, af en mera fast fibel'-

t> t> 
"byggnad och varaktigare. Denna öf'verhigsenhet har 
''man allmiinligen tillskrifvit safvens frånvaro under den
''na 5rstid; men utseendet och trädets egenskaper tyc
"kes deremot, med mera skäl, bekräfta den slqtsats, 
"att der snarare har skett eu tillkomst än ett aUiigs
"nande af n~tgot ämne, -- och flera omstiindigheter 
"halva öfvertygat rnig att detta ämne frambragt~ och 
"inrymts uti triidet under sonttuaren eller föregående 
''hi:sten." 

Ehuru frågr~n angf1ende triivirkes förruttnelse icke 
förr· än i sedn!ire tider särdeles tillvunnit sig en all
männare uppmiirksamhet, har man likväl denned sys
selsatt sig lifligt å våra vad' och <lrsenaler; ty dess härj
ning;lr, ehurn ringa emot ltvad de scdnast visat sig, 
vore icke desto mindre ganska betiinkliga och förorsa
kade stora omkostnader. Sju kelomens n u vara n de be
nämning synes lwfva kommit i bruk ungefiirligen vid 
hälften af sednast förflutna 5rbundrade. Lord Sand
wich, som observerat den hastiga förstörelsen af n~1gra 

vackra skepp, liit bygga, år· 1799, i Cbatham, 74:de 
canonskeppet Montague af vinterbugget virke. Under 
mer· än 41J år har detta, skepp gjort tjenst, och det på 
olika stationer. År 1815, då det comrnendcrades af Capt. 
Peter Heywood, voro vi i tillfc1lle att personligen undersö
ka detsamma, och funno då: att virket i dets:Jmma, så vidt 
undersökningen kunde stdckas, va t' bi'tcle renare och fri
skare än virket uti sednare byggda fartyg, bvilka, tillsam
mans med Montague, befunna sig uti Tunis bay. Hoyal 
\;\Tilliams utomordentliga varaktighet är bättre känd än 

orsakerna det·till. Emellertid synes det som man år 1U88 
gifvit befallning att i April månad afbar·ka 150 st ekar 

uti 
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uti P,nshy- park, h vilka derefter skulle förblil'va växande 
på rot till December månad. Man förmodar att detta 
virke blifvit anviindt uti Royal Williams byggnad. Kor
vcttcu Hawks byggnad framstiillde ett direct röu i detta 
al'seende. I-liill'ten af denna byggnad utfördes nemii
gen af på rot afbnrkadt timmer, och andra sidan gjor
des nf timmer, hvilket blifvit fiildt på vanligt vis. De 
harvid an vanda tr·än barkades ål' 1787, och fidldes först 
p~t hösten år _!:790. Fartyget gick af stapeln 1793, och 
blef mycket användt under påföljande 10 år. Vi tro 
icke att noggranna iakttagelser blifvit gjorda rörande 
de egna fartyget tillhörande omständigheter. 

Under denna liknöjdhet å styrelsens sida framställde 
stg en ganska anmärkningsvärd omständighet. Achilles 
om fiU kanoner byggdes på entreprenad å Hr Bonards 
vad' i Harwieb åt· 1759. Konstruktören använde häi·
\·id, af egen drift, och utan styrelsens vetske~p, vinter
hugget virke; år 1771 börd inför en e~f parlamentet 
tillsalt komile öfver nrlgt·a till skeppsbyggund hörande 
frågor, förklarade han hvad han gjort, och uttryckte sin 
öl'vertygclse vara, att den bästa method föt· fällning af 
virke vore att vårtiden afbarka triiden, och först på
föl jan de vin te t· företaga fällningen. Achilles, dålig seg
lare, gjorde tjenst under flera år, och då den år 177U 
intogs i docka, öfvertyg::tdes man att förtimringen var 
fullkomligt frisk så väl till de delat· , bvilka varit bord
lagda, som ock öfriga. Detta fartyg såldes å r 1784. 

Vid undersökning af fartygs ålder oclt varaktighet 
kan ej gerna någon tillförlitlig slutsats drngas, om man 
ej äfven taget' i hetraktande tjens tgör ings-stationerna, 
och tjenstgöringens beskaffenhet. Man vet att Royal 
William tillbragt 90 år i hamn, och att "the Gladia
tor'' om 50 kanoner, bygdt år 1783 och slopadt år 
1817, har städse tjenstgjort som vaktskepp. 

Tidslcrzft i SjO'väsendet, 9 årg. 3 hiift . 10 
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Men, o<1ktadt någr·a exempel af ova11lig lång V<ll'

~ k tighet hos fartyg, tillhörande den K ongl. Marinen, 
ä1· likviii den mest gynns<1m111a medel-varaktighet endast 
H fu·, och denna har äfven betydligt blifvit nedsatt, 
o'enom ton-rötans sednaste hiirjningar. Kunde man 
försäkra åt vfm1 fartyg Montagnes fdder, sk ull e deri
genom omkostnaderna för vår marin minskas till hälf
ten; och kunde man gifva dem Royal Williams varak
t ighet, skulle de kunna reduceras till t· Vigten af 
deras bevarande hat' också sedan liinge varit erkänd, 
och utom marinens oupphörliga ocrhördt stora behofver, 
l tvil ka genast måste fyllas, skulle frågan i alla delar 
blifvit undersökt. Emellertid har torr-rötans verknin
gar varit föremål för OtliSorgsfulla forskningar. År 
f771, sednn Lord Sandwich personligen undersökt det 
ohjelpliga tillstånd, hvari torr-röta försatt the Arelent 
om 6~ k:r, började han uppmuntra försök med större 
delen af de specifiJ,er, som föreslogs att förekomma det 
onda, och b vii k a föregåfvos va ra nya uppfinningar. 
Virket blef då saltadt, baskokad t, bränd t, m~ittadt, im
pregneradt, nedgräfdt i mudder, kalk och sand m. m., 
utan att likvill det önskade iindarnfdct vanns. Man må
ste i snnning erkänna att, uti flera af des:>a förf~u,an
den, ådagalade uppfinnarne mycken okunnighet, ocb 
emellertid spnrade icke st y relscn U·ppoffri nga r föt· att 
bringa dem till verkställighet. Vid slutet af Ameri
kanska kriget bragtes frågan å nyo å bane genom en 
af Hr Niebols författad, ganska lit.svärd, skrift angående 
v å ra krigsfartygs hastiga förstörelse. Någon tid biref
ter utställde Sällskapet för konsters, manufacturers oclt 
!tandels uppmuntran ett pris för upptäckten af orsaken 
till torr-rötn och medel att förekomma densamma, och 
år 1795 upptogs till pröfning af en komite inom säll
skapet ett behandlingssätt, föreslaget af en Hr Batson, 
som, sedan ban ombytt luften uti ett cabinett, bvars 
trävirke var antastadt af denna sjukdom 1 och rengjor~ 

' 
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detsamma, begagnat smedsshgg för att dermed fylla 
alla melbnrum. 'Linkande män insåo'o snart a tt, för v . 
att förstöra det onda, man måste bortskaffa hv ad som 
kunde gifva niiring det·åt; men det mest verksanima 
s:itt att hinna detta mål var icke så lätt utfunnit. Man 
gjorde bruk nf åtskilliga medel nlt befria triidet fd'm 
dess naturliga safter, antingen genom n:Jturlig eller konst
gjord torkning, ellct· genom im pregncring af f'rämmancle 
änmen, eller ock genom trädets nedbiiddning uti vatten 
eller jord. Man har funnit att eken innehöll en vida 
mindre proportion kådiga ämnen än större delen af 
:m dra träslag, och att eken, oberälwndt triisyran, som 
den har gcmcnsnmt med dessa, äfven innesluter ett an
nat detsnmma eget iimne, nemligen gall~ipplesyra. 

Som särskilta träsorter hafvn heniigenhet att ab
sorbera såtbnc ämnen, h vilka hafva med deras natur
liga safter den största affinitet, så följer att oljot·, ter
penliner eller k[ldor icke kunna tillämpas till eken, då 
de absorberas endast till följe af sin fuktighet, och ej 
skulle upptagas, i fallträdet fömt vore mii.ttadt af vatten. 
Om man deremot till ek, sålunda miittad, användet· någon 
jernlösning, sft skulle trädet absot·bern dennn, icke till 
följe af dess,fuktigbet, men emedan det äget· en stark 
a ffi n i t et till jernct. Metall i ska aeide1', h vii k a verka för
störande på viixtlifvet, borde derföre nödviindigt vara 
goda motgifter för torr-rötan. Likviii iir det ännu tvif
vel umlerknstadt huruvida deras skyeldande förrnåga kan 
sträcka sig längre än till ytan af trädet. Man h:1r än
dock sett tillräckligt mycket, för att veta att en jern
lösning kan qväfva frön till torr-röta, fördolda uti trä
dets i n re, och hålla det frisk t för en liincrre tid, så 
vida icke sjukdomen framskridit alltför m~cket, och 
förvandling redan börjat. "Vid uudersökning", säger 
H1· Gavin In g l is, "af eketrän påträlfade uti all u vial
' ' jord, 11V<~rest dc under århundraden varit nedbäddade, 
''bar jng funnit några lika så sunda och friska som da-
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" l" l l 111 {'" ··ttc · l s·.~t<l.·tttt fall gen (a r c nt 'astats ra n stnrt ro 1. 

:tro Je af en unifornt svart Lirg, son1 chcnltolz, och 

' ' utonwn:lentl igt hi'u·da. Vid företagen k cm is k a n al y s med 

"dessa gamla stammar, har jag funnit de1~1 in_neh~lla en 

"större proportion af jern, än hvaJ man runltgtvts knn

''nat fö rmoda alt de inneh ~\lla uti ett naturligt tillstånd. 

' '- Ja.r tillskrifver detta jernets närvaro den oförän-
b . f 

" dedi·rl1et och den höcra crrad af conservatton, man un-
b v o . . 

''n it hos detta tlldriga virke. Detta främmande Jern 

'"kan hafva tillkommit från grundens mineral- eller' 

"jcrnhaltiga vatten. I detta lösningstillst~md intränger 

''det ut i tr iiä mu et, förenar sib med den hindande och 

"samm<~ndragandc kraften, uch ft·ambringar så vä} den 

"sv:1rta färgen som äfven en sådan fasthet, att tr~idet ii r 

"i stånd ;ttt emotstå de mest skarp<~ iustrumenter." 

Trädets torkning, genom bortskafranciet af dess 

s<tfter, antingen medelst luft eller värme, synes vara 

det enklaste siitt att förekomilla viixtäumets förvandling; 

men torknincr ensawt iir otillr:icklig; ty fasti.in succus 

communis och vattenaktiga partiklar kunna utdrifvas, 

äterstår dock mycket af salina och sac barina med flera 

uti va tten lösliga ~imnen, och först niir dessa äro bort-. 

sk nfTade, och ersatta <Jf andra i vatten olösliga, samt a! 

te m peraturföriind r i ng a r oberoende iim.n'en, är triidet i stånd 

;1tt emotstå lufts och fuktighets inverkan. Sådane trän, 

~~ !nars torkning man anvämlt största omsorg, visade äf

vcn, under ofvan au förda experimenter, de hiista re

sultaten. Bränning är ett ganska gammalt sätt att er

IJålla hastig torkning, men ehuru dess skyddande för

Illåga iir obestridlig, verkar den likväl att försvaga trä

d et~ År 1809, vid gräfning af en reservair för vatten

lednin tren vid Colchester, påträffade arbetarna en Ro

m ersk b stenläggning, under h vilken befanns en nästan 

fnll kom liot bibebållen ektimrincr, ehuru den måste hafva 
t> v 

förblifvit der under mera än 1000 år; - vid närmare 

undersökning af dessa timmer fann lllan att de va rit 

hriinda. 

På denna stf111dpunkt befann sig vår kiinnedom om 

byo·n·nadstimmer, vid tidpunkten af Franska rcvolutio-ob _ 

nens första lu·ig. Erfarenheten had e visat att torr-röta 

va t· både förstörande ocb iiJven smittosam; och vi hade 

kommit till - den slutsats, att de biista ut\'ägar att con

servera ett l~ll·t y g vore uti ett bcsämdt förhållande af 

(l e medel vi eo·de att från fuktio·het befria d e timmer, . o o 
hvilka ingingo uti dess' bygguad, och derefter hälla d~n1 

rena och torra. I enlig·het h[irmed företog man, då 

sjukelomen började att yppa sig: kostsamn~.a utl~ug::;·nin"ga t· 

uti en större skala, och ut1 mera svara fall, ma~te 

111an taga sin tillflykt till den förtviflade utv;igen, kallad 

förbygguad. För att göra sig ett begrepp om kost

naden af en dylik Zttgiird, m5stc man besinna att var

aktigheten af ett nytt kl'igsfartyg skattas till 14 ftr, 

och att densa111rna för ett förbygdt såd;:mt sällan upp

o·år till 7 år, och likväl uppgår kostnaden för en s~(-
o r· 
dan forbyggnad stundom till t af det nya artygets. 

Snart inträlfade en ny omande kris, h var u n der 

blottn nantnct torr-röta utl;redcle skräck öfver hela lan

det. Är 180+ nödgade ett ihärdigt krigs forclri ng-a r 

Lord i\'fell\'ille all anlita enskiltes skeppsvarf, för att åt 

vår marin skapa erforderliga förstärkningar. Dessa varf 

voro föga beredde för ett sådant fall, och saknnde pas

sande materialier för slika forctag. - Man in gick kon-

t r<1kter till O'anska höaa 1wiscr, vxan hörJ·aclc sitt ar-
~.. b v ol 

bete' och t'riin' h vilka ena året stod o uti r ull växt i 

skogarne, flöto det derpä följa;Jde pi1 oceanen. Man 

f~ r ett omdöme om de· enorma v i rkes-q va nti teter, b vii k a 

landet erfordrade, genom en blick på föl ja nde !Jalf't

officiela förslag, meddelad t uti tlte Qvartcr!y Review, 

ocb hvari örlo·~smarinen endast till hälft en är u ppt<1gen. 
" o 

Orlogsflottan 400,0.JII To11s. 

Ostindiska kompaniet. 115,000 ,, 
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Handelsflottan • 2,500,01)0 Tons. 
Byggnader inom landet . . 1,000,000 , 
Detta förslag å virkeskonsumtion kan man jem

fora med en samtidig rapport från Styrelsen af Slw
garna, hvarifrån vi göt·a följonde utdrag: 

"Af de upplysningar och authentika rapporter, 
"hvartill vi iiga tillgång, följer: att Flottans tontal år 
"1806 uppgick till 7'76,057 tons Efter en beräkning 
"af H load per ton skulle således erfordras byo·o·rwds
"virke till ett helopp af 1,164,085 loads för d:t

0 
hela; 

"och förutsiitt<Jnde alt fartygens medel varaktigbet kan 
"antagas v::.ra 14 år, s;, skulle en sådan flottas årliga 
''behof af virke uppgå till 83,149 loads, utan alt t·epa
"rationcrna tagas i betraktande. Årliga virkesbehofvet 
"för att bestrida flottans nybyggnad, underhåll och re
''parationer, ifrån den 1 Jnnuari 1789 till d. 1 Janu::.ri 
"1806, det vill siiga under en period af 18 år, hat· 
"blifvit beräknad till 85,022 loads; men rnedelqvanti
"teten från tagna priset' under dessa 18 ar, utan att 
"räkna åte rtagna priser, hat· varit 21,:341 loacls, som 
"nedsättce den första s u m ma n till 63,861 loads." 

Under det styrelsen bemödade sig att inom dessa 
ziffror hålla det konstanta virkesförrådet, ehuru alltid 
öfverskl'idet, upptäckte man att torr-rötan angrep flot
tan med en ända dittills okänd häftighet; den utbredde 
i synnerhet sina härjningar å de nyaste och sednast 
reparerade fartygen, och i syn nerhet å denna sort n a m n
kunnigt blifna linicskepp, kallade de 40 tjufvarne. Skep
pct af t:sta rang Quecn Charlotte aflopp i Deptford år 
181 O, skickades till Plymont år 1811, och be fan n s då 
alltför mycket ruttet att kunna gå till sjös. Man på
kostade henne reparationer till ett belopp af 3~ 1,000 f. 
Man hade anviindt mer än 7 ftr på farty,·cts· h)•o·o-rnd v vn L ' 

men i densamma hade man L\tit irJO'ft sft hetero<>'etta 
:::> b 

materinlier, att man förmärkte lika måtl<>'a slaa af svatu-
t> b 

}iar som olika träsorler. Benhow om 74 kanoner b)"'''To::> 
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des år 1813; den angreps af torr-röta och reparerades 
i Portsmouth år 1818, utan att förut hafva seglat; dess 
reparation kostade ännu mer ~in Queen Charlottes. 
Ocean-Foudroyant, Bulwark, S:t Domingo, Ajax, Al
bion med flera skepp, föllo i stycken på mindre iin 5 
år från deras aflöpningar, och flera äfven pfl mindre 
tid iin 3 å-r. Vi tillhörde handelscvis en af dessa märk
värdiga 40, the H.odney, och voro dcrstiidcs i tillLille 
att sälta oss in uti lon-rötans mysterier, och e hu r u 
man bemödade sig att tillsluta ögonen för de härjnin
gar sjukdomen gjorde, blef dock skeppet sft bräckt 
och tilltygat af en vindstöt, hvilken det hade att utstå 
i Januat·i 1812 utanför Cap Sicie, all Sit· Edward,Pel
lew nödgades utesluta detsamma från sin escaaer.- Annn 
mera: Dublin om 74 k:r gick i sjön 1812, utrustades under 
det·på följande Augusti månad, och skickades i December 
att kryssa utanför the 'Vesten Ilands; men skeppet 
kunde endast tjenstgöra under några få veckor, och vi 
sågo detsamma återvända till Plymouth i hnuari må
nad år 1813 uti ett så bedröfligt tillstånd att dess af
rustning genast företogs. Dess reparation kostade 20,000 
.L; men h vad som var viin·e, den ombord ständigt 
rådande fuktigheten hade förorsakat sj ukdomar bland 
hesiittningen till den grad att fartyget befanns helt och 
hållet otjenstbart, och vid dess ankomst i hamn skickades 
150 man till hospitalet. 

Stot' var bestörtningen vid åsynen af dessa oer
hörda härjningat• å våra biista skepp, men den af tore
rötan ingifna fruktan hade åtminstone den goda verkan, 
att' rikta uppmärksamheten till det onda, och i våra 
dag<Jr har man så kringskurit densamma, gjort den så 
ringa, att det betyder föga att man icke helt och hal
Jet lyckats utrota den. Förrän vi gå att sysselsiitta oss 
med de medel man användt alt segra öf'ver densam
ma, skola vi angifva de enorma summor la n det ha r 
påkostat elt dussin af dessa märkvärdiga 74 k:r skepp, 
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de 40 tjufvarnc, och Lisaren m ft vara öl'vcrtygad ntt 
större delen af denna sort hafva varit i samma be
lägenhet. 

F;lrtygcts n:JmiJ. llygg nndstid. 

lllustrious 

Eogle 

Swiflsm·e 

M" lborougl• 
Sultan 

Elizabeth 

Egroont 

Poictiers 
Stirling Castle 

Edinburgh 

Gloucester 
Mulgrave 

1803 
1804 

1807 

1810 

1811 

1812 

Tje11Stgöriugstid 
till sjils, före in
tagand e i doeka. 

.;€. 
4 !lr, 6 mån. 37592 

4 .. 5 " 37960 
3 .. 1 .. .~4909 

3 .. - 61256 

5 .. 4 " 61299 
1 .. 4 ., 60503 

2 ., 3 .. 57438 

2 .. - 58329 

l~ :: = 
2 " -
2 , --

58329 

58329 

l 
58329 i' 

58329 

.;€. 
74186 
52536 

14076 
29394 

61518 
39531 
29747 
44498 

65280 

52476 
48268 
54680 

Unelee sträfvandct :1tt utfinna ett praktiskt medel 
emot torr-rötans förstörelse, haf'va mångfl botemedel der
emot blih,it försökta, fl e ra till vissa dclarove rksamnw, 
och andra helt och hållet l'elaktio-a. En trodde sin· i o o 
besittning af ett ofelbart specifik, en annan al' ett biittre; 
en föreslog att fylla alla öppningar med hafssalt, ocb 
en annan, af fruktan f'ör detta salts förflygning, före
slog dess af'skamllldc; nf1gra voro för anviilllbndct af 
k~1dor oc h oljor, svafvclbundct jern, kalk, vitriol, alun 
och en miingd anti-septiska salter, dft deremot a11clra 
yrkade på mättning genom asphalt, stcukolstjiira, creo
sote, sublimat m. m., allt efter sjukdornens symptomcr. 

· ~er uppstod e mot Sil' Robert Sepping en stark 
opposit iOn, då han fö1 es log at t injektera ko l - tj ä •-~• uti 

145 

trädets porer; man sade att med detta förfaringssiitt 
riskerades icke 111indre än att se hela flottan uppgfl uti 
lr•gor. En djupsinnig statsman H1· Joseph Humcuppreste 
sig i parlameutct m ed styrka emot denna nya procedur 
att injektera med tjära, sägande: "Att det skulle skada 
"koppar- och jernf'örbindningarna tillika med besättnin
''gens helsa, ocb att detta medel dessutom sk ull e göra 
"skcppssidoma till den gra'-l antiindliga, att ett pistol
"skotts aflossande skulle göra tillfyllest att anstiilla en 
"o-rekisk eld." - Lånot ifrån att anse detta iirnne sknd-t> ' b 
lio-t för metaller, hade man d e ra f betjent sig, såsom o . J . ett förträffiigt medel emot rost, att öl verstry 'a Jern-
kettino-al' och annat dylikt. Ingen officiel klngan, an
gåend~ bcsättningames hclsa, hade ingått från så i~l
jekteradc fartyg, med undantag af en från Pylades, hvll
ken hlef vederlagd af Sir W. Burnett och andra Likare, 
äfvensom af en kom i te inom the H.oyal Society, h var
till saken hiinsköts. H vad beträlTar den sed n as te till
vitelsen, och då ingen framstod att vederlägga den
samma, inbjöds Hr Hum e och an kingare formligen af 
amiralitetet att förstöra '74 k:s skeppet Russel, då på 
stapel, och å hvilket skepp man ej sparat med in
jektion af tjiira; men deras försök hade ingen påföljd, 
och den v is e lagstiftaren, efter att bafva i n fört ett t~indt 
ljus och aflossat ett pistolskott ibland injekteradt tim
mer, hade den tillfrcdsstiillelsen att erf~u·a, att han för
utsao·t en sak, som ej intriiJJat. 

0 
Uneler loppet af de undersökningar och forskningar, 

h vartill den af torr-rötan förorsakade förstörelse gaf an-
1ledning, hlef det fullkomligt upplyst, att fartyg, byggda 
af en blandning af virke från olika länder, voro ill' mindre 
varaktigl1ct än dem, h vartill man anviindt homögcna 
HJatcrialier. De kemiska inflytclsema af nf1gra af desse 
triins safter framkallade tijukclomen, od1 de angripna 
delarua smittade och förstörd e andra, rned hvilka de 
voro i kontakt . Eken fra n norra Europa, solll visade 

• 
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beniigenhet att fortast ruttna, förstörde Engelsk ek 
ställd vid sidan af denna, på en kortare tid ii n en tredje
del af dess egentliga varaktighet, då den användes en
samt. Amerikansk ek och äfven fur förändras och för
störes hastigare än samma tt·äslag hos oss. Fastän an
vändandet af rått virke alltid klandrats, bar likväl vår 
Hottas fordringar nödgat oss att deraf göra hmk; virke, 
som från Amerika blifvit fördt till oss uti ett varmt 
lastrum, och hvilket alltid vid lossning befunnits ö!'
vertäckt med svamp, hat· måst till stor mä ngd anviin
das uti detta tillstånd å vftra ödogsvarf, ltvaraf föga 
godt var att förviinta. 

Man trot· att eken iit· mera solid än andra trii
slag, emedan galläpplesyran hårdnat· frö h vitan (albu
men), ett resultat, som man sfl mycket bemödat• sig 
att erhålla genom artificiela medel. Virket i bord
liiO'crnin(J'en till 74 k:s ske[)pet Devonshire, som år 1812 o::> :::> 

sattes i sjön, var af den bästa sort amerikansk hvit-ek 
man kunnat åstadkomma, men, ehuru fartyget aldeig 
varit till sjös, befanns den eeclan i Februaei 1817 helt 
och hållet u p prutten. Cm·vetten Halifax, byggd i Ha
lif'::u af flera virkessorter från teakten derornkring, så
som björk, fur, ek m. m., gick af stapeln i Oktobet· 
år 1806, och i Jan. 1812 var den icke liingre i tjenst
bart stånd. Då den slopades i Portsmouth, befanns 
björken och furen helt och hållet. förstörd, och eken, 
fastän i b;iure tillstånd, va t· på god väg att förvandlas. 

Detta inn e fatt~llle en icke tvetydig bekräftelse på 
de ofördelaktiga resultatet· , hvilka knnna uppstä af ett 
vidsträcktare bruk af utländska virkessorter, och ma n 
egnadc mera omsorg åt v å ra inhemska triisbg Uti 
fregatt en Fisgard, som byggdes. ftr 1819, gjordes hela 
styrbordssidan, med undantag· at bordLiggningen under 
vattnet, deruti ä f ven inbegripet diicksbalkarnas ena hiilrt, 
af virke, faldt fu· 1815 före saftiden, sedan det föregå
ende året blifvit afbarkadt, och motsatta sidan gjordes 
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af virke, fiildt under saftiden, med vidsittande bark, 
vårtiden 1815; som detta fartyg för närvarande iir i 
upplag, känner man icke resultaten af detta rön. 

Den ide att då torr-rötan framskridit nog l?tngt 
för att svampar f~ambringas, så skulle det onda ä f ven 
vara obotligt, har äfven haft sina anhängare; men 
denna mening iir alldeles oriktig; ma~ har f~wnit .. "tt 
uthuggningar, vädring och en systemattsk r~~ltghet aro 
verksamma medel, så länge ii n nu den vegetabt!tska fiber n 
åtcrstf1r. l detta afseende bafv:-t vi märkliga exempel, 
och uti större skala. - Fregatten Resistance sjönk hän
delseYis under en kölhalning i :Mahons hamn, och som 
det upplystes att torr-rötan gripit så stark~. ikring sig 
uti fregatten, att dess timmer öfvera~lt voro ofverdragn~ 
med svampar, lät man henne förbltfva under vatten J 

flera månader. Upptagen, skickades hon till E~1gland, 
och man fann att alla spår till svamp försvunmt; bon 
ä e ännu j dag uti god t . tillstånd och begagnas till tra~ts
port af trupper. - Eden om 26 k:r ~' <n· bel~ och ~~al
Jet betäckt med svamp, som är ett sakert kannemarke 
pft en I ?t ngt framskri.d en tor.t_-_-röta; ef~er v.erkställd un
dersök n i ner af detta fartyg , toreslogs sankr11ng, som ock 
verkställd~s i November 1816, vid Barnpool, nära Ply
moutb. När den åter upptogs 1817, hade hvarje tecken 
till det onda försvunnit och Eden tjenstgjorde ännu 
Hera år derefte r så väl i Ost- som Vestindien och jem
Yiil i Södra Amerika. 

Ma
1

n har anmärkt att en förtidig förvandling blif-
1 vit påskyndad uti fart yg, byggda på cntre_prcn.ac~, ge
nom ett alltför slösande användande af tlla mpgade 
tri:inaglar, i synnerhet geuorn si'tdane af an~_erika~sk 
fur, hvilka mera beniigna ~in eken att taga rota, ~tro 
alldeles opassande till srtJant bruk. Vid umlersökmng 
af Shannon, fann man att eke-nag·lar hade förstört fur
bordliiggningen till 2 a 3 tum omkring nagelns bål. 
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Denna omsttiudighct förtjcnar vår nppmiirksamhct, ty 
denna föreningsmetbod a mes s?tsom ganska fullkomlig, 
så vida naglarna uppfylla tredubbla villkoret alt vara 
viil torra, runda och säkert inslagna; och vi p?tminna 
oss den fullkomligbet, som i dessa afseenelen utm:irktc 
dem, h vilka bli f vit begagnade i the Royal W illiarn. 
Hr Chades May, af buset R<.msom & Comp. i lps
wich, har nyligen infört en förbättring uti naglars till
verkning, hvarigcnom de hfndt sammauprässas. Ett 
gång i n slagna ii si n a stiillen, utvidga de sig till e u 

del och gradvis, p?t sätt att trädet, hvaruti de insl~ts, 

icke spricker. 
Som man gjort den observation att svampars för

störande verkan m:iktigt underbjelpes af deras bydro
mctriska egenskap, och att iifven en af dem, "Men:u
lius Lachrymans", aftlt·oppar vatten, har man tagit till
flykt till både naturlig oeh artificiel värma; men un
der loppet af dessa rön erkändes att torkuiugssiittct 
föt·medelst vädet· och luft medförde många bctiinkliga 
oliigenhetcr; ty trädets yta framsliillde ofta ej det r i n

gaste fel, på sam ma gång som dess i n re eller kärnan 
visade sig fullkomligt förstörd. Sir Hum p bry Da vy 
var af tanke, att en lösning Sublimat (qvicksilfver
cblorid) skulle vara verksamt att förhindra svampars 
tillkomst; men som qvicksilfver sublirnerar vid en föga 
hög tempcrntur, fruktade han att dennn metals vapo
risation skulle förskämma omgifvande atmosfer. Detta 
medel bl e f ej heller försökt förrän Il r K ya n, som, eu
ligt påstående aldrig skulle !tafva hört talas om Davy's 
ide, uttog sitt välkända pat e nt. Hans medel att segra 
öfver totT-röta består uti att för ena triidets fröhvite (albu
men) med corrosifsublimat, som genom affinitet förvand
las till calomcl (qvicksilfve r-chlorur); trädet göres häri
genom ?antastligt a f sv a m p . 

Man vet alt alla tr :i sl<~gs verks<Jmma lif befinner 
sig uti bastet (Liburuum), •genom h vars kärl safven 

l f 

v 

\ 
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nppstiger ocl1 cirkulerar; mrn principen för det fysiska 
lifvet, fröltvitan som ft·ambr<:~gt triidet, fort~:! r att v<:~ ra 
niirvar:.~ndc, ehuru i hvib, uti kiirnans mest kompaJaa 
viifnnd. Att f'örinta detta dolda element, och förslöra 
det slumrande lifvet af konkreta fröhvitan, sådant iit ' 
Hr Kyans syfte; och han förklarar att ursprungliga or
saken till den vegetabiliska gäsningcn neutraliseras ge
nom sublimat. Iliinttinnan vägledes han af Dutrochct, 
som upptiickt att de enda gifter, h vilka kunna förc
komrna svampars tillvaro, äro qvicksill'ver, oxider cllct· 
salter; ingen annan metallisk beredning bar samma 
C"'Cnskap. Denna observatör ktr bemiirkt att bly- och 
t~nnoxidcr påskynda svampens utveckling, - att jern-, 
antimonium- och zink-oxider äro overksamma, och att 
koppar-, nickel- och koboltoxider väl kunna fördröja, 
men icke helt och hållet förhindra svampars infinnande. 
Man vet, ft ena sidan, att h varje motgif'ts sanna verk
n j ngspri ncip är de n affinitet giftet ha t' att neutraliseras 
eller förstöras; att, ä andra sidan, fröhvitan (albumen) 
ii t' hufvuclsakliga elementet i lifsförmågan, gäsningen 
och f'önuttnelsen. Åggbvita iir det enklaste motgift för 
sub! j mat; på sa m ma siitt, n:ir en sublimat-lösning til
lämpas på trä, intränger den uti fröhvitan (albnmen), 
och utbredande sig i triidets kärna ingår med densamma 
förening, antingen fröhvitan (albumen) ir· uti ett verksamt 
eller h vilande tillstånd, samt förstör densamma Tillämp
ningen <1f denna theori har blifvit försökt genom Kyans 
solution, ehuru den lernnat motsägande resultater. 

Kyanisering, eller trädets nedsäkning uti sublimat
lösning bar således icke lemnat fullt tillfredsställande 
resultat; ty ehuru några rön gifvit synbart goda ut
slag, har man icke ansett bevist vara, att lösningen 
inträngt i trärlers inre, eller haft mera verkan på denna 
del än andra medel, h vilka blifvit använda å ytan; 
man har icke heller kunnat utröna huru lång tid det 
preparerade trädets antiseptiska egenskap siwile räcka. 
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Denna process har icke hcllu hlifvit sparad anfall af 
alla slag. Som! iga i hrtgkom ma n de ':') "t h e Tri om ph s" 

öde, men förglömm:Jnde alt Kpns qvicksilfvet· icke fin

nes till uti ett fritt tillstånd, sågo med förskriickelse 

besättningame å vftra si\ preparerade fartyg hemfallna 
till salivation - provianten förgiftad, och icke en tand 

öfrig att tugga vårt skeppsbröd. -- Andra fruktade 

samma skadliga följder af frrm t::1clding och segel ned

fall::lnde vattendroppar, som af dem från trädet "Upas" 

eller Mancenillträdet i Amerika . Andra påstodo att det 

fordrades år förrän solution e n kunde framtriinga långt 
nog uti ett timmer för att gö ra d e t oantastligt af röt<t, 
och att således timmermannen, som med sin skarfyx 

de ra f al'tdiktade -/, t~11n, kunde med ett hugg bortskalfa 
hevaringsmedlet. Annu mera: en viss tjensteman, sam

manblandande ljud och mening af ett ord, och görande 

ingen annan skillnad emellan Kyan och cayenne än den 

emellan brun och svart peppat', upphäfde sig e1not 
''luyddans' a n vii n da n de, försiilo·ande att det va r el t 

ganska viii kiindt faktum i Indien, att äfven te<tktirn

met' , oaktaclt dess hårdhet, lidet' af en peppal'last. 

Men dessa spådomar befunnos vara fög<t grundade. 

Det har blifvit utrönt att ifragavarande process ägde, 
med afseende å trävirke, en fullkomligt skyddande egen

skap, utan att framställa något menligt inflytande å 

*) Uti Philosophical Transactions , vol. H3, pag. 403, 
fät· man läsa det<tljema <tf fi)ljande händelse med 74 k:s 
skeppet ' 'the Triumph'', k<tpt. Linzee, uti Cadix hamn: 
cirka 150 tons. qvicksilfver, som hlifvit upphämtade 
från ett strandadt Spanskt fartyg, togas ombord å detta 
fa r tyg; och som stufningen bcdrefs med mycken skynd
samhet, h3nde <tlt kärlen, h vari metallen f6rvarades, 
gin go sönd er , od1 denna t~tbr~ddes i fartyget, der 
den luppfyllde luften m ed qv1cksllfveråno-or - dödade 
;'l ila få r, svin , getter , höns och råttor , ~amt utbredde 
!!Il mängd sjukelomar bland besättningen. 
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mcnniskohels:~n, och 11tt den , fi>l' en mängd hyggnads

behofver å land, uppfyllde g:~nska viii sitt iinda111itl, 

men alt den till sk e ppsbyggn ad icke vore ;mviindbar , 

då d et genom kyaniset·ing frambragta precipitat upp

löstes i sa ltvatten. I sjelfva verket hrtf'Ya Hrr Children 

och I-Iumes vetenskapliga forsknin gar visnt att man ännu 

icke funnit ett ofelbart medel eruot träds, segelduks*) 

och tagvirkes förtidiga förvandling. 
Ungefä r vid denna t idpunkt företog Si r W. But·

nctt, öfverliikare vid Flottan, och som under en lika 
mödosam som utmärkt bana varit vittne till de oer

hörda kostnader landet fått vidkännas genom ton-rötans 

förstörelse, en serie af intressanta · rön med afseende 

å medel att konservera tr~ivirke, segt'lcluk, ti\gvirke, 

bomull och ylletyger m. m. för torr-röta, insekter och 

bvatje förtidig förvandling. Som han hade sig bekant, 

alt det genom kyanisering erhållua precipitat var upp
lösligt i salt vatten, substituerade han uti dess ställe 
mättning genom z in k-chlorur, och han hade tillfreds

stäileisen att se bestyrkt, genom H n· Children och 

Gorclons noggranna experimenter, den opinion ban om
fattat, alt precipitatet af detta salt med fröhvitan (al
bumen) icke anfölls af sjövatten. Med ett ord, denna 

vigtiga upptäckt är gjot'CI, och fastän dess framsteg· ej 
ån nu äro i förhållande till dess vänle., boppas vi att 

den dag ej är aflägsen, då icke en load virke eller ett 

*) Samuel Enderby undergick, vid i\ terkomsten från Sö~ 
derhafvet år 1837, en ganska sträng undersökning, för 
att bedömma den de rå verkställda k yaniseringen. Be
rättelsen derom talar föJ·clelaktigt hvad beträlfar tim
rm, men Faraday, vid undersökningen af seglen, hvilk.& 
till vissa delar voro skadade, kunde icke derå upp
täcka minsta spår till qvicksilfver ell er corrosiv sub~ 
limat , fastän han gjorde bruk af galv<tni~m .. Un~et· 2 
år och 4 månader hade 3 ställsegel bltfvtt utshtna , 
pch stående tacklingen var helt och hållet försWrd . 
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stycke duk skall nnviindas i Hennes Majestäts tjcnst, 
som icke förut blil'vit lntrneltiseradt. ···-- Vi skola sfl
ledes, genom denna enkla, föga kostsamma, oeb vcrk
snm ma proccd ur, l y ekas h:im ma dc förstörande vcrk
nitwarna af förskiimd luft herta och fuktighet; ocb 
gen::,om begagnande af det fullkomligare sätt~t att ny
bygga under skjul, samt en nogn inkttagen metbod atl 

h il !la våra fartyg torra, rena och väl vädrade, skola 
, ,i förs:ikra en längre varaktighet rlt dessa. Vi tvifia 
icke att medelvaraktigbeten af ett krigsfartyg skall kunna 
förliingas till 25 a 3() år. 

Frågan är så vigtig, att vi skola iinnu tillägga 
några ord. Vi hafva personligen varit vittne till den 
långa ihärdighet, llVarmed målet bl if vit fullföljd t; och 
v i IJafva undersökt flera prol'ver å segeld u k, tågvirke, 
ylle, samt trä, både tort ocb rått, så viil preparerad t 
som oprcpareradt; vi hafva äfven gjort besök i den 
kiillare i Sommcrs!'t-bouse, hvnrest cxpcrimenter öf'ver 
snmmn slngs mnterialiers friskhet och förvandling göres. 
Som yttre luften iir med omsorg utestängd från detta 
ställe och det är beläget under Themsens vattenmärken, 
~ir det ganska tjcnligt till de noggranna rön, som der 
förehafvas; men Sir William bar äfven låtit stiilla trä
pjeset· uti svampgropen i Woolwich, hvarest de utan 
skada emotstått de förstörande inflytelset·, för b vilka de 
under nära 5 år varit utsatta, midt iblnnd fragmentet· 
uti upplösningstillstand, som förefinnes uti denna fuk
tign billa. H<irefter följer· en af Const.-Departeme nts
chcfen ocb hans niirmaste man afgif'na rapport i detta 
afseende: 

Woolwich d. 15 Juli 1841. 

Vi l1afva undersökt de flera trilpjeser, hvilka blif
vit prep:i"rerade af Sir W. Barnett, och nedsntta uti 

svamp-

J 
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svampgropen å hårvarande varf, och hafva befunnit de
sam ma som följer: 

Prepareradt virke: l Icke preparcradt virke: 

Engelsk ek fullkomliot'Eno·elsk ck - n1o·ot spåt• 
:J l b 'b 

frisk. till svamp i yttre ändan. 
Engelsk alm d:o. Engelsk alm maskstun-

ge u. 
Danzig fur d:o. har svamp Danzig fur 

utvändigt 
skämd. 

och kärnan 

P. S. Träpjescrna haf~a blifvit nedsatta 
den 25 Aug. 1836. 

grafven 

N5gra stycken segelduk och kaliko, dels prepa. 
re rad c och dels icke, blefvo äfven samtidigt nedsatta 
uti svampgrafven; och då man, år 1838, företog un
dersökni u g, bl e f bestyrkt, genom oJJiciel rapport, att 
hvnd dcssn tyger beträffat· bn profvet anses såsom fullt 
tillfl'edsställande och af görande, ty dc preparerade styc
kena voro endast lindrigt angripna, då deremot de icke
p repa rernde befunnos fullkomligt förstörda. De mest 
tillfredsst~illande vittneshörd ingingo från Portsmouth, 
Haslar, Chatham, arsenalen i Woolwich, och från alla 
stiil len, der experimentcr blil'vit företagna. Att trä
virke skulle bevaras, kunde man någorlunda förutse,
ej så hvad beträffar segeldukeu; i denna artikel kan 
nu mera likvist betydliga besparingar ske. lblanrl af
gifna rapportct·, betddTande BurneHese ri ngens verksam
bet, äro de nf .Kapten Srotter och off.iccrarne ombord 
i Wilbed'orce afg ifna, betr:iffcmde zinksolutionens ver
kan å segel ocb tält tillhörande fartygen af Niger
expeditionen, af natur att förtjena siirskild uppmiirk
sambet. Uti ett bref af dato den 9 Februari 1842 skrif
ver kaptenen: "De segel och tält, llVars duk blifvit 

Tidskrift i Sjih•äsendet. 9 ,1rg., 3 hiij't. H 
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''preparerad, hafva ganska verksamt bevarats fr?m h.al, 
"iifven sedan d u k en blifv i t underkastad dc mest lre
"stande prof; ty den har vexelvis varit utstiilld för dc 
"starkaste •·cgn och eu hriinnaude sol, under en tem
" peratur, som stundom uppgick till 3:l° Ccls., och van-
' 'ligen öf\•er 26°." . . 

Härtill skola vi till iigga fölpnde meddel::wde från 
Kapten Jcnkin Jones, som seclnast kommenderade Cu
racoa. 

"Df1 jag i Juli m?mad 184'2 v<1r i Val1~ar<1iso :. gjor~~e 
"jag en noggrann u ndersö kn ing .oml~ord 1 D~bun, lor 
' 'att erfara verkan af eder solu tiOn a dett a fartygs se
"gcl; ty jag vet af crf~rcnhet med hv"ilken hastighet 
"hål visa sig å segel, hv1lka bcg<~gnas pa vestra k~sten 
"af Södra Amerika, bvad försigtigh ets mätt ntan än takt
"tager. Jag har sett och und~rsök t . D~1bl in s tält, h v il k a 
"under flera månader gjort lJenst 1 L11na, IJVarest t dl 
''följe af den star·ka dagg, som faller i detta land, .dc 
"vexelvis varit tOITd och fuktiga inom 2+ timmar, och J<~g 
"har blifvit underTiittad att de ofta blifvit beslagna vi'lta, 
"och att nwn icke på flera dagar ~tter uppsatt dem, 
"i ~iudamål att försöka dem. - Oaktadt detta har man 
"icke kunnat upptäcka minsta hål. Lä-seglen, hvilka 
"voro i ständigt bruk, och h vilka ofta blil'vit inber?·ade 
"våta, utan att man sed<1n varit i tillfälle <1lt uppbanga 
"dem till torkning, voro, då de sedan utveckl<ld.es, llVar
''kcn varma el le t· angripna af hål, då andra •cke-~re
''pareradc läsegel under samma omständigheter b~lm~.
"nos helt svarta under loppet af en enda natt, sa val 
"ombord i Duhlin som andra fartyg." 

För öfrigt bafva alla experimenter utan afvikelse 
aifvit tilll'redsstiill<lnde och afgörande resultatcr. 
0 

Processen är af en a llmän tillämpning, utan men
lio· inverkan pil helsan, och jernförelsevis föga kostsam . 
D~n bev<1r<1r segelduk, tågvirke, ylletyget• och trävirke 
_ tillätnpad äfven då dc äro rå. - Den renar slag-
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vatten, fördröjer metallers ox idation och förstör insek
ter. Vi kunna s~lledes icke an1wt än gliidja oss, att se 
styrelsen hafva beslutat sig för en så vigtig upptäckt, 
och att den redan å varfven i Portsmouth, Plymouth 
och Chatham låtit uppfora kisto•·, föt· att deri prepa
rera virke; i Portsmouth finnes de~sutom en kraftig 
Hydraulisk maebill fö1· triivirkes injektion. 

Man bör hiir er inr<1 sig att Hr I. S. L<1ngton, 
från Lincolnshire, åt· 1825 uttagit p<1tent å en ny tork
ningsprocess för trä virke, son t bestod det· uti, <1tt vi diet 
ställdes vertikalt uti gjutna cylindrar, lufttätt samman
slutne; medelst luftpump bortskaffades en del luft från 
cylindrarna, och nnder denna operation uppvärmdes 
dessa, h varigenom fuktigbeten uti virket bortgick i å ng
form, och kondenserades uti sii.rskildt kylkärl, på det 
att dessa ångor ej åter siwlie absorberas af virket. Som 
detta medel va e både enkel t, verkstiillbart och föga 
kostsamt, utan a tt 111edföra n~gon olägenhet, vare sig 
kemisk eller mekanisk, var detta redan ett vackert steg 
framåt, men man ser att dess tilliimpning ii.r mera in
skrii ukt än det af Bumctt uppfunna. 

14. 

Hongl. Piirvtdll'lillgellS tl{ Sjöäl'"elule
'u' tnulel'•tlluligll Beriittelse o1n de tir 
1844 fiirriittllde Sjii-expeditioner; 
afgifven dell ~~ ~flebl•utll'"i 1S4.ie 

Carkkrotta Station. 

Fregatten Josephine: under befäl af Kommendö~·
kapteneu och riddaren C. D. Osterman, utrust<Jd ttll 
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exercis för k<1detter f'riln Kongl. Krigs-<lbdcmicn och 
till Cll särskild expedition r1t Tanger och Gibraltar. 

Inmönstr<lde den 8 Juni, tEt äfvcn H. K. H. Hcr
tiucn <11' Östcro·ötbland embarcruerade clerå, hvnreftet' 

t> t> 

·fregatten den 10 Juni af'seglade; förenade sig den 2-t 
s. m. med Norrska fregatten Freja och korvetten Nord

stjernan, S;Jmt fortsatte resan till Tanger. - Den 28 
J u! i seglade beggc fregattcrnc fr~tn GiLraltar, der kor

vetten tjVademnndes. 
Den 1 September ankratle fre;;ttten Josephine ?t 

Carlskrona redd ' då H. K. n. Hertigen S;]lllllla thlg 

dcb;trqucrade. 
Af'mönstracle den '7 September, men f'örblef, enligt 

Nådiga ordres, liggande tacklad m ed uppbörderna om

hord. 
Den 11 Octobcr al'segl;Jde fregatten, unrlci· Lci'iil 

11f kommendör-kaptenen och riddaren C. II. Uln('l', på 
en expedition till handdus beskydd i ivlcddbafvet, ltvil

};cn ännu fortfar. 
Korvetten .Nayaden: under bcfiil af kaptenen och 

riddaren S. Schmiterlöw, återkorn den 17 Juni f'dn 
dess föreg~1ende år bö rjade expedition åt 1\[edclbaf'vet, 
hvarundcr korvetten besökt T!lngcr, Gibraltar, Algicr, 

Tunis, Mcllta, Livorno och Toulon. 
Afmönstrade den 25 Juni. 
Korvetten Carl sl<rona: ut rustnd till öfn i ngs- expe

dition för unge sjö-oflieerare, afseglade uneler lJefiil af 
kaptenen och riddaren, friben·e G. E. Ruuth den 2 
September. - Expetlitionen fortfar. 

Briggen Snappopp: under befäl n f kommendör-kap
tenen och riddaren C. A.'Virgin och sedan under k<:~ptenen 
och riddaren S. Schmitedöw, har varit använd under 
trenne ll'\,å nadcr till exercis för skeppsgosse-kom p an icrnc. 

Kong!. postångjitrtyget Svenska Lejonet: under 
befäl af kapten-löjtnanten H. D. Ramsten, har bestrid t 

postföringen emellan Ystad och Stralsund under sex 
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lllfnwdcr; al'giek d. 5 NoYetnber till Norrköpiwr ::tlt öl'ver-
vintra och fa machinerict rcparcrnclt. ~ 

K011f5l. post-ång.furty get Motala: u n der bcf,il af 
seeund-löjtnanten C. A. ltino·heim, åtloJ 1'de Korwl. ]JOst-

~ • h 

ångfartyget Svcnsk<J Lejonet, för att uppliiggas i reserv 
i Ystad. - Chefen och besiittningcn, utorn en såsom 
u p pbö rdsm;;n er varkomme ud el'<lcl und e r-officer , i\ tervände 
la ud viigcn. 

Efte1· det postfa1ten fö1· fn ·et upphört, i\tedwm 
brtygct t il) Ca riskrona, under befiil af premier-löjt
nanten N. Alunansson, och uppl<:~des å Kong!. skepps
varfvet. 

Post-jakten Postillonen: u ndc1· befäl af premier
löjtnnnten N. Åh mansson, har under vintern hibcbftllit 
post-kommunik<ltionen emellan Yst::td och Stralsund ända 

till dess att den reguliera ång-postfnrten kunnnt viel
taga, h va re fler jakten u ppbgdts i Ystad, der den nu 
iir under bevakning af en dc1till kom1ncnderad under
officer och en hfttsme1n. 

Krono-å11 gfartyget Ilcimdrtll: u n der bcfiil a f kapten
löjtnanten P. E. A bigren, l1nr från Calmnr transpor
terat en del D. D. K. K. H. H . Arfprinsarne, Herti
ga me Gustaf och Oscal' tillhörige eJTcktcr till C<Jrlskrona. 

Cliefs-fra·tygct Hilda (tillhörigt S toekh olms sta
tion): h vilket v;trit uppbgdt i Ca riskrona sedan för
lidet år, ~ltcrgick den 17 Octobcr till Stockholm med 
Here oHiecrare, bvilka varit kom menderade pf1 sjömät
ningar vid Skånska kusten. -· Bcfiiltwfvaren jernte be
sättningen återvände landvägen till C:n·lskrona. 

Krono-last-galeasen Flickan: under befiil n f pre
mier-löjtrwnten A. G. Tilosius, bar gjort en resa till 
Norrköping efter 14 st. bomb-kanoner, en till Påskalla
vik efter· krut, och en till Stockbolm efter· derstädes 
för stationen levcrer:1dc effekter. 

Krono-last-galeasen Rronan: hm· från Öland trans
pmterM diverse stensortel' för Kungsholms t:'istnings-



158 

Lymrnad dessutom hämtat sanJ i sk[tt·bn·~\nleu för u:iulllde 
::Ob ' 

fästnings behof. 
Last-jaklen Svan: hämtat sand och sten fri\ n skär-

går9en fur varfvets bchof. . . 
Last-jakten l'Ecumcur: under beli{l al Kong!. flagg

stynuannen, flaggjunkaren J. F. Bergh, har h~imtat "sand 

och sten för varfvet; gjort en resa i October· till Akers 

styckebruks lastageplats, hvnrifrån afbämtats diverse kn
noner. 

Den 15 November nfgick fnrtyget på en resn till 

sam ma s tälle, lastadt med 26 st. 2-l:pund iga k a no ner 

af Ascblino·s motlell, ämnade att der· utborras, men rå-o 
kade ut för en emot aftonen uppkommen, med orkan-

lik hiiftighet fortfarande storm. - Som sed<tn den ti

den någon underrättelse om fartygets och besiittningens 

öde icke inlupit, har till bcdröflig visshet ö fvergi\tt deu 

sannolik a förmodan, att de sa m ma helt och hållet för

olyckats. 

Stocklzolms Station. 

A~tg-slupcn Nordsljernan: begagnad till transpor

ter och resor för stationen. 

Kong!. jakten Esplendian: för H. M. Konungen 

vid öppnandet af Trollhätte slussar. . 

Chefs-fartyget JY!akril!en : begagnad nnder fyra må

naders sjömätning i VVenem. 

Chifs-Jarty get Styrbjöm samt toif kanonjollar: 
begagnade till 14 (bg·ars exercis-expedition i Stocklwlms 

skärgård, med kanonieret' och sjö-beväring. 

Kongl. ångfartyget Gyife : transporterat båtsm~in. 

Lastgaleasen Tärnan och lastdragaren Siri; trans

porterat ekevirke för stationen. 

Kanonslupen Gaute: till profskjutning med pcr

eussions-bom ber. 

~ l 
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GöthcborgiS Station. 

Eu chefs-fartyg och 14 st. kanonjullar: till 14 

rbgars exercis-expedi tion med Götheborgs och Bohus 

Liins sjöheviiringsmanskap. 

S choncrten l' Aigle: utru3tad till expecl ition åt Me

delltafvet, alseglade, under befäl af knpten-löjtnanten 

och riddat·en J. Bagge d. 15 September. Expeditionen 
tortfar. 

Transportbåten Skö!dpaddan : tt·ansporterat ekevirke 

ifrån Stockbolms station, samt gjort tvenne resor för 

uämnde station till \iV ad stena och Sötlerköping. 

ta. 

INit•vtlltltiltgeJ'Uittf Sj;iiit•enclentl HtnJt
IIUlrl-.oltltn .. s Uppgift tl de f;ir Lots .. 
tJclt FtJ•·-inl'"iittltiJlgen i rilt.et v.erk
stiilltltt Jtybyggnatle'l'' oclt reJ:Jllrlltio
ne•• 1n. 1n., tutder loJ:~pet af tb• IS<14; 
ll(gifven den ~,- Feb'l''tllll .. i IS4&. 

l:o Fgrbåkm•. 

a) Inom Norra Lotsdistrilrtet. 

Byggnadsarbetet vid Grönskärs fyrbåk, b vilken un

dergå r förändring från öppen stenkols- till täckt lentille

fvr af tt·edje ordning·en, har under sist forflutna året 

l;lifvit fortsatt; speglar· till Örskärs och Djurstens l)rr

båkar förgylde och fin polerade; Svartklubbens tyrbftk, 

ty ..!Jetjcningsbuset vid Djurstens samt lanternins-bröst

muren vid Stor-Jungfruns båkar reparer<tde; lanterni

nen vid Svartklubbens fyrhåk, på l'örsök, försedel med 

innanlonster; oljecisternel' af koppar anskaJl~tde för Svart-
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klubbens, Södet·at·ms, Korsö och Landsorts Jyrb~tkar; 

bnternin-bröstmuren å Stor-Jungfrnns fyrbi'tk hriidpan
nelad, samt taken å boshillsbusen vid Svartklubbens 
och Söderarms fyrbåkar öfvcrstrukne med tjära och röd
färg liksom det å uthusen vid förstniimnde b~tk. 

b) Inom Södra Lots-distriktet. 

Falsterbo fyrbåk, samt tornet och taket [, lanter

ninen till Östergamsholms fyr hafva blifvit reparerade, 
äfvensom hostälJshuset vid K ullens fyrb~tk pannebdt; 
planen omkring båken röjd och pl:1nerad samt f. d. 
kolkällaren igenfylld. Å Ölands norra udde är gmnd 
lagd till den der blifvande fyren samt bostillshuset upp
fördt. Ombyggnaden af fyrtomet på Ölands södra udde 
har så Jortgått, att endast lentillens uppsättande åter
stftr. A Falsterbo ref har fyr-fartyget Cyklopen under 
loppet af förflutna året blifvit utlagdt och åter intaget. 

c) Inom Yesfra Lots-distriktet. 

För Morups Tånges och Carlstens fyd)åkar hafva 
oljecisterner blifvit förfärdigade, samt till den för ra b~t
ken en jernkarnin anskaffad. Landningsbryggan vid VVin
ga båk iståndsatt, och en ny sådan brv(T(Ta af sten an-
'-' .; bb 

lagd vid Hållön, samt ta k et å Ca rlstehs fyr b hk hcti:\ckt 
med koppar-, i stället för med jempl~ttar. 

2:o Kä11ni11gs-båkar och Sjömärket!. 

a) Inom Norra Lots-distriktet. 

Båken vid Ratan samt sjömärkena vid Hernö-lduhb 
och Lill-Jungf'run hafva blifvit reparerade, den förra 
derjemte målad och den sednare tjärad; känningsh~tken 
vid Arkö omhygcl och ökad i höjden, samt en ny flngg
stång upprest vid Hufvudskär. 

r 

l 
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b) fnolll Södra lJislriktä. 

. En utkiks-båk pi't Aspö samt nyn miirkesstiinger 
vtd Åhus, Liudö och KJipp<tn Diimm~n hafva Llil'vit 
uppförda, nya sjömiirken anbr;tgte vid LatHiskrona bad
hus s;nnt på Wiuö; atlliralitets- båken samt båkante vid 
Wrecn och Wingaskär, liksom lotsm:irket å vallen N:o 1 
''id L;_mdsk ro u a, öf"vcrs tru kne med tjiirn och röJ fii r g 
samt den förstniitnnda bZ1keu rcparer<HL J\fii rkesbZtkarne 
vid Hammeskiir och Döde rlmltsvik, hvilka varit ncd
bl:1ste, äro återuppreste och re pare rade; stenkumlen på 
Ibmmarön och Koggcskiir, märkesstången pi't Ungskiie 
sarnt märkena å Hästholms Eken, Kron-Eken på Tjurkö, 
Flack-Eken på Aspö och märket vid Eldsten reparerade 
samt det pr1 Aspö-sten måhdt, iifvcnsollt nya stenkum
mel uppsatte vid Christianopel och p~1 Eueskclrfvct vid 
Carlshatnn. 

c) Inom Pestra DistriÄ"tct. 

Ett nytt stångmiirke hae hlifvit uppse1tt vid Ham
marskär, liksom ett dylikt virl !i';dkenherg, i stället för 
det :tf storm sk:-tclncle. Sdngmärkena på Matskiir, lhalö, 
Tonborskär och Stenskiir samt kiinningsmiirkena vid 
l\1åseskär, Lifven och Utsholms-kalf ltafva bestrukits med 
tjilra och rödfii rg, tarloma ~~ stångmärkena oljemftlats, 
känningsmiirkena försetts med ny inkliidni1d, liksom 
stå11gmärket vid Matskär, samt stenkumlen vie! Eckcrö
och llåtö-uddar hlif'vit h vitmcnadc och korsen derå 
mi'tlade. 

3:o Lots-stugm·. 

a) Inom .Norra Lots-distriktet . 

Lotsuppassningsstugan vid Måse-sten samt taken å 
utkikshuset vid Sandhamn och Kostallet vid Mems lots
platser hafva blifvit öfverstrukne med tjä ra och röd
fiirg; lotsuppassningsstugan vid M~tscsteu )wäd panelad 
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och den vid Landsort forsedd med nytt papperstak, 
samt en ny sådan byggd vid Säfvesund. 

b) Inom Södra Lots-distriktet. 

Nya lotsuppassningsstugor hafva blifvit uppförde 
vid Espet, samt å Hallands Wäderö. 

c) Inom Pestra Lots-distriktet. 

lloningshusct vid W~ideröns lotsplats har under

gl'ttt en stÖtTe reparation samt blifvit struket med tjära 
oeh rödl'iirg; en ny jerukakelugn d er till anskaffad samt 
sjöboden vid samma lotsplats briidfordt·ad; äfvensom 
uppnssningsstugan vid Kostet· försedd med pnpperstak 
och nya fönsterbågar m. m. 

4:o Lots-båtar. 

a) Inom Norra Lots-distriktet. 

K ro u o-lots-båta rnc vid Bredskiirs, Sand ha m n s, 
Landsorts och Dalnrö lotsplatser hnfva undergfttt min
dre reparationer samt en ny rocld-joll blif1,it anskaffad 
för chefsfartyget Snäckan. 

b) Inom Fest ra Lots-distrilrtet. 

Lotsbåten vid Marstrands lotsplats har blifvit för
sedd med nytt tågvirke. 

S:o Be'"!!;ringar oclt Siikerhetsanstalter m. 111. 

a) Inom Norra Lots-distriktet. 

En ny fl<~ggprick har blifvit nedsatt å Södcrgrun
dan samt flagg anbringad ~~pri cken vid Djurstens grnnd; 
en boj utlagd vid P am pus; Engelska och Hundboda 
grunden i Öregrund~ Grepen samt Upsnla och Enkö

piugs farlederue utprickade, iifvensotu båtskjulet vid 
Dalarö lutsplats rcpareradt. 

t l 

163 

b) hwm Sörb·a Lols-distl'iktct. 

4 bojar hafva blifvit utlagd e i Callllare-suml; bo

jen vid Esten repare rad; flaggpriclwr utsatte vid Ystads 
och Falsterbo ref samt trenne dylika ttH.:d koner vid 

Landskrona och tvenne ä Oscars och knlkgrunden 
Flintriittnan. 

e) Inom Vcstra Lots-distl'iktct. 

Tvenne nya grundhojar pft Wallholms O<'h Ör
sbirs bådarue oclt en dy lik vid Bramnäs-b~den bafva 
blifvit utlngda snmt bojarnc på mellanre fv e t vicl Fal

kenberg å 1-Licke- och Wass-sb•·s-b~dal'llc samt på Lill-, 

:Mägl10lms-, VVi k- och Sv i u hol ms-grunden, l i k som StOI"
hojen vid Göthehorg, reparerade och försedde med 
hin•rre kettinaar och denna sednare dess utom med ett o o 
förtöjningsnnkare; 5 st. bergringar vi<.! Wrångö, 28 dy-
lika vid Briinuö, 21 vid Kalfsund, 7 vid Höuö och 7 
vid ltönö frigjorda från rost samt målade med olje
f,irg och pottlod; tvenne nya s~dane nedsatte vid Kalf
sund, 1 vid Höuö, 2 vid Kliidesholmen oeh 3 större 
vid I-Iållö; en ny vragc nedsatt vid i\! arstranels lots
plats samt en dylik vid Kliidesholmen, ii fven so m bryg

gan vid K:i.rringön har blifvit reparerad. 

16. 
Lots-direl,tiit•etl.'j tntdeJ•cUu'ligtt BeJ•iit

telse ii(vet.. de i ''·1Jdl"tJgrt~fislil ttf"se
entle tntde, .. tb•1§4.$: ut(iircle tn•betet•; 
trfgi(vett dett ~~ Febru.ttri 1§-'11$. 

Den förut började sjömätningen af Skånes södra 
kust hat· blifvit fortsatt under befäl af premier-löjtnanten 
A . .M. Klingspor och utförd frru1 Stora Sjöudden, beLigen 
2,500 alnar vester om Ystad, till östra kautcu af Fal

sterbo-ret' ud1 Stcuudden, beLigen 7,500 alnar öster om 
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stadeu Falsterbo, utgörallde en kustslriicka ar Ullikring 
nio geografiska rnil; hv;u·vid bitriidt tvenne officerare 
jemlc 18 b~ttsmiin. Denna expedition utrustades och 
inmönslr<Hles i Cadskrona den 21 l\laj ocb afrnönstra
dcs i Stockholm den 8 Nove mber. 

Under kapten-löjtn;mtncn J. E. YVarbergs benil 
börjades i år sjömiitningen af insjön lf/encrn, hvilken 
miitning ut fönles f'rfw EskeLirr, beLigct en mil nOIT 
om Sjötorp oc!1 Lilla l\Iarpilcn, sychart liiin förbi l\la
riestad till Björkekullsholmen nii.ra Kinnekulle, innc
f<ltt<Jnde de ntanf'ö1· dcnua ku stdel beliigne öar, holmar 
och skiir, hvaraf de största iiro Tborsön och Brornmö, 
i"il'vensom 'alla i tr;il<ten befintl ige grund; IIv<lrjemte den 
så kallade Ekens skärg~rd emella n Lcckö slott och 
Naf'vcri samt norr ut till Lurö blifvit af'miitt och un
dersökt; alltsamm<Jns utgörande en ku ststriicka af vid. 
p:-tss 13 geografiska mil. 

Lik::iledes har öfver Wenem en geodetisk tri;mgel
mätning hlif'vit Lörjad i sammanhang lli Cd Topogr;1fiska 
Corpsens oc h utförd öfver bcla Dahlho-sjön eller vestra 
\Vcnern och södra delen af den oslra , strilekande sig 
sli h\ng·t nordvart som till den linie, hvilkcn kan förc
stiilbs dragen Ci lielian Wermlands niis till skiiret Fiil
lan, beläget no re om Sjötorp. 

Detalj-miilningen öfver Pf7cncrn· har utförts af 
kapten-löjtnant Warberg jen1tc 4 officerare, och triangcl
lllätningcn af kapten-löjtnant D. Liljehöök, biträdd af en 
officer; och lwr till denna expedition blifvit i Stock
holm utrust;1dt cllcfsfartygct Makrillen, jernte en större 
scgelbftt och nöd ige roddbr11ar, Lcmann<ld med en undcr
ofllcer och 36 h~tsmiin, hvaraf' en del fd\n Götheborgs 
station. Expeditionen börjad e den 21 l\l<1j, och slutade 
i Sjötorp den 27 Sept cm ber, h varest (ö r en ii m n de fartyg 
och båtar upplades. 

Dessutom har basmiitning pf1 is blifvit veykstiilld, 
uti Mars mlinad, för W enerus afmätning, af tvenne of-
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!lecrarc, och pi1 lwf'sknsten, fijr en tilliimnad SJOrniit
ning uti Ustcrgötldands samt 1Vyh-i.ipings Lins skiirg:1rdar, 
af' tvenne andra officerare. 

Inom .Sjukarte-arkiuet hafya förberedande arbeten 
hlif'vit ut!'ördc i och för sistonJförmiildc t\·ennc förriitl
ningar, medelst landtmiitarc-kartors kopier-ing eller trans
portering uti den blifvancle miitningsskalan n&uudcl, till 
u n d cd ii ttande a f k ustcrnas och skii1·ens m il i !ii ra rekog
noscering, iifvcnlcclcs har sjömiituingska1·tors transport 
uti ktlf skala bl i f vit fortsal t, och registcrka r t or npp
riittadc öl'ver siirskilcle brtscrier m. 111. Likalecles haf'va 
sommarens mäiningskartor derst iides blifvit uppritade 
med l'iirgcr, namnskrifnc och konn c kterade, triangelnät 

konstruerade m. m. 
U tom hiir förut narnngifn c officerr~rc, h:-~fvr~ till 

de pr;d,tiskc miit ninga mc under ~1ret v;1rit anviinde föl
jande, ne1nligcn: 

På Skåns/;a 1-wst.en. 

P1·cmicr-löjtrwnt c n Oscar Trollc. 
Secund-löjtnantcn C. A. Ringheim. 

Vid insjijn Wencrn. 

Kapten-löjtnanten A. Olivecrona. 
Prcmicr-löjtuautcn J. L. l\lclander. 
Seen nd-l ö j t 11<1 n ten P. A. von I-Ieiclcnsiam. 
Under-löjtnanten vid Mcclwniska Corpscn C. J. Nyström. 

.Sccuncl-löjtnanten C. I. A. Skogman, för triangelrniit-

nll1gen. 

Somm<Jr-vädedeken under sistlidet år har, genom 
ett ovanliot ihållande rean och dermed ofta följ':-tktige tl t> 
hårda vindar, varit för dessa arbeten högst hindersam, 
s~ att för sannolikt kan antarras, att en b<Jlf gi:111g mera 

~ . 
arbete hade kunnat medhinnas, om väderleken vant 

vanligt gynnsam. 



166 

11. 

N'!Jll Docl•b1JfJfJIUttls-tn~belel i Ctu•l.t~

l•rout~. 

Af den underdåniga bcriittclse om dclla vtgt•ga 

arbetes fortgång, som · Förvaltningen <11" Sjöjrendena Ull

der den 27 Fcbrunri inncvaratHie ftr afgifvit, inhiillltas 

att, unJer loppet ar år 1~44, 

14,069 q vad r. fot, 2 tum sten blifvit huggen. 

'787 kub. famnar jord uppkastnde och trnnsporterade. 

425 kuhikfantnat· sten spriingd. 
515 kubikfiw1nar· muming verkställd, och 

274 Lister sLick t kalk tillverkad, till h vilka, med 

flera arbeten, följande antnl dagsverken blif'vit anviiuda, 

nentligen: 
125 af kal!,bt·iinnare. 

1,4ll af smeder. 
1,447 af timmermän. 

4-2 ar matroser. 
22,761 af b~ttsmiiu, och 

42,354 af krono-arbetskarlar. 

18. 

HontJl. IJ'iJrvaltltil'lf}en.fl t~ f SjiJät•ende
tut tnldet~dilnitJll Beriiltel.fle, den 1~ 
Juli 1t§.:15, Olll friilnllttlltde läntlers 
frtun.defJ i de till s.jiJvete~tskt~pet•nt.t 
l!iJrtll!de deltlr. Referent R. W. B;eekborg. 

Att förvissa sig om användbarheten af de af En

gelska kaptenen Taylor uppfunne flytande våg- eller 

sjöbrytare till fom1erande af h am nar på den öppna k u-

'if ) 

1()'7 

sten, utlades och förtöjdes, i December 1844, trenne 

s~tdaua sjöbrytare tvenne E~•gelska mil från land utan

för Brighton i Kanalen. Sjöns våldsamhet å detta ställe 

är, synncrligeu med derstiides mera allm:int rådande 

S. V. storma r, ganska stark; icke d ess m i n d re ha f va 

de utlagde 3 sjöbrytarne, på ett förvånande sätt, bibe

hållit ~ina st:illen utan all slags liden skada under alla 

de svih·a stormar, som den förlidna vintern rasat om

kring dem. l lä om sjöb1·ytarnc har, under dc svå

raste stormar, sjöns våldsamhet befunnits bruten på ett 

ganska betydligt afståncl ifrfu1 flottorna; på en af dessa 

hade kapten Taylor låtit inrätta ett litet fyrtorn, b var

uti, under ltela vintern, tvenne 111an beständigt vistades 

och underböllo fyren. - Anstriingningen å tortöjnings

kettingarne har varit vida mindre iin man förmodat. 

Dessa sjöbt·ytare iiro sammansatte af spant fästade med 

urHiersbg och viiga re på vissa a fstå n d frf111 h va rand ra; 

hvarjc sjöbrytare förtöjd tviirs emot sjön formerar s~t

lunda tvenne brytningslinier, som tillsalllmans förtaga 

all v~\gornas häftighet. 
Hvarje sjöbrytare är 67} fot Hlllg, 2fi~ fot bred, 

26:} fot hög; af denila höjd iir -} of\·an vattnet; att 

forekomma deras sbdande af mask iiro dc helt och 

hållet öfverstrukne med förgif'tadt sjölim; en grof yttre 

beklädnad af kork i vattengången bidrager till flottans 

styfhet på samma gång den utgöt' ett slags frihult. 

Dessa sjöbrytare fortöjas med 4 keltingar och lika 

många g a m la, kasserade ankare, på h v il k a ena armen 

är a!'huggen, att förekomma kettingens oklarande. Hvarje 

sådan flolta med utläggning och förtöjning kostar en

ligt uppgift omkring 15,000 R:dr Svenskt B:co, men 

anses kunna tillverkas för halfva denna summa, om kas

serade ankaren och till skeppshyggna1l minclre tjenligt 

ekevirke anviincles, - dess varaktighet förmodas blifva 

25 år, 3fvensom dess reparation, i hiindelse af hehof, 

lätt verkstäULar medelst flottans upphalning p~ land. 
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Dessa sjöhrytat·e liafva ~i f'vcn under sist förflutne 

vinter hlifvit försökta i Frankrike vie\ Ciotat, -~ oeh 

auses kunna med stor nytta begngnas vid kusten ar 

Algier, iifvcnsom anmärkt blil'v it, att, om dessa våg

brytare varit kända och bcgaguade vid Cherbourgs 

b:11nnbyggnad, skulle samma ändamål vunnits med bc

sr)arinrr af o·anska mflllga millioner. 
b b ' l 

En i Etwbnd nedsalt kommission ha t', efter g] or c a 
b 

autnädwingar vid åtskilliga forsbg om tillflyktshamnars 

n nliio·o·n in•r [)å flera särskilla st~illen, tilhtyrkt att 
bb 1J ' ' l 

1:o En ha t n n må byggas vid Dov re, 1 cnltghet mec 

dertill uppgjord pbn, med en ytvidd af' 520 acres, till 

Eurtvattensgriinsen eller 320 aet ·es ytvidd till gränsen af 

2 °famnars djup, med en öppning af 700 fots vidd p~t 
södra sidan, och en annan af 150 fots vidd på den 

östra sidan. 
2:o Att en vZ1ghrytarc af sten ntå byggas ?t Port

lnnJs redd till en utstt".tckning af 1} mil i nordostlig 

riktnino· fr?u1 närheten nf öns norra udde och i ett 
b o .l r· o L 

djup af 7 fan1nars vatten, ega nde, pa i- m1 s a stanc 

fr~\n landet, en öppning af 150 fots vidd och skyddande 

e u y tv idLl af n~ira 1,200 a c res. 
3:o Att en vågbrytare af sten må byggas å Sca

fords redd i e~t djup af omkring 7 famnars vatten, 1 

mil i utsträcknin()' och skyddande .en ytvidd af 300 
b l . 

acres, och att, i händelse endast ett af dessa vcr ( 1 

sender kommer att byggas, den ordning, bvari de hät' 

blifvit uppgif'ne, dem emellan d~t må följas. 
Efter inhemtande af sakkunige mäns yttranden 

och efter moget öfverv:1gande, föreslår kommissionen 

företri1desvis, att så väl v~tgbrytarne, som de försvars

verk, som å dem komma att uppföras, uppresas af 

murade vallar, hvilkas kostnad uppgifves nära lika med 

den för uppförandet af en långsluttande bädd af lösa 

stenar, sådan som PI ym onths vågbrytare, - den n ii ra 
upp~ 

\ ,. 

Lippskattn;ngen af' dcntl.t 
vid DoHe 2,50 1,0()() ,C , 
1,250,000 f:. 

lti9 

ko~Ln:H.I <lnlagcr för nrbcten;l 

PortLind 5110,Dfi0 F, Senford 

Commissionens militiira lechunötcr äro af den mc

uing, <llt ingen svårighet mö tet· de föreslagna hamnar

nes förseende med nödigt försvar, oeb tillstyrl;a, att på 

sjelfva v~tghrytarnc mi't b.vggas hatte •·ier med kasemat

ter, som understöddes af på land byggda försvarsverk, 
hvilLt flankerade dc fö1Ta, iifvcnsom inloppen till 
hamnarne. 

Profsegiings-försök hafva nndet' det sistförflutna 

året verkstiillts att utröna, om dc nya linieskepp, som 

byggts efter nuvarande Chefen för Construktions.:.Corp

sen (Su rvcyors of the Navy) vV. Symonds ritningat· 1 

vore bättre eller sämre än dc äldre skeppen; dessu 

prof'segling~t' hafva öfvervarits af Herr Symonds; !tva1's 

planer för skeppsbyggnad skilja sig från· de tildre huf-' 

' 'udsakligcn deruti, att :ifven de svi'u·astc skepp skola 

i det närmaste kunna undvara all ballast. 

Profseglingen utföll s~, att 110-kanonskeppct Qwecil; 

bygdt i\r 1839 efter Symonds ritning, befunnits mycket 

siimre, si\ väl till segling, som till sitt artilleris lwgagnan· 

de, än de iild re skeppc·n S:t Vincent och Caledouia, hvat·

clera om 120 k:monet• och byggde 1808. 90-kanon

skeppet Albion (Symonds) b_ygdt å t· 18-1.2, likalecles ät• 

sämre iin Qween, äfvensom 80-kanouskcppet Colling

vood, 50-kanonfrcgattcn Vcrnon och 36-kanonl'rcgatten 

Pique (alla Symonds) befunnits misslyckade, så att de 

ofantliga kostnadee, som under sednare tider på En-' 

gelska Kronans varf blifvit nedlagde på skepps oeh 

fartygs hyggnadce en! igt Symonds grunder, allses g<m
ska illa använ de, 11Vadan från Amiralitets•Stvrclsen ut

gått bcf'allning till alla kt·onov:Jl-fven att npl)ltörn med 

byggandet af alla skepp och fartyg en lig t dessa planer. 
1:? Tidslwi(t i Sjfiviisendet , .9 ct 1'g. 3 h i{ft -
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Ehurn Eugelskn Kronan red<Jn äger 107 ångfartyg 
<~l' tillsammans 20,0:10 ]Jästkrafter, byggas dock nu vid 
dess varf icke mindre ~in 2-t stycken Elt1gfartyg, deri
bland 8 <J l' jern; dessa 2-'1: f<Jrtyg komma att iiga m<J
chinel' af tillsammans nära 10,000 hiistkrafter; endast 
2:ne fartyg bland dessa '24 hafva full armering långs 
sidorna. 

De, Engelsk;:t kronans, ångfartyg, som nybyggas, 
komma att i allmiinhet deplacera omkring 2+ ton per 
biistkraft; de äldre fartygen deplacera v<Jnligast 3-i ton 
per bästkraft; således komma de nya re, med machin
krafter vederbörligen proportionerade mot sine nollkryss
spants areor, att blifva mera snabbgående än de äldre. 

Ä 3 af dessa fartyg var byg·gn<Jden börjad år 1842; 
de öfriga tillhöra en sednare tid. 

Den massa plåt:.. och vinkeljern, som nu är un
der arbete å Englands krona- och enskilta varf till 
seglande och ångfartyg af jern her a k n as till mera än 
25,000 tons (150,000 SkU. v. v.). 

Åfvcn iiro under byggnad 23 linieskepp, nemligen : 
1 af 120 kanoner, 
6 , 110 d:o 
() , 90 d:o 
1 ,, 84 d:o 
9 , 80 d:o 

23 st. af bvilka 15 voro under byggnad vid början af 
år 1842 och de öfriga vid slutet af år 1843; dessutom 
byggas fregatter, 6 st. om 50 kanoner, 5 st. af 36 ka
noner, 4 st. om 26 kanoner; Corvetter, 2 st. om 20 
kanoner samt 18 fartyg af 16 kanoner och derunder. 
Alla dessa fartyg voro under byggnad redan vid slutet 
af år 1843. 

De försök Amiralitetet anbefallt till jemförelses 
anställande mellan det med skruf framdrifna ångfarty
get Rattler och det med skofvelhjul försedda fartyget 
Alecto, bafva till fullo Y isat Rattlers öfverlägsenhet. 

1'71 

Under ett af dessa försök, som företogs det\ 30 Mars 
i fullkomlig stiltje h·ån Lilla Nore till Yarmouths redd, 
en distance af 80 mil (69,6 sj(in1il), Vann Rattlet· 23,5' 
i tid, ehuru tvungen att , för knapp tillgång på Etnga, 
beb dagen ;:n·beta med hal f expa nsion eller machinerne 
med endast 23,5 till 24 slag i minuten. Efter ankom
sten till Yarmouth, afgingo båda fartygen åte1· med 
label' kultje och alla segel tillsatte, fortsatte f<Jrtcn till 
Cl'omer fyr, dft Rattler på 34 mils dist;:mce hade 1:3 
t idsminuters förspräng fot· Alecto. 

Till följe af viiderlekens stygga utseet1de ansägs 
tjenligt att ankra for natten, under hvilken en fuH
Iwmligt hård vind blåste frän N.N.V. oc h fortfor hela 
följande dn gen, h varigeno m yppades just det tillfälle, 
de varit utsände att söka, nem ligen att pröCva Rattlers 
egenskaper i svår motsjö. Unde r lyftningen stampade 
fal'tyget hiiftigt, bl'äckte sitt tåg och förlorade sitt an~ 
kare. Denna täflingsfiird var af ondering 6D mils längd 
och Rattlei' passerade Spums fyr fyratio tidsminuter 
före hennes mecltiiflue. Vid ett tillfälle under denna 
färd miste Rattler ång·a, bvilket tillät Alecto att komma 
upp på sidan <l f Rattler -· detta int rii!Tade kl. 10 [ m., 
och var det ifrån denna tid intill tiden för anhingen, 
som dc fyratio tidsm inuiema vunnas; iinsköut före kl. 
10, då sjön var svät·ast, Hattler vann undee första tim

man mer ii n en hal f mil på Alccto, som l i k vii! hade 
Iyftat före Rattler. De sextio miien gen<~mlöptes på 
7-i timme, med hafstiden för det mesta e1not. Angans min
sta tryckning, som visade sig då skrufvcn var ur vattnet 
( enligt t<~lesättet hos principens vedersakare) var 34 lt.. 

De försök, som följt uppå det nu anförda bafva 
i än störee mån visat skrufvens öfverlägsenhet, l1varom 
det mest öfve1·tygande erhölls genom de häda fartygeus 
fästande till l1Varandra 111ed förstäfva me i rakt mot
satta riktningar, då Rattler, i trots af all motsträfvan, 
släpade Alecto _med en hastighet af 2:!- mil i timman . 



Ett ytterligare bevis p<'t skruf'vens föt·etriide !'ör 

skof'vclhjulen innehåller uppgiften om jemförclse mel

lan W aterman N:o 12, ansedd för en al' de snabbaste 

flodbåtar, och Fairy, den sednare försedd med sln·ut'. 

Medeltalet af flere dels med, dels emot hafstiden till

•·yggalagda distancer, visat' hastigheten 12,689 engelska 

sjömil i timmen för det förra fartyget och 13,425 för 

det sednare, således för detta 0,7 engelska sjömils större 

hast i timmen, än Watermans N:o 12. EfteJ' de gjorda 

försöken längs den uppmätta milen vid Longreach, fort

salte Fairy fänlen till Hernebay och vid böll derunder 

som sjöbåt de goda egenskaper, bon befunnits äga på 

floden; i bård vind och med samma hastighet, som 

förut, hade bon ingen af dessa rullningsrörelser, som 

vedcrsabrne af skrufprincipen påstå att hvarje så fram

chifvet fartyg oföränderligt måste hafva. 

Försök med så kallade pereussions-homber af Cnpi

ten Nortons uppfinning verksti1lldes förlidne November 

månad vid Portsmouth ifrån Exercisskeppet The Exel

lent emot det kasserade 74-kanonskeppet The Swiftnre, 

dervid de flesta af de afskjutna bomberna gjorde ver

kan. Committerade vid dessa försök ha f va ansett att, 

ehuru Swifture, i anseende till dess fuktiga tillstånd, 

icke blef itändt, tillräckliga bevis likviii erhöllos att 

ett torrt skepp skulle hafva stått i låga efter den tre

dje eller fjerde sprungna bom ben, h va r u tom stor skada 

skulle förorsakats medelst manskapets sårande af den 

lösryckta splinten. Stockholm den 17 Juli 1845. 




