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Denna vigtiga afhandling, hvarnti blicken, efter att hnfva

"

öfversllådat det framfarna uti Engelska Flottan, uppehåller
sig vid det närvarande, och hemtar genom denna dubbla
granskning ett klart ljus till Vtigledning Vid bedömandet af
det tilllwmmande, vid hvillwt man i vårt land bör fästa en
allvarlig uppmärksamhet; denna afhandling har hastigt erhållit andra upplagan . Sällan har det hän d t oss, att finna en
bok, värd sådan uppmärksamhet, just för tydningen af händeiserna och deras följder, till redande af de svårigheter vi
haft att bekämpa, som Kapten Plunkets. Ehur·u smärtsamma
dessa framställningar öfver landets svaghet och behofver äro,
anse vi dock Författarrn förtjPnt af tacksamhet för sl!ildrineen af dem.
Tiden är inne att afhjelpa dessa behofver 1 att upplyfta
oss från vår svaghet. Kärlelwn till fäderneslandet, en uppenbarad tro der på, utp,öra de utmärkande dragen i den red- ·
hare, ordnings-älskande Kaptenens råd. Dessa böra iclie p,å
förlo_rade 1 då han höjt sin röst för alt vii el( a oss nr dr n
*)

Den farhåga för landstigningar, som man hyser i England, i
händelse af krig, i synnerhet med Frankrike, sed •n ångh~flens
begagnande uppnått sin ntlrvarande böjd, har gifvit <JniPdniug
till åtskillige strö-skrifter rörande detta ämne, och om uödviindigheten att under fred bereda de utvägar, som deremot böra
vidtagas. Redaktionen af Engelska Tidskriften, The Nautical
standard) har vid anm:ilandet af 2:a uppbgau af här ifr~gava
rande skl'ift, derom afgifvit det här öfversntta utlåtandet, inta~et,
i Fransk öfversättning uti September-häftet af Amwles Jlfa1'ii imes N:r 9 , 18!~7.
Svenske OjtJC1'Sriftar!'11 .
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sömn, åt hvillwn vi öfverlemnat oss under freden, på det
vi icke oberedde må öfverrumplas af kriget.
Kapten PJunket stödjer, till en början , sin framstiillnine
på Engelsl•a Flottans öfverlägsenbet öfver den Franska, i
afseende på antal och styrl.a. Jlan anser ett Europeiskt l•rig
såsom möjligt och icke allägse; derefter antyder han de grunder, h varpå Franlirike, h vilket, efter hans tanka, troligen blifver vår fiende, tror sig lillnna på Flottan bygga sina förboppnioear om framgång. Dessa äro trenne:
l :o Hastigt lir ig, i anseende till handels-förhållanden.

2:o Svårigheterne, som skola möta att bemanna Enaelslia
Flottan, då man försummat, att i denna del bereda utväga1·.
3:o Framstegen i den Franslia Marinen, i h vad som rörer disciplin, och färdighet ej mindre i manöver fln artilleri,
h vilka framsteg Engelsmftnnen anse otroliga, men dock måste medgifva.
Författaren anmärl•er, att han
vill vidröra den vigtiga frågan om
endast l1an blifva en följd af, men
gång. Detta vore, yttra1· han, att
djuret VOJ'e fångadt.

uti undersökningen icke
anfall på lwsten, h vilket
icke en orsak till framsälja Lejon-huden innan

största troligbet är, i Kapten f• lunkets tanka, att ett
krig, med hastighet, utan r;ensägelse, l1an uppstå; ty, sär; er
han, orsal1 till förolämpning brister aldrig den, som hyser
begär att väcka oenighet. Man kan dessutom icke nelia, att
ett sådant ber;är hyses af Franska Officerare, så af Armeen
som Flottan, och att dess e iclie med missnöje skulle anse
en oenighet, som samma nations Diplomaters sliyldic· he~ emot
landets styrelse bjuder att förekomma. Härom ense med
författaren, simile det iclw förundra oss, om en brytning
uppstod emellan Eogelsm~in och Fransmän . Ocksf1 är hans

uppmärksamhet, med sftrsliild frulita n, ril;tad mot Afril;anska
kusten, under farhåga för en händelse af sådan natur, llVilken, efter hans tanka, lian ha fva oberäkneliga följder. Utan
tvifvel menar han dermed vest ra lillsten, då lwn yttrar: ''att
,uti denna re~-:ion herrskar ett ldimat, hvaraf lynnet ound"vildigen lider, och ofta alstrat inbördes oenighet, äfven bland
''våra Officerare.'' Det är ocli verldig sanning, att våra Eskadrer uti Medelhafvet, l 840, försedde med svaga besättningar,
isynnerhet på 72:orne, hade blifvit lätta ro f för Franska
Eskadreme, om ett krig, förväntad t af många bland våra
medtäfiare, hastigt uppstått, och antänd t lirigs-lågan i den
förvånade verlden
tå tom oss hoppas, att nu, då vi slirifva de rom, äro vi
bättre tryggade mot en dylik våda.
Det andra motivet, som uti en täflan emellan England
och Frankrike kan föranleda det sednares seger, är väl grundadt, om man följer den utveckling, som för-fattaren gifvit
det med sin erkända sak-liäunedom, nem l. svårigheten för
England att finna en personal, som tillfyllestgör för bemanningen af dess skepp, då allt har blifvit vå1·dslösadt för ordnande af utvägar i detta afseende. Häruti består endast problemet, och uti det eländiga och låga aflönings-system, som
blifvit· iallttaget på Flottan, je mte det ofördelaktiga inregistreraodet af våra sjömän. Det ådagalägges fullkomligt i den
afhandling, som sysselsätter oss, att Frankrike, i je m förelse
med oss, har en märlibar fördel uti utvågar alt relirytcra
Flottan. Det eger en reserv af sjömän, som beniimnes
"Compagnies permanentes des equipages de ligne", hvillw, då
de icke äro anstålde uti sjötjenst, förblifva i land i kaserner. Hos oss är det knapt öfverdrifvet att påstå, det man
kan bygga ett sl1epp på samma tid, som erfordras för att
anslinfra he ~ flttning för ett annat.
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Vi Iwmma nu till den

tredje och sista af författarens
framställningar, då Kapten PJunket säger oss, att den i Frankrike utgör föremål för styrelsens omsorger, nem l. att Flottans framsteg i detta land, h vad angår disciplin, samt vana
i manöver och artilleri, i framtiden sl;all tillskynda den förddar i striden. Man finner här med urskiljning intasen en
kort skildring af de fördelar, som England vunnit öfver Frankrike, och detta lands forntida sl1ribenters utslitne, gycldande
gasconnader, för att gifva en viss lyftning åt sådant, som
för dem icke var annat än en följd af motcångar. Vårt begt·epp blir mera allvarsamt, vid att sU1da tallan af de bemödanden, som iakttagits i Frankrilie efter 1815, för att bereda
det, att en dag lmnna bjuda England spetsen. Detta ädla
sträfvande har fört det till att blifva, hvad det fordom inbillade sig vara: en sjö-nation. Vi böra derföre hetrailta såsom ett Jätte -l;rig det , uti hvill;et vi slwla mäta oss
dermed.

Emedlet·tid h yses ofta, hos . den del af nationen , som
icke är hemmastadd i sjö-förhållanden, orediga begrepp om
den verkliga egenskapen af denna öfverlägsenhet. Den mening de göra sig om ordet fflarin, är icke alltid den rätta.
Om man det·med vill förstå den samling af dessa fruktansvärda byggnader, i sömn begrafne på Medway, på Farehams
ström, Tamare och Porchester, är betydligbeten af Englands
marin otvifvelaktig; eller ännu mera om ordet marin tages
uti en ännu högre bemärkelse, omfattande je mte skepp och
folk af Kong!. Marinen, dessa tusendetals fartyg, h vilka som
oordnade hjelpmedel kunna tillgripas, då de behöfvas, så är
öfverlägsenheten af denna marin oemotsäglig.

Vi lwmma nu att erfara hurn Kapten PJunket ansett det
förtroende, som England hyst till sin Flotta, och undersökningen till I1Vad grad det varit behörigt. Denna frågas utredning är af hög vigt. De framställningar han gör, äro för
mycket nationeJa, för att icke af oss upptagas till närmare
utredande i detaljcme af .ä mnet, med ledning al' författarens
egne anmiirlmingar och slutsatser.

Men det är icke sålunda ordet Madn bör förstås af bildade personer, som i allmänt tal vid middagsbordet, då en sl!ål
föreslås för vår ärorika l\larin , eller af äldre damer, då de
g·å till sängs, rörde af tacksambet för de sjömän, som besparade dem faran af en Razzia, eller af tokar, som göra
motion emot milisens enrollering, eller slutligen af statsmän, h vilka, ända till dess l!rig ät· förklarad t, vilja uppskjuta
anläggaodet af skydds-hamnar. Det är tydligt, att alla sådan e personer, genom en tillräckligt stark Marin, redan anse
sig vara i besittning af en alltid vid behofvets stund tillhands
varande ogenomtränglig sköld för försvar, och af ett anfallsvapen att fordra hastig upprättelse för en oförrätt.

Han förmenar öppet, att vi mera förlita oss på vår SJOmalit, lin vi förnurtigtvis böra. Den öfvcrtygelse, Engelsmännen hysa om öfverlägsenheten af deras seglande krigsmal!t
och deras Marin, grundar sig, såsom en naturlig och oundviklig följd, på det förlJutnas erfarenhet. Om våra sjömäns
mod i någon män simile aftaga, och våra orneerares egenskaper icke alltid kunna vara lika, sliall tron på det framfarna
lörblifva densamma, intilldess motgånr:ar uti lyckan möta,
som lwmrna nit rubba detta förtroende.

Det är sannt, att den del af vår 1\'Iarin, h varuti man
kan finna någonting, som svarar emot dessa särskildta omdömen, är endast den, som består uti våra beväpnade fartyg,
och den är skitjalitig, som sig bör, enligt politikens fordringar, och behofvet att hushålla. Någon gång hafva vi Iil\väl
icke en tillräcklig styrka, h varken hemma eller uti Europa.
Uppkommande händelser kunna tvinga oss att rusta skepp,
h vilka flera månader få vänta det manskap, som erfordras
att utgöra dess besättning, och då dessa erhållits, äro de
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ny-armerade fartygen dåliea representanter af vår ärorilla
Marin; vare sig att de kunna besegra fremmande, elle1' icke,
äro . de dock långt ifrån att lwnna häruti jemföras med Engelska seglande skepp, under fordua tider.
Må man taga i öfvervägande verklisa förhållandet nu,
och att utrustningen endast utgör en ringa del af bvad som
är nödvändigt för att möta kriget; h vad som fattas oss, är
till egenskapen lil1a litet k[tndt, som IOI:a Regementet, då
fråga väcl1es om att uppställa detta. Är det möjligt, frågar
författaren, att anställa en jemnförelse mellan vår Flotta och
den Fransyska~
"Våra sjömäns förtraende till det maktrulla uti en Engelsk
Flotta, är snarare en följd af l<änslans än förnuftets dom.
Gifve Gud att vi aldrig förlorade den, eller att vi aldl'ig må
komma att ångra det vi egt den. livad som till en viss del
skulle kunna rättfärdiga denna känsla, är vårt råttvist förvärfvade ryl1te såsom sjömän, eller den fördel man motser
af kallblodighet . och rådighet. Hvad höjden af vår skicklighet
på hafvet angår, så år den icke så alldeles tillfyllestgörande,
emedan vi för närvarande sakna praktislr vana att manövrera
uti eskadrer, och vi simile hafva svårt, att uti en strid väl
begå oss, uti den slags manöver, som der förelwmmer; åtminstone' vore det förhållanden, som finee gå på en slump. n
Men det finnes en skiftning i de tänlresätt, hvarom vi
talat, som är grundad på det förakt, h varmed man betraktar allt, som lwmmer från utlandet, och på det högmod,
som alstras af de höga tankar, vi göra oss om det fullkomliga i allt, hvad som rörer vår Flottas angelägenheter. Denna slags förnöjsamhet med sig sjelf leder icke till framgång,
och är af intet försvarad. Vår nationcia esprit skulle blifva
ansenligen förminskad, om den blefve satt i beröring med
de Frans yske Oflicerarnes, hvill<a , å si u sida , upprigtigt er-

känna deras marins företräde, äfven enefast
dess tjenlighet föl' stl'iden på hafvet.

betraktande af

Vi skulle blifva tröstlöse att förlora ellei· sätta i tvifvelsmål vår sl<icklighet såsom matroser, men vi vilja fästa
uppmärlisamhet derpå, att andra egenskaper att bereda framgåug erfordras för segrar i framtiden.
Det iir den förbindelse, hvarom vi här förut talat, hvillwn vid en viss tidpunl\t satte sig emot alla förhätttingar i
vår marin. Hade den delats af styrelsen, så hade vi blifvit
efter alla andra sjö-nationer, i stället för att komma fortare
än de. Det hade blifvit ett bruk, att dåraldigt fördöma antaeandet af hvad nytt, som helst, under förevändning, att
man !wnnat vara det förutan uti sista kriget. Man nämne1·
äfven Officerare, IIände för deras opposition, som på samma
skäl satt sig emot sjömännens öfuing uti sådant som tillhör
deras befattningar i striden.
Emedlertid äro alla de vigtiga förändringarne otaliga,
som tillkommit uti detaljerne af sjö-tjensten, efter fredens
återkomst. Men i synnerhet har färdighet att sl1juta, sårdeles hvad angår sättet att rikta pjecerne, till väsendtlig del
blifvit uppfunnen efter l;riget. Det är ock verldigen tillräckligt erl•åndt, att, oaktadt vi med afseende på eldens verksamhet, blefvo öfverlägsne våra motståndare, då vi med dem
sammanträtfade, var verkan dera f icke i förhållande till den
uppoffrade amunitionen. Vid den tidpunkten kände man icke
grunderne för riktnings-konsten, och styrelsens illa använda
hushållning med gaf icke, att detta genom praktiken fick ersättas. Tankan att uti Engelska marinen införa, eller åtminstone allmängöra och använda Artilleri-theorien, tillhör till
större delen en utmärkt Officer, under hviilien författaren
haft den lyckan att tjena, (Sir John 13rooke Pichell, Kommendöl· af 13ath-Orden ). Man har samme Officer att tacka
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för vinnaodet de ra f, att lämplig qvantitet amunition bestås
för exercis, h vilken utgift tiofaldigt skall godtgöras, om vi
få ett nytt l!rig. Sir Howard Douglas, h vars förträffliga afhandling uti Artilleri har angifvit verkliga orsaken till våra
motgängar uti den sista Amerikanska tvisten, hafva vi att
tacka för förbättringar , hvillias följder äro oberäkneliga.
Oaktadt denne sistnämnde författare icke var Sjö-Officer, har
han ådagalagt, huru han i grunden !!ände de inrotade bristerne i värt vapen, och hade så gjort sig till mästare af
den ända dittills dolda orsalien till vår svaghet, att han icke
gaf sie ett öeonblicks ro, innan han förrnfttt styrelsen att
antaga sina åsigter. Men huru många år fordrades icke att
fä vår okunnighet i Artilleriets begaenande bestyrkt genom
kännbara förluster, innan man tänkte på att taga ett enda
steg till förbättringar deruti!
Kanske hafva vi af motgångarue i Amerikansim kriget,
erhållit vår sista !exa i Artilleriet, äfvensom vi af samma omständieheter lärde oss att förändra certerne af våra Fregatter
och mindre krigsfartyg ( sloops ). De beklagliga händelserue
1797 "") hafva å deras sida undanröjt en sådan förtryckande,
vanhedrande, oförsvarlig behandline, som den, hvaröfver våra
matroser då hade att beklaga sia. Efter freden har den långsamhet och de svårigheter, som visat sig vid anskaffaodet af
folk till våra skepp, fö1·mätt oss att jeml1a våra reglementen
till förmån för våra sjömän, och vi hade måhända gjort mera,
om vi iclw af villrådighet kommit att stadoa dervid.
Under det att det är tillätet vänta af den makt Amiraralitetet eeer' ett fortfarande ordnande af denna detalj, skall
en fråga af högsta vigt blifva åsidosatt, intill dess en ny olycka tvinear oss att öppna ögonen derpå.
*) Allmänna upproret på Engelska Flottan, på samma dag i alla

vcrldsdelar.

Not af Svctzs!w Öfversättarcn.

Fdiean är denna: Huru skall vå1· Flotta rekryteras \'id
annall;andet af ett krig~
Lösnineen af detta problem genom sådane personer, som
aldrig lemnat sitt kabinett, tillbjuder sic- sjclfmant och naturligast med svaret: "pä samma sätt som fordom.'' Vid en
sådan lösning, h vilken måhända understödjes af flera sjömän,
hafva vi tvenne väsendtliga anmärlmincar att göra.
För det första kan ingen göra sia säker, att dessa utvä- .
gar, att utrusta våra skepp till sjös, så hastigt, som nödvan-.
digheten, under saliernas närvarande förhållanden, fordrar, äro
tillfyllestgörande, med afseende på beredelserna annorstädes
(i Frankril1e, för att uppgifva ett exempel, som är afgörande ),
d. v. s. innan fiendtliga flottan vore färd ie; för det andra
kan ingen med visshet påstå, att om våra skepp än utlwmma, de ohyfsade, odisciplinerade besättningarne, ansl;aJfade
genom pressning, skola ega förmåga, att motstå de öfvade
kanonierer, som Frankrike, för att fortsätta exemplet, håller
i beredskap.
Det råder en ovedersäglig sanning i författarens framställningar; skildringen af vår belägenhet är ingalunda smickrande, och det ii r ytterst nödvändigt, att vi dervid fästa
uppmärl1sa m het. I följd af h vad hii r blifvit ådagalaedt och
.
'
den slutsats, som man de ra f hastigt lian draga, är nödvändigheten d era f bevisad, att vi böra bereda oss skydds-hamnar,
innan en storm utbrister, som, dessa förutan, då den faller
öfver oss, skall sl;aka landets innersta grundvalar.
I anlednine häraf vilja vi jemföra Kapten PJunkets äsigter med några andra författares, som hafva behandlat frågan
om en Fransysk invasion.
Efter att hafva skildrat huru bedräelig den säl;crhet är,
hvari England blifvit iusöfdt, att det tror sig ega I?O flytande

11

10
skyddsmur, ådar:alägger författaren i h vad mån landet ät·
blottstäldt. Han granskar tillståndet på våra kuster, och det
inre försvaret' vår stående arme' våra pensionärer och våt•
milis på ett fördelaktigare sätt, än de, som före honom ha fva skrifvit i detta ämne.
Han beräknar styrlian af vår arme till 25,000 man, utan
att inbegripa de 30,000, behöllige uti Irland. llan yttrar sir:
flyr:tir:t om pensionärerne, och slitter intet lit till lirigser:enskaperne hos den obeväpnade befollminr:en. Han fäster uppmärlisamhet dervid, att vi i det inre icke ega något hinder
att motsätta en armes anmarch mot London.
Vi erinra oss i anledning hä ra f en födräfflig, sistlidne år
kunr:jord strösl\rift, hvaruti det med tydlir:het ät• ådar:alagdt,
att Enr:land otvifvelaktir:t kan blifva fruktansvärdt, såsom militärisk makt, i afseende på försvar. Denna framställninr: är
stödd på ideen om våra kusters befästninr:, och synnerligast
försvaret af den vidsträckta närheten af London. Denila skrift
är icke försedd med författarens namn, men å titelbladet utvisas, att det är en Officers verk. Vi veta, att vi derföre
hafva att tacka en förträfllig Officer vid Konr:J. Artilleriet,
Kapten A. Frazer, som föt· närvarande är anstäld vid reserven. Det är att beldaga, att en så förtjenstfull militär har
drar:it sir: tillbaka ur tjensten. Hans afhandling lär:ger i dagen ett ofelbart försvarsmedel emot en fiende, som skulle
visa sir: på våra kustee, och äfven simlie ha lycl!ats att landstir:a. Genom en lycklig händelse hafva vi blifvit ledde till
upptäckande det·af, och vi frukta icke mera, att man i dag
skall framställa fäderneslandet såsom beröfvadt hjelpmedel
'
om ett anfall af sådan natur er:de rum. Skyndom oss att
tillär:ga, det Kapten Frazer och KaptP.n PJunket äro öfverens
om, att Enr:land, om det blir anfallet, för närvarande icke
hat· något hopp om frälsning, h varken på lwsterne eller i det
inre af landet. Amiral Bowles, Loru Ilanelar:h och andra

skriftstållare antyda samma opinion. Det ru· ett faktum,
att utan bebo( af djupare hitiska undersölwingar, lian det
måttlir:aste begrepp vinna sålierhet för anmärlminr:arnes riktighet, såvida han icke blifvit smittad af denna fåfänga, för
h vilken Kapten PJunket förebrår oss att vara så mycket böjde.
sedan vi nu hafva skildrat dessa sammanstämmande åsigter,
låsom oss följa den afhandling, för hvill<en vi påtaeit oss att
försöka redogöra, och att anr:ifva de medel , som födattaren
använd t, föt• att hos oss utrota detta förtroende till våra
hjelpmedel, på hvilka vi så grundlöst förlita oss.
Han förm9dar att krig hastigt föddat·as; man måste då
utan uppehåll utrusta Flottan, för att bjuda fienden spetsen,
som nalkas våra kuster, b vilka vi - såsom vi sett - äro
oförmöene att försvara.
Om en sådan nödvändiehet förelwm undet· mellantiden
af parlamentets sammanträden, så har styrelsen ingen behörig rättir:het att utfärda p!'essnings-författningar eller värfninr:s-premier. Men oss lemnas dessa båda utvär:ar, om man
fästar sir: vid dessa två medel att erhålla sjömän, och sätter
dem i verl!ställir:het; om man begränsar beloppet till 5 L")
är det knappt att förmoda, att skickligt folk enr:ar:era sig för
h<ilften af h vad ett barn är värd t, som slår på trumman. Ä
en annan sida slwla vi kanske erhålla folk ibland massorne
eenom medlet att pressa. Men skulle vi väl vintJa deras
vilja och hjertan, hvillm utgjorde själen i bändeJs·e rne på
Ilodney och Albion *"). Om hord å dessa skepp kunde man
besanna det gamla ordspråket: ''en frivilligt antagen karl är
så god som tvd pressade."
)

(

*) Denna summa betaltes under sista kriget och det föregåenda

och blef utlofvad utan framgång 181~0. Det är sannt, att man då
icke betalte, men att man Jofvade betala, i händelse af krig.
"") Namn å de skepp, h varifrån 1797 års myteri utgrenade sig.
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oml1ring 20 matroser. Med ett ord, större delen skall förcdraga att gå till sjös med halfva antalet, då utsigt är, att
under tiden kunna taga besättningarile från handels-fartyg,
innan fienden mötes.

Vare sig att utvägen att bemanna flottan gat· långsamt
eller fort, skall den ansvarighet, som derför drabbar de särskildta myndigheterue vid flottan, blifva allvarlig och pinsam
i båda fallen, och mödorna slwla blifva tryckande för underordnade; ty genom den förhatliga pressningen ((an man vara
förvissad, att ett allmänt missnöje sprider siG, som har till
följd, att våra sl1epp blifva förvandlade till ffln[ielser och våra
Officerare till fångvaktare. Lyckligt då det sf(epps-befäl, h vars
fartyg i förväg blifvit behörigen försedt med nitfulle frivillige.
skiljaktighet i tjenstbarhet på sådane fartyg och de förstnämnde är påtaglig.
Under det att hopar af pressad t folk, utan hållning,
noggrant bevakade, efter hand anlända till våra hamnar, i
långroclwr, ryckte från sitt arbete, blandade här och der
med bildad ungdom, högeligen relwmmenderade af vederbörande; under det att sådan e sammanblandade hopar långsamt
inträffa, för att förenas till den ((raft, h varpå Englands öde
beror, lian man föreställa sig h vilka bastande utvägar Amiralitetet vidtager, för att skyndsamt embarkera allt detta folk
efter sin bestämmelse; ärvensom huru befälhafvarne uti ankomst-hamnarne, h vad på dem beror, påsf(ynda de särskifta
skepps-befälhafvarne att emottaga de rekryter, som dem äro
ämnade. Huru mycl;et nit dessa befälharvare än må använda, är det omöjligt att omskapa dessa motsträfviga menniskor och af dem göra sjöfol11. Endast i vissa fall kunna befälhafvarne måhända, med beslutsamhet motsäga nyttan af
sådane utvägar att skaffa lirigsfolk, och begära, att med möjJiaaste
första blifva qvitt fruliterue deraf. Här skall den ene
u
Kaptenen afgifva rapport, för att beldaga sig öfver sin besättning, sammansatt af pygmeer utaf Kung Johans folk, hvaraf 4 endast äro duglige af 10, och om han anbefalles göra
redo för deras tyngd, kan han tillägga, att den understiger
en pojkes (jocl1ey ). Der skall en annan Kapten erfara , att
bland 600 blå-koltar har man lmappt kunnat förslwffa honom

Vi hafva icl1e hittills antydt tillgångarue uti en för närvarande armerad flotta. De äro alltid tvifvelaktige. De 8
tinieskepp vi haft i sjön Il a 12 månader' bemannade från
de o fulltalige kompagnierne (ca d res incomplets) kunna olyckligtvis icke päriiimas såsom en parmanent styrka. De loford,
man roar sir; att gifva denna så Ilailade eskader (på sin höjd
jemnförlig med ett uti ett nunne-kloster vilsegående barn,
eller en samling brännare på Portsmouths redd) innefattar
bevis derpå, att om man förenade dessa 8 segel vid våra
kuster, hafva vi gått längre, än vår marins krafter medgifva.

..

Det vore rättare att använda de medel vi hafva i England och omkring oss, föt· rustningen af 3 Liniesl1epp i full.komligt skiclc Det går icke iinnn an att tala derom, som
om en stam uti en större eskader, ty våra sjömän qvarblifva
vanligast ombord å de si; e pp, på hvilka de embarkerat, och
om man, vid förutseende af ett ((r ig, låter fördela dem på
undra fartyg, simlie denna öfvertriidelse af lagen föranleda
allmännare rymning.
Under det man sålunda behnndlar flottans angelägenheter, låt om oss tillse förhållandet på andra sidan sundet.
Sjömännen uti de permanenta kompagnierne uppbryta ordningsfullt från sina qvarter, för att begifva sig till sine respelitive skepp. förestäiiom oss 16 Linie-fartyg. Yttre handeln är då helt och hållet afbruten; föridaring är allmängjord, att allt tjenstbart folk af inskriptionen skall anvi\ndas,
och befallning att uppbryta gifven, hvilket bereder fulltaliGa
besättningar utan uppehåll, äfven ulan att anlita Iwns!;ri ptionen. Allt har aflnpit lazlip,t och utan tvång . Frankrilie har
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den lyckan, att icke erra filantropiska skriftstiillare, som hos
dess landsmän väcka afsmak för statens tjenst. Dess sjömän
lyda med glädje kallelsen. En väl ordnad styrelseform förstår att draga fördel af jemförelsevis föga utsträckta hjelpkällor. Vi skola icke påstå, att Franska flottan nödvändigt
sliall vara rustad till sjös förr än vår, men vi inse icke något hinder, att icke så simlie kunna ske, o. v. s. inom gränsorne af oispositionerne, vidtagne på fredsfot, och som tillfyllestgör för cirka 16 Linieskepp.
Det är här angeläget att erinra om ett faktum af hög
viat, nemligen att uti krigstid äro handels-sjömännen i Fraullrike, enligt författningarne, tvungne att, om så fordras, användas å statens skepp, och större delen de ra f hafva redan
tjenstgjort å den Kong l. Flottan, deremot hos oss , om vi
finge samma förmån, träffa vi lmappt 4 sådan e bland hundrade. Den sista rapporten till Konungen, anaående Franska marinen, upptager, att från 1835 till IS.U (båda nämnde åren inbegripne) hade 55,517 inslu·ifne tillfyllestgjort för
den permanenta uppfordringl'll , och att total-summan af
tjenstbart !o lk blott utgjorde 4G,OOO.
Man ser att det oordnade i vår seglande lirir:s-styrka
verkligen är bekymmersam. Låtom oss sl<ynda att söka afhjelpa de olägenheter Kapten Plunliet angifvit.
Huru bemanna Flottan'? Det är öl;ändt, att denna fråga
redan längesedan har uppstått uti Enr:elsl<a marinen. Genom
undersölmine af den plan, Kapten Plunl<et föreslagit för dess
lösande , vilja vi sluta redogörelsen för hans afhandling.
Om man granskar de medel 1 man skulle lwnna ega, att
då omständigheterne sådant fordra, ansl;alfa statens behof af
en erforderlig tillökning af tjensthart sjöfoll<, påträlfas trenne
11 tviig·nr, som man kan antaga för ofelbara , nem l. :

Föt· det föt·sta eger England till högsta grad, jemförelsevis med annorstädes, ännu icke anlitade hjelpmedel för en
kraftfull organisation af Flottan, och behöfver endast en allvarlig "vilJa'\ lämpligt bringad till beslut, för att uti ifrågavaranoe hänseenoe sätta sig framom alla tällanoe nationer,
utan att, såsom man gör det nu, taga sin tillllygt till lagstridiga maktutöfningar.
För det andra äro vi nära nog det enda land i Europa,
som icke uti ett eller annat afseende har dragit nog nytta
af sin sjö-befollming, för att göra den lagligen sliyldig till
statens tjenst. Vi föredraga under fredstid, att öfverlemna
oss åt slumpen, och i krigstid, att pressa befolkningen.
För det tredje äro vi skyldige national-säl1erheten, vår
heder, våra intressen, våra sjömän, såsom samhälls-klass, och
slutligen allmänna verlds-freden att, utan att tillgripa den
sistnämnde rättigheten (pressning), antaga en så tillförlitlig
organisation af våra hjelpmedel, att allt bemödande utomlands att öfverträlfa oss, blir förgäfves.
Om man för ett ögonblick vill föreställa sig, att det system, eftet· hvilket Frankrike förser sin flottas behof, blefve
antaget i England, skulle man erfara, att det på ett mindre
besvärande sätt drabbade vår sjö-befolkning, och •slmlle utgöra en tre och en half gång lättare tyngd; eller med andra
ord, att konsl<riptionen i Frankrike är tre och en half gång
mera tryclwnde, än den simlie blifva i England.
I fredstid uppfordrar Franl<rike, af 100,000 man, samma
antal inskrifne ( d'inscrits ), som England uppfordrar matroser
af 350,000, anstälde vid sjöfarten. Om man för de båda liinderne antager beloppet 40,000, såsom ansedt lämpliet för
fredsfot, så lwmmer man till det resultat, att Frankril•e tager 1 sjömän af l o, och Enr,land 4 af 35. Gfir man iinnn

lti
längre i jemrörelsen, så finner man i denna proportion förhållanden, som äro än mera till vår fördel. Vid undersökningen h~raf, behöfver man blott hälla sig vid antalet af
40,000, beviljade till utslirifning för deR Engelska Flolt;pl,
samt anse att 1 o 500 komma från det inre af landet, för att
'
'
sluta sig till sjömännen, samt 2000 barn, återstår 27,500,
llVarifrån man får · afräkna tjenstel'olk, handtvcrlwre och några
andra som icke segla. Af denna jemförelse vill det synas
'
med skäl,
att om England icke genom sig sjelft kan finna
fördelaktigare , samband egande, dispositioner, är det bättre
att antaga den Franska institutionen, än att förlita sig på
pressning under lirig, samt till en hop mer eller mindre sälmt ulvärar under fred. Men det är fördelal;tigast att antaga lottni~g, hvillwt är ett laeligen faststäldt bruk inom milisen, och tjenar till grund vid enrolleringen af frivillige, då
brist uppstår i det behöllirra antalet.
Användandet af en sfHian akt för sjöfarten i fredstid,
simlie vara föga l;ännbar för vårt talril;a sjöfolk, och man
skulle ega en verldig grund till en förträfllig organisation.
Då vi lyclias genom systemet, oansedt nog lnn:::samt och osiikert, att fylla det reqvirerande antal, som det frivilliga en1·ollerandet till en del lemnar, kan man antaga för säkert,
att våra skepp skola utan uppehåll blifva bemannade i samma proportion, genom användande af lottning.
Hvilken äI' väl denna proportion'? Man kan icke uppgifva den med Julllwmlig noggranhet. Emedlertid är det möjligt beräkna, att om fjerdedelen af de årligen voterade skulle
erhållas genom lottning, och det vore 7000 man, som man
på detta sätt egde att upptaga, och 7000 skulle tagas af
220,000 inregish·eradt sjöfolli, gör detta icke mera än 3 på
hundrade; och på antal e• af 350,000 (hvilliet antal, efter
h vad en af sekreternrue i Amiralitet bertilmat, man lian erhålla af inregistreradt foll;, som idli:l sjöfart) sliall . .:.an blolt
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upptaga · 2 på hundrade. Detta :1r en ring·a tryckande statsbörda i jemnförelse med förhållandet i Franl;rike, der man
t ar;er 50 sjömiin af 100, ifrån irw eliill;Jre pfl lwsllanu e l.
Vi veta, alt det redan ölu1r värdet uf kontingenten af
7000 man , ;J[t man deraf lian bilda en miililig reserv i Llin-

delse af bebor, hvarföre det är af hög vigt att antaga sjelfva
Priucipen, h vars utstraclminr; ä t· möjlig till den grad, att
pressnings-utviigen blir öfrcrllödie .
Som l•allelse till tjensten fallet' på sjömän, som äro hemma i Kungariket vid föreski'ifven tjenstetid, vot·e det, till förekonltnande af oriittvisa, att önsl;a, det Uppfordringarne
skedde ä flera tider, med upptagande af en viss del af den
ärliga kontingenten.

l

l
(

Det lian tvifvelsutan eöras anmiirlwingar vid en sådan
plan; de slwla blifva undersökte. Vi hafva nu endast att
s ysselsiitta oss med fortsättninG af förslaget.
För att, så mycket som möjligt, minska den ovilja, IJVarmed - man lia!l sär,a {let, oss till ringa heder - handelssj6rniin betral;ta Drottnine·ens tjenst, vilja vi insliränka till 2
är, den t i{), som skulle användas i flottans tjenst, under öfvertygelse, att större delen af indivi(lerne slwla beeära förlänening af .deras vistande på flottan .
Vi böra siddia de nya rekryteme till våra Örlogs-hamnar, för att, under erforderlig tid för deras undervisning,
bilda en reserv, flir<lig då den behöfves, att användas å utgående fartyg. För att försona folket med den n y-beträdda
banan, är det högst nödvändigt, att det behandlas med riittvisa, godhet och öfverseende. Utan detta, sl;all det rymma
vid första tillfälle, som yppar sig. Man behöfver endast känna mah vsens lynne, för att försiikra sig derom . Men det iir
2
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ingen anledning att betvifia, att med en vårdig behandling,
skall hans lefnadssl\tt i statens tjenst bibringa honom helt
andra tanl1ar om Kong!. Flottan, då han återvänder till handels-sjöfarten. Kapten PlunliCt föreslår äfven, såsom nödvän<ligt, att ålägga alla apprentis ~~'), som antagas å handelsfartyg, att göra åtminstone 8 m~naders tjenst å l1ricsfartyg.
l) an yrkar, att på det Englands hela sjö-befollming hastigt
må kunna blifva bekant med sjö-artilleriet, hvilliet knn vin•
n as genom exercis i de förnl\msta hamnarne, borde man der
låta manskapet målskjuta på en sliepps-stommc.
Vår förfuttares plan synes icl1e obetydli3t inlir:"1kt.a på
Engelslia undersåtares frihet, men vi .biträda gerna hans
åsigter, vi till och med förorda hans system till sjö-milis,
såsom varanlie vida mera att föredra ca, tin den fasansvärda
slafviska pressningen. En;;elslia Flottan bör hafva relirylcr,
och af delta slil\1 finna vi Kapten Plunl;ets lanliar i ämnet
förträf!li;;a. Vi vilja icke derföre afstå från våra, af standards läsare väl l•.ände, 5sigtcr ,· och d esse äro: en~· allman
Nationens sjö-institution.
Utrymmet med;;ifver endast att med n5gl'a rader yttra
oss öfver det kapitlet i afhandlio;;en, der det är i frå;;a hvad
inOytande ångan kan hafva såsom nytt sjö-element, och afeifva vårt omdöme deröfver.
Med en blick på det hela af de omstandi;;heter, som
inverlia på Ån;;-marinens öden, finner man ingen anledning,
att Jen nödvändigt skall minska Engelska sjömaktens öfverlägsenhet. Den ålä;;;;er oss allvarlicen, alt med ännu mera
omsorg ordna våra tillgån;;ar, emedan den första veckan af
*) Gossar från 10 till 15 år, som antagas i skepp för att danas

till sjömön, utan aH direkte tillhöra hesättningen.

Sveuske Ö("l!ersätlaren.

ett krig skall blifva lika vct-ksam som den sist~, ocb äfl•eu
farligare för landet. Så snart · Franliril<e sl1all kunna bygga
ett Åncfal'tyg, skall England bygga fyra, och h vad angår ~ö
digt folk för Ångfartygs manövrerande, så vida man ide har
·anspråk på dess !Jögre bildade miin, kan England dertilllemna ett vida större antal.
Englands bandel- slmll troligtvis komma att lida mycket,
synnerhet innan våra sl<ydds-hamnar hinna blifva färdige.
Oet ål' likaledes visst att våra kuster icke mera skola ega
samma trygghet som fordom. l\! ed ett ord, om man beräknar den tillökning i försvarsmedel, som ån can medfört, bör
man ock beräkna den större liJttheteu att utföra- en landstigning. Hälften af de svårigheter, som Franliril1e mötte under
sista l•riget, bestod uti att icke komma till sjös från de hamuar, hvari deras fartyg voro förlagde, och l.lera gånger hlefvo
deras utrustade fartyg, då det lyckats dem alt bedraga våra
kryssares .vaksamhet, nödsalwde att återvända till afseclings()~ten, eller" dermed åsyftade ändamål förfelade genom sjöhandelser. Angl•ra.ften har iifvervunuit alla sådane natur-hinder, och antingen vinden är gynnande eller emot eller det
är alldeles stillt, slwll en fiendtlig expedition i fra~tiden med
samma lätthet komma till sjös 1 so.m en arme-korps lemnar
en fästning.
.
huru som helst.
Vare
,annl-ar k·nmgar
'.
. , om dessa
_
... dermed
··
e··
att
andamål
lo1'
hafva
11nra oss om nodviindigheten att
'
..
.. ..
.
fol'salu'a
af lan. forsvaret ä våra kuster ' och· all ut·1 de t mre
det. b1lda en tillräckligt stark landt-arme; om de antyda buru
far.l-l{;t det iii', att - så till sägandes - låta nationens öde
bero på ett tärningskast, anse vi för vår del, att ångl1raften,
m~d klokhet begagnad, ö liar vår sjömakts öfverlägsenbet i
st.ttllet för att minsila den. Det är intet sl•äl, som bör förhmdra oss att använda det nya elementets kraft, såsom våra
medtäflare sjelfva göra det, d. v. s. för att underlätta utvägen att taea initiativen, h vilket är så förmånligt lirigstide.r.
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nytta. Föreställ om oss, att en indrag
Då man
egde rum, men årliaa öfningen liliväl måste fortgft.
af en
tager i öfverväg·ande, liVad vi i ett lirig- Ilafra att möta
h varflendes anfalls-medel, nem l. flytande fiisten, bestyckade
dera m ed , 1·rr an en t1 l I 20 artJilerr-pJescr, alla i ett el! er
att derannat afseende understödde af ångan, så ins es lätt ,
Iwnna
emot måste ställas inöfvadt manskap, men torde det
naens
beväri
fver
medgi
icke
en
tagas för afgjordt, att nation
ras
el'ford
som
tider,
ga
uppfordring och inöfnina t:nder sä lån
viii
så
föt· att , så vida det pralitisllt iir möJ'iigt ' låta befiilet )
o
!liin dc!a l'odd- som seglande fart yg-, g-enomrr~1 alla lu·igets
n

')

•

•

•
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a, In·ad
ser i och att detta är oundgiingliet, för att bedöm
helt, kan
som med vapnets särskild te delar eller såsom ett
icke vara
ue
tankar
väl
lärer
eller icke kan påräknas, derom
månågra
på
delade, äfvensom att detta icke låter sig göra
nader , långt mindre på några veclwr, h varje år.
öfBehofvet af gemenskap till ett visst antal för årliga
eller roddningen, vare sig att den anställes med seglande
att Flottan
ta•·,
betrak
. fartyg, är föga slliljal!tigt, inen då man
erare,
-Offic
e ger 22S Officerare, och en hal f gång t1ere Under
mella nhvilka alla iiro i behof af öfning, de äldre efter längre
af exertider, men de ynere oftare , så är ringa att vinna
del
tredje
en
emot
minst
de
cisen, om icke ett antal, svaran
minst
af
er
eskad
en
af korpsen, årligen blefve använd t å
f-yra basex seclande fartyg gemensåmt med 2 Norslw, eller
tar, Koktåljon er Sliätgårds-fartyg med dertil r hö.rande Ångbå
ras.
erford
slwp
gemen
man
slupar m. m., . Inartill minst 1100
kan icke
Af Flottans egne Matros- och Kanonier-I\orpser
man
hade
ligen
följakt
halfva det beltötliga antalet "") påräknas,
kan
Men,
ingen annan utväg, än att anlita handels-:-sjöfolket.
6 å 700 af
man väl pilrällila, att på dagen få tili hands
ran, 1 O
ds-hy
måna
a
vanlirr
nu
dem'? Manne man för den
påräkna
lian
an,
df&. Blw för en Matros och S för en Jtmgm
verkan
e
menl_i
dugligt , väl{rejdadt och belilad t foll1 '? !lvillwn
hande ls-sjö skulle icl\e ett sådant system medföm för ril1ets
det öfl'iga
fart'? Och h vad blefve det .viii af de 700 männen
sl1juts,
tade
påkos
vit
f
bli
af året, sedan de afmönstrats, och
afoch
utmed
en hvar till sin ort, vare sig att exercisen
rustni ne, _upptagit 3 eller 5 månader'?

luDessa- ·äro omständigheter som möta, oci1 som måste
medföra de
gas i öfvervägande, och efter min öfvertygelse,
~)

org är 400
Malros-korpsens hela styrka i Carlskona ocb Götheb
således
och
r,
porale
rs-1\or
man, hvaråf dock 70 tiro Under-Office
sjös·
till
öring
tjeost.g
vid
J;;t
inberäknas bland Uuder-Officers-anta

ader, öficke ringa bryde ri, svårt att öfvervinna, utan kostn
kunnat
en
öfning
årliga
verstigande, liVad man i afseende på
bespara, genom Båtsmanshållets indragning.
re å
Den nytta man drager ar·Båtsmännen såsom arbeta
huru
n,
arbete
s
staten
Kronans Varf, och någongång till andra
nne'?
siwlie den väl lwnna ersättas, om institutionen försvu
e arbeDet råder ett stort misstag uti tankan, att sådan
. Månrterne
landso
ten lika säkert kunna utföras af folk från
motstycke
ga händelser förefalla uti varfs-arbeten, som hafva
på det andra.
i sl1eppet. Vana på det ena stället är vana
utgöra dock
folk
t
ovand
Långsamhet och osäk ert arbete med
är odifolk
de minsta af skälen emot förändrin gen. Detta
nheten
Erfare
cipliueradt och lyda icl1e under kl'ics-laearne.
iirlir;, nykhar allt för tydl!gt besannat, att ingen arbetsför,
till full bereter och flitig lwrl i arbets-lilassen, saknat· utväg
ifva den
öfvern
lärer
sådan
nine uti eeen byed; och ingen
'
o
siaU för
vare
Varf
ns
för att tempo rärt antaga arbete å Krona
underkasta siff
m~nads- eller dags-penning, med villwr att
orsal1er att
· kncs- lagen , eller att vid försumm elser, andra
söka la ca
förtiga, eenas t blifva bortkörd i ty att h varje gång
ingar,
bevisn
och
·
domst~l med thy åtföljande formalitete1
med
sig
åtnöja
s
lärer . Icl~e anses lJmpli{lt. l\Ian ficli sålede
bäst
som
de
ostadrgt foll1, hvaraf hopar :;~fliigsnade sirr, då
ras med säuppgö
kunna
sliulle
-plan
behöfdes. Ingen arbets
hel årstid
en
om
hafva
kan
llerhet, och hvad inOytande det
dock
kunna
rue
försummas, är icl>e möjligt berälma. FölJde
blifva svåra.
)

n

ty ehuru
Om ett lirig hastirrt utbr yter (jag säger hastigt,
ringa
1· föremycken vallsamhet nu råder , kunna stora föräud
man då finna
lwmma på 6 månader nu för tiden) , IJVar vill
och af h viiersättning för de 6000 man, som man nu har,
·
statio n på
.
sin
vid
•·
s
lm den narmaste tredjedelen lwn samla
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4 a 5 dagar' och hela s~yrkan inom 15. i\Jed våra st~l!l<.liea
I\latros- och Kanonier-Korpser, vftra med hvarje år allt bättre
hlifne 6000 Båtsmän, samt Revliringen, har I\onuneen en
icke obetydlig kraft genast till hands, att börja med. Handels-sjöfoJ.ket är ocl;så påräknadt för !iriget, och i sådant afseende inregistrerade å Sjömanshusen, men h var får man
reda på dem'? Och då det sent om sid er hunnit samlas1
får man knapt 4 eller 5000, (ty resten, och de blista äm
borta, elter hålla sig undan) hvaraf nlistan ingen sett en
kanon, och hos hvillia intet hcerepp linnes om den ordning
och disciplin , som uteör vifl;or föl· ett kraftrunt sl!epp och
en star!! skäreihds-afLlelning. J}e äro förträffNce och snart
tillvande att sköta seeel och åror, rnen icke är det dermed
man försvarar sig emot, eller /1rossar sin motståndare. l
intet afseende är säledes detta folk en tjenlig stam {ör den
beväring, 'SOm är på rälmad att fylla antalet, då den första
veckans l;rig är lika vist igt, om icke vigtieare, lin den sista.

På dessa skäl grundas min öfvertygetse, att Båtsmanshållets indragnio a siwlie hafva vådliea följder, och de utväe.ar man i stället siwlie nödgas vidtaga, medföra år lie oreda
och skada. - Men landets lwstnader för denna tnstitntion, och
följaktligen vinsten af förändrineen, har jag märlit, att man
beräknar efter alltför oril;tiga et·under. Jae eeer deroro ojäfal;tiga bevis uti egen erfarenhet. För 2! mantal Kron o skatte,
har jaa att rusta 3! Indelnings-Båtsmän. Deras rättigheter
uti spannemål, hö och halm, kunna icke anses l1änhara, då
en enda regnskur, lian orsaka 25 procents sl1illnad i hela
skörden. llete för 60 eller 64 lu·eatm·, är en föga namnvärd skillnad; för underhåll d era f mäste utmarl1e!l tralitvi s
årligen rödjas, h varig enom mera än tillräckligt brlinsle är att
tillgå. Fyra skeppetand jord uti backarne, är en ringa förlust, enär hundradetals dylil;a lägenheter finnas uti utmarken,
hvilka icl;e med samband kunna hä gn as och följal;tlieen icke
löna mödan att odla. lllå-beldädnaden kan icke an skaf!'a s

annorlunda än genom uppköp af vallmar. Kostnader derföre
och arbetslönen för 3! beklädnader, har i el; e öfverstigit 25
ffi&. Ilko ärlieen. All annan beldädnad anslw!fas af eårdens
p 1·odul!ter och tillverkas gemensamt med tjenstefoll;ets. Förvandlas allt detta till !w n tant efter marl•eg[mgspris, så ölws
min debet-sedel med icke mindre lin 250 g'/&. mo, och detta
är en utgift, som man torde finna betydlig noe och ingalunda jemnförlig med natura prestationerne. För egare af mindre hemmansd elar, är fördelningen af llåtsmans-rättip,hcterne
ännu mindre ldnbar, men anslw!fande af penningar svftrare.
Dessa förhållanden hafva iclw blifvit öfvervägde med erforderlie sak-kännedom af dem, som anse att jordbruket siwlie
lättas genom indelnings-verkels upprifvande. Jag är fullt öfvertyead, att om man kunde tr<ilfa en säker mätare af alla
pä förlindringen inv erl;ande förhällanden, för alt l1nnna finna
beloppet af en lwntant afgift, sådan, att den h varken verkade till nyttca eller sl1ada för jordbrulwt, torde man lwmma
till, om icl1e nedom, halfva berälwinearne efter markegångspriser, och huru lånet siwlie väl då staten komma med hvad
som erhölls eenom indragning af elfel;tiv rustning'?
3:o "Att llåtsm,anshållet utgör en landspl5ea, enär på
kommunernes lott faller, att taga värd om icke allenast
fränfallnes enlwr och barn, utan o el; afsl;edade och kasser·ade Båtsmän, hvillia utgöra flertalet af fattigvärds-njutande."
För rätta bedömandet af denna vig-tiga fräea, torde vara
lämpligast, att taga i betraktande allmänna förhållandet med
den obemedlade ungdomen, sedan den humlit ur barna-åldern.
En till duelig arbetar·e bildad 16 1t 18 års l'nrlin u,
cr som
autaees till nätsman' kommer genast under lirigs-lagarnes
lydnad; hans uppförande är alltid bevakad t. U!PåiJrren från
den a1·betande Idassen, är arbete hans af ödet til~m3~ta lott ;
dess löuinus-förmäner af staten, motsvara fullt ha us pel'son(l
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liga be hof för år; han har dock 1 af . tiden full frihet att
genom arbete förvärfva; hans hushåll är alltid försörjd t. Är
han ärlig, Oitig och ordentliG - motsatser böra icke i fråea
sättas, de hafva sina följder, h var de finnas - så hemkommer han aldrig fr ii n en sjö-resa, utan en, för hans ställning,
betydlie behållning *) och sällan från annan tjensteörinrr, utan
att medföra nåeot åt de sina, hviliw, under bans frånvaro,
haft behofverne uppfylde af Roten, som då sl;ött hans torplycka. Vid uppnådde 55 års ålder eeer han rättighet att
afgå, med ett föl' hans behofver i cl; e obetydliet gratial. Under den lanea tjenstetiden har !Jan, såsom arbetal'e hos sin
bonde, besparat denne, om icl1e en dyrl eg d, fullgod dräng,
docli utväg, att utan, eller med en mindre Iwstsam, sl1öta
sitt jordbruk, och han har - (det är sällsynt, att så icl;e
är fallet med hvarje med eratial afskedad Båtsman) nog förstått att till e1:sättniug bereda sig en torfva, alt upparbeta
för ålderns daear. Han tillträuer den med ännu full förmåga för dess sl;ötande, och höest få äro fallen, att den :::amle
faller samhället till last, utan att ega fullt värde att afstå,
för den vård honom lemnas, utöfver hvad krafterne medeifva att eenom arbete förtjena. Blifver han skadad i' Kronans
tjenst, så tilldelas honom större gratial . •
En annan lika beskaffad 16 a 1 s års yneling, som saknar annan utväg för den nii rvarande dagen och framtiden,
än att söka de bemedlade i samhället, hum jemförelsevis
mycliet större osäkerbet har icl;e en sftdan att vinna bergning. Om han är en bland de få, som det lyckats att såsom dagverks-torpare lw.mma med hustru och barn uti en
beläeenhet, att icke nöden daglisen följer honom i spåren,
så är detta det högsta mål, som han har lmnnat med frameång
*) Portion s-skilling, uppmuntrings-penningar, ersättning för inneståeorle brtlnvio och tobak kan, på sjöresor åt aflägsna h af göra

från 7 till ·g Rdr Bko i månaden, och 3 till 5 Rdr Bko på far-'-

vanucu i Norden.

ernå. 1\Ien h vad sakerhet har ha~ för dess fortfarande'? Dödsfall, ombyte af husbonde, nycker eller godtycke Iwnna ja 11 a
honom på gatan , nästa · fardag. Blifver han skadad und:r
a~bete hos egaren,_- _icl;e ~- r ~enne då lagligen sliyldig, att,
n,1r torpets afkastmng 1clie forslar att bekosta en fullt arbetsför dräng, bibeuålla honom dervid , eller att - som det
slier då en i Kronans tjenst varande Iwrl skadas, - förse
honom med gratial för lifstiden. Han är då hemfal1en åt
samhällets vård, medellös med hustru och barn. Och det
stora ~n ta~ af ungdom, man alla år, -efter deras första Nattvardseang, ser stryka omlirine med sina oliända målsmäns orlofssedlar, från dörr till dörr' -- hurudan verld hafva väl desse
att m~tse '? De mötas öfvel' allt med misstroende. Oertalet
' t •ll . If
·
"
·
aninau om u tv'.'"
Ingen
har Vid uppu~dd
a e m,mnaar'
SJ e l
' t>
b
med den gifte Båtsmannens tr e Jr1ga s l uga,
JemfuriJgt
estand,
.
.
.
d
D··
urna .. e sig till cehbatärer för lifstiden, så erfar samhället dyrt
nog fu!Jder:.ne deraf, äfvensurn af giftermäl emellan löst fo.llr.
n

•

•.

•

af de liateeorier jag sliildrat ' bar . v'·l
Hvillien
a minsta der
.
en u t pauperismen hos den sig jemt öl\ande
populatwnen '?
.
Ingalunda l<an · .
. . . J3!3' medg!fva' att den härleder sirr från B~t s
mans-mstttutwnen. Man må icke g1..om ma' attu om Ii 3OOO
B" t .. .
l
.
n
stå
så
sman mdragas
a '~k
l i VU mennisfiOrlla q var med ann
'
"
Spt a att f a lefva pa jorden och föröka sig enligt försynens Jaear.
l

. "
förnelws
lwn icke
' att fattigvarden, i synnerbet i
.
n
lillek" Det ..
. me~' nar hardt tyngd af fattige från båtsmanshållet men
'
d;tta furhallande härllyter från hristel' uti förf tt .
a nmgarne angaende r 1 t ·
e l r y en ng' h vill\ a lem na frihet för rusthåll . l
.. .
a1 e a t
·
vaiJa re I-ryt
a"l c1er frän 16 till 36 ", D
mom
'
etta hal' Sll'll't
at •
d{
sa ed t f'
urvan _ at institutionen till en debouche r· . ·r ' .
'
Ot gt t ful({
.
med barn
iatti v" d ' som man annars tcke lwnnat undgå alt intaga i
g ar en' eller en reträtt för äldre lr'. .
( angar , so m g-ena~t
gifta si , s· ·· · .
JU;-IJensten fordrar l'i!l· kraftfullt , men. 1. synnerilet
g.

..
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elem entet , fordras
lifligt folli. För att bli fva familjär med
ingå i yngre år,
att deruti, fri från ekonomisim bekymmer,
icke vid 30 ål' är
med friska spänstiga lemmar. Den, som
denna ålder inast
Närm
fullgod matros, blifver det aldrig.
rädsla g-år han
träde r allmännast Blel>ing-s-rekryten. Med
som utg-ör viikosjö-tjensten till mötes. Den frimodig-het,
nog- rekryten hos
ret för sjö-t jenst en, salmas. Man märl>er
hos 30 a 36
men
den 18-å rige, och ovana tolereras der;
)
esan blir ovanan
års mannen (kanske 40 års vid första sjö-r
nde natur -förm öoch modlösheten ofta bedömd såsom brista
klasser tagit sig
genheter. Det orättvisa välde alla andra
nde umg-ås med
snäsa
öfver Båtsmännen, och vanan att alltid
tens lärande , fördem, i stället för att väcka lust för tjens
då t. o. m. sjövirrar sinnet och öl;ar svårigheten att lära,
derifrån. Hela
språket är okändt. Allt alstrar åtrå att slippa
Framtiden,
lse.
befrie
hans håg vändes åt utvägar att vinna
es, och
ömm
förg-l
en förestående nöd, hustru och barn , allt
estropierat sig-, föexempel hafva icke saknats på dem, som
få afsked. Andra
rebur it döfhet, fallandesot &c., för att
n.
följde
förfalla, och afsked eller lmssation blir

a derföre, att
och iclw är det rådligt, att förkasta det nyttig
-.
tning
man illa underhåller dess sammansät
märl<värdig-het,
Emedlertid är det en vår tid tillhörigsom redan
vad
h
ga,
indra
vilja
att våre Svenske tong-ifvande
att vinför
pa,
är knap t för freden, då andra länder nyslw
na, hvad vi ega.

C. L.

pojken ur de
Men låt bonden taga den 1S a 20-ål'ig-e
ltas jemt e
tilltul
att
lar,
hopar, som slitas om sådane förde
år. Låt
flera
barn
egne söne r, så slipper han hustru och
Båtsunae
den
honom administera, under befälets lwntroll,
dem. Och denne
mannens rättigheter, tills han behöfver
rad, och om han
hlifver sjövan, star!\, ihärdig- och discipline
för hans stånd
en
lwmmer i g-oda händ er, befaren, med
rekryter redan
hetydlig- behållning-, vid de år, som andre
i allmänhet hitinnehaft vid inträdet i tjens ten, enär man
gamle.
så
dem
-it
tills under några tiotal af år antag
men viii uti
Det är intet uti institutionen att klandra,
bafva ådaaalagt ;
underhållandet dera f. Detta tror jaa mi a
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SJÖDRABBNINGEN EMELLAN AMERIKANSKE I{O:M:MODOR PAllL
JONES, (BON HOMl\IE RICHARD)
TEN PEARSON (SERAPIS) 7 DEN

OCH ENGELSKE
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(Ö(versällning och utdrag från James Fennimore Coopers
"Naval History of the United States", 1839).

Paul Jones hade cenom sin l;ryssning med Rancer vunnit
så mycken ryktbarhet, att han, under förhoppning att erhålla
ett st.örre befäl, det första och egentliga syftemål, som fört
honom öfver till Europa, lemnade detta fartyg, som återvände till Amerika, och stadnade sjelf qvai' i Franl;rike . . Åtskillige förslager blefvo ocli i sådant hänseende, under åren
1778 och 177!) uppgjorde, men l\ter f~rkastade, hvaribland
det att med ett antal trupper, under General Lafayettes befäl, ' göra en landstigning vid Liverpool. Af alla dessa förslag
vardt emedlertid intet resultat; till dess slutligen, efter många rönta svåricheter och afslag, en plan, till denne beryl;tade Ofticers användande, sammanjeml;ades, hvill1en plan var
likaså sällsam till sin ide, som, i afseende på utförandet,
olämplig och föga lofvand e.
Ett bre f från Marin-Ministern, M:r de Sarline, af den 4
Februari 1779, meddelade, att Konungen i Franlirike lenmat
sitt samtycke till inköpandet af skeppet Du ras, en gammal
ostindie-farare' af temlig stor! el;, som då låg i l'Orient, samt
. dess öfverlåtandc till Kapten Jones' disposition. Trenne andra fartyg blefvo tillika anslialfade, genom M:r le Ray de
Chaumont, en ansedd llanl;ier, i relation med hofvet, som
,id dt'Ha tillfäll e handlad e nndcr Franska Mini.sterens ordres.

!Jolilor Franklin, som, i egenslwp af Förenta Staternes
Minister, skulle, i leealt hänseende, synas leda hela affi\ren,
öl;ade, på grund af den makt, som honom af Kongressen
blifvit lemnad, antalet med Alliance, 32. Sålunda bildades
en liten esliader, bestående af Dur as, Alliance, Pallas, Cerf
och Veneeance. Pallas var ett för tillfället inköpt handelsfartyg; Veneeance en liten. Brigg, likaledes för ifrågavarande
expedition siirsl;ilt ansilatrad; Cerf, en stor, vacker Kutter och,
med undantag af . Alliance, det enda fartyg i eskadren, som
till llrigsbruli var l;onstrueradt. · Alla, utom Alliance, voro
byggde i Frankril;e, men blefvo, genom följande anordningar,
ställde under Amerilwnsl;a llaggan.
Ofrieerarue erhöll o sina full mal; ter, gällande för en viss·
utsatt tid, af D:r Franldin, som alltifrån ankomsten till Europa, varit för sådant ändamäl försedd med undersllrifne
blanketter, ått efter eget godtllnnapde ifylla. De inköpte
fartygen simlie anses som Amei:_iJwnska, och föra Amerilwnslm
National-teclmet, så länge exJ)editionen varade, livarefter de
borde återgå till sine förre egai'e. Amerikanska sjö-11rigslagar och reglementen skulle till alla delar efterlefvas l och
de särsliilta bruk och ordninear, i afseende på befäl och förmanslwp, som dermed egde sammanhane, i allmunhet ial!ttagas. De Offi.cerare, hvill;a redan förut voro anstålde i
Amerikanska Flottans tjenst, riilmade, företrädesvis, sin rang
efter sine respel;t. fullmal;ters data, och de för tillfället antagne, hade att ialll taga samma ordning sin s emellan. Genom en· särskilt order nämndes Kapten Jones till högste befi.ilhafvare pf1 eslwdern, till h vilken post han för öfrigt var
berättigad, på grund af sitt förut innehafela befäl, helst som
Kapten Landais, Chefen på Alliance, och den ende verlilige
Kapten utom honom, val' ynere i tjensten . Äfven bes!iimdes
rättigheten för Fransl;a styrelsen och Amerilmnsl;e Ministern,
att gemensamt förordna esl;adrens rörelset: och llefjlhafvarens instruktioner.
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livarifrån medlen till eslwdrens utrustan de eeentlig en
utgine-o, iii' iclw med visshet Il ii nd t, och Iii re r förmodlicen
ej heller niigonsin blifva det. Osannolikt .iir iclie, att en sliild
spel;ulation låu till {!J'und föl' hela föret<Jt; e!, ehuru alla för, f:Pnom
handlinc~rne ·r. ingo i Konung ens namn, och rartn:eu
förräl{ronans
samt
de,
ansl;a[fa
blefvo
ller,crineens förs a re,
beer
uppe-ifv
Frauldin
der till vissa delar beca gnade. D:r
tter.
e-förslw
stärndt, att han dertill icl1e lernnade nåcra penninc
Emedan allt hvad som rörer detta markvärdiga företag
är af intresse ' skola vi söka till att eifva läsaren ett närmare beerepp om de bestånd sdelar, så i physiskt som moraliskt hänseen de, hvaraf Kommodor Jones' styrlw utgjord es,
under denna minnesv ärda hyssnin gs-expe dition.
Efter många ytterlip,are förelwmne hinder, blef [indtligen
·om·as utrustad och bemann ad, och såsom .t:ft arTighets-hevis
emot D: J' Franid in, kallad t Bon Homme Richard. Det hade
blifvit förordn adt om gjutnine af ett för sl1cppcts bestyclwnde
erforde rligt antal Hl-pund i ge l1anoner, men då man erfor,
att denna order ide noa sl1yndsamt lmnde blifva verkställd,
anskaffades i stället nå3ra gamla 12-pund ir:e. Med denna
väscndtliga förändr ine i sin tillftmnade bestyckning-, blef Richard, (såsom bcs~iltninr,en vanligen beniimnde del) Idargjord
att p,å till sjös. Bon Ilonune Hicharcl var egentligen ett Fregatt-by gdt Sl;epp, som förde sin bestyclming på ett batteri,
jemte back och slwns, som vanligt, men Kommodor Jones,
som beräkna de att företrädesvis attacl!cra fiendens större
Iwnvoje r, lät upphugga tolf portar h·ån trossbo tten, der sex
earnia 18-pund ige l<anon er . pla cerades ' i afsigt att' i smul
sjö , herrarrna alla på samrna sida. Slieppets betydliga höjd
tillät denna anordnin e, ehuru man viii insåg, att dessa lianoner simlie blifva af föea n ytta, utom i särdeles vackert väder och i en lä position. På det eeentli p,a batterie t hade
det 2R portar , i lil1h ct mc el en Env,elsli 38 af r,amla lllasscn.

lUr placerades Je tolfpurulit;e l;anonerue. På Ladi och ~hau s ,
samt på eångbor den, förde det åtta niopundiee pjecer, utgörande delta ti ll sammans eu blandad, och i del hela svati bestyclmine af 42 k<Jnoner. Med undantag af de sex aderton ·puJhliae kanoner tie, l{ljnde det, i artilleri -styrka, nära jemfö:..
1·as med en 32-liauon s-Fret~att. Brcdt rör miinca år tillbal;a,
var det af en klumpie kon strulil ion, och hade, såsom fartygen i början af adert onde iirhund rauct, ett högt uppsvängt
alitersk epp, liknande ett tillhygdt. torn.
Till besät\ni ne på detta, allt för besynne rligt Ullrustade
fartm, måste f{ommodor Jones emottag a en hel hop sammau rafsadt folk af åtskillige natione r. Någre Amerilianare funnos
väl till de lm.fvudsakligaste Officer s-postem e om bord, men
allt manska pet utgjord e en blandning af Engelsm än, Irländare , Slwttar , Portugi ser , Norrmän , Holländare , Spaniorer, Svenskar, Italienare och Malayer. För att hålla denna
fög-a pålitliga massa i ordning , sattes 130 soldate r om bord
'
under befal af någre Suba ltern-Of ficerare . Desse soldate r
e ll er Mariuer voro likaledes för tillfället uppsatte , och af icke
särdeles mindre blandad eeensl;a p, än den egentliga besättningeu.
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CIJeteme. Detta besynnedip,a fördra e,
de' r: af hela expeditionen en karal1ter af mera enski lt natur
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nach: vid sine s:\nki.ldte destinationsorter, i Gnronne, toirr•,
m. Il. hamnar, men redan visade sig en början till den insubordination bland befälet, det ringa sjömanskap, och den
efterlåtenhet som under expeditionen fortfarande rådde inom
'
denna illa sammansatta
styrka. Under det eshadren låg hi
utanför kusten, lade Alliance, genom en osllicldig manöver,
om bord på Richard, h varvid den förre förlorade sin l; ryssmast, och den senare galion, sl;iiag och ldyfv<'rbom. Oenna
händelse nödgade Kommodor Jones att återvända i hamn för
de skadade fartygens iståndsättande, Under seglingen tillbaka
norrut, sandes Kuttern Cerf, att jaga ett fremmande segel,
livarunder den skiljdes från eslwdren, och kom följande morgon upp med en liten Engelsk kryssare, på 14 kanoner, hvilken d.en, efter en timmas skarp strid, tvingade alt stryka i
men m.åste öfvergifv<~ sin pris, emedan i detsamma ett större
fienJtligt fartyg upptäcktes, som hastigt närmades. Med en
förlust af liera döda och sårade, kom C!? r f lycklie en undan,
och löpte in till I'Orient.
[)en 22 syntes trenne fiendtlige seglare, på en Ii nie hålla
ned emot eskadren i men, troligen mi.ssledde af Rich<m.ls imponerande utseende, styrde de åter npp, och, med pressade segel, nndkommo.
Den 26 skiljde sia Alliance och Pallas från Richard, som
sålunda blef lemnad ensam med Vengeance. Vid anlwmsten
utanför Penmark, som var den bestämda mötesplatsen, syntes icke något af de andra fartyaen till. Den 29, sedan Venveance med serskildt tillstånd, lupit in på redden vid Croix,
" Richard
'
fick
tvenne af fiendens kryssare i sigte, hvillw, sedan
de hållit ned en stund , äfvcnledes lofvade till vinden , förmodligen emedan de togo Richard för ett två-däcks-skepp.
Vid detta tillfälle yttrade Kommodor Jones sia ganska tillfredsstäld med sinnesstämningen hos sin besättuina, som
,·isade en serdeles lust att komma i affär. Den sista Juni
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kom Richard in till I'Oricnt, ·och samma dag inirälfade der
arven Alliance och Pallas.
Ett nvtt uppehåll förekom nu, genom den kri{l"srätt, som
nedsattes ;1tt undersöl;a Rapt. Landais', och några andra Officerares, förhållande vid ombord-läggningen med Richard; och
dP.ssutom måste båda fartygen undergå en betydligare reparation. Lycldigtvis anlände emedlertid ett kartel-skepp från
'England, medförande öfver hundra Amerikanslie sjömän, hvaraf
största delen togo tjenst på esliadren. Detta var en betydlig
ocb vigtig förstiirlinina, både för Richard och Alliance, lnilken sednare från början, i detta afseende, ide varit serdeles bättre utrustad än den förre. Bland dem, som undsluppit de Engelsl(a fängelserne, befann sig M:r Richard Dale, tillfångatagen som Masters mate på Lexington 14. Denne unge
Officer hade likväl tidigare kommit öfver till Frankrike, sedan
det lycl<ats honom att befria sig ur rångelset i Mill, ocli var
redan tjenstgörande om bord på Richard. Kommodor Jones,
som under tiden lärt känna M:r Dale's utmärl;tare förtjenster,
skalfade honom befordran, och antog honom, vid besättningens organisation, till sin Förste Löjtnant. Richard hade nu
oml;ring hundra Amerilwnare om bord , allt det högre befälet inberäknadt, med undantag af Kommodoren sjelf och en
Midshipman. 1\'låuga af Under-Officerarne voro äfven Amerikanare. l ett bre f, dat. den 11 Auausti, uppgifver Kommodur Jones hela besättnings-styrkan till 380 man, deribland
137 Mariuer (eller Soldatcr).
Den H Augusti lem n ad e eskadren, för andra gången,
redden vid Croix, åtföljd af tvenne Franska Kapare-fartyg,
Monsieur och Granville, som äfven ställt sig under Kommod or Jones Ol'der. Den 18 togs en dyrbar pris, i anledning
hvarar några stridigheter upplwmrno med bef:ilhafvaren på
Monsieur, h vilken derföre ocl!, natten till den 19, skiljde sig
från eskadren . Detta var en kännbar förlust i styrka, eme-
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3&- dun Monsieur förde icl;e mindre än 40 kanoner. Den 21
uppbringades åter ett l'artyp,. Den 23 låg esliadren utanfi:r
s!. u lle
K~ p Clear, i stilti r, d ä under det en al' Ilieharels båtar
bogsera Fregatten rund, besättningen i densamma, beståt>rHie
endast af Eneelsmän, !;apade bor:ser-t åget, och rymde sin
väg. ~l:r Culting Lunt, Fregaltens (sailiug) ~laster, bemannade gcna.st en annan bi.it, medtog fyra soldater od1 förl'öljde de tlyende. En pålwrnmen tjoelia hindrade denna båt att
återfinna eskadren , hval'iv,enom den med sin hestillnine föll
i fiendens hiind cr-. Genom denna rvmning och dess omed elb3ra föl jde r, förlorade 1\ichard tjugo man af sill hiista l'oll; .
Följande tlagen snndes Cerf in under land, alt efterspa na den förlorade båten, då, genom ni\ gon olycklig omständighet , so m aldrig blifvit liiinJ, men som synes ide kunna
li'tgeas bdiilllilfvarcn till last , Ce rr för alltid bld ~!,iljd från
cskadren.
En storm infrjffat.l c, hvanmd er Mven Alliance ocl• f'allas
sl;ingrades fr~n eslwdren , och Granville afgi<:l1, enligt order,
med l;orJVoj af en nyss tagen pris. Pallas hade fått sin rorpinne braclit, och derigenom nödcats hålla för-de-v ind, nwn
Allianc<>s' afliip,snande härrörde endast af dess bef31llafvares
allt fö1· rinr,a sjömanslwp. Vengranee var det enda af esliadren s fartn;, som, moreone n den 27, fnnns pä sin station .
Den 31 Auensti på moreone n uppbrineade f\iehard utanför Kap Wrath, en svår Letterrnarque, frfln London, destinerad till Qurb8c, hvilken tagit vägen norr om Engl<lll,d , en
omstiindighet som visar, hvill;a betydliga omvägar de Engelslie Sjö-Kap tenrrne voro föranlåtne göra, för att undgå den
mängel af Kaparf' , som höllo sig i de vanligen besökta farvattnen. Under jagten efter denna Letterma rqu e, trälfade
Alliance, f1tföljd af ett annat sliepp från tondon, en Jamaicafarare , som. el en upphrineat .

l\apt. Landais, en Offlce1' , som, efter hvad sederme1'a
blifvit upplyst, måst lerona sin tjenst i Franska Flottan, i följd
af ett serdeles häftigt och olycldigt lynne, begynte nu uppenbart visa prof på sin oroliga och upproris /ra anda, påstående, att, då hans skepp var det enda verldigen Ameriliansl;a i hela esliadren, han ej var sliyldig lyda Kommodorens order, ulan ämnade göra med sin Freeatt, h vad hebt
honom sjelf behagade.
Emot aftonen, samma dag-, synles ett frernmande seeel, som Alliance fick order att j arra; men, i stället att lyda
signalen, vände Kapt. Landais, och styrde åt alldeles motsatt
håll! Åtsl;illiga and1·a signaler gjordes li~a litet afseende på,
och från denna stund han Kommodor Jones' makt öfver detta
fartygs rörelser, h vilket i det hela bord t vara del mest effektiva i rsl;adren , anses hafva upphört.
I förhoppning att återfinna de öfrige af sin eskader, satte
Rommod or Jones derefter lwrs på den andra nppgifna mötespla tsen. Den 2 Septemb er tillstötte Pallas, utan att hafva g-jort
någon pris. Till den 13 fortsatte e~kadren sin väg omkring
Skottlan d, under det fartyg-en alltjemnt ömsom skiljdes åt och
åter stötte tillsammans. Kapt. Landais tillegnade sig en
makt, öfver priserne likasom öfver sitt eget skepp, helt och
hållet stridand e mot disciplin och bruk inom hvarje ordnad
marin. Den 13 lwm eskadren i sig-te af CheviotshilL
Efter erhållen underrät telse, att ett tjugo-ka non-skep p
jemte två eller tre Örlogs-Kuttrar, låg o till ankars utanför Leith:
Forth-bu gten, beslöt Kommodor Jones att göra en landstit;ning och öfverrumpla denna stad. Alliance hade då ånyo
lemnat honom, och Pallas och Vengeance voro sände på en
kort kryssning liingre söderut. Under afval;tan på desse sednares återlwm st gicli emedlert id det rätta ögonblicket; till
utförande af den väl beräknade planen, förlorad t, h varar an-
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ledning annars syntes vara att förvänta en säker frJmgång.
Så snart de tvenne farty{len återkommit och erhållit sine förhållnings-order, löpte Kommodo r Jones in i Forth-bug ten,
slog sir; upp under Leith, och lät, ännu utom kanonhåll från
staden, utsätta och bemanna båtarne. Landstienings-truppen anfördes af l\I:r de Chamilliard, och ~1:t' Dale., Förste
Löjtnanten på Richard, var utsedd att föra befälet öfver sjöfolket. M:r Dale hade redan fått sine order, och var just i
begrepp att eå ned i sin båt, då en hård regnby påkom, med
sådan våldsamhet, att Richard var i fara förlora mastern e.
Nödsal1ad att brassa fullt och min ska see el, försölile likväl
Kommodor Jon es att bibehålla platsen, men vindens häftig""
bet tvingade slutligen alla fartygen att hålla undan, och den
allt mera tilltagande stormen dref dem tillballa ut i Nord•
sjön, der en af priserne förolyckades.
Det är ej lätt att säga, hvad följden lnmnat blifva af
detta vågade företag, om väderleken tillåtet dess utförande.
Den ovanliga djerfheten deri, hade · måhända gjort seeren
möjlig. I hela planen utmärker sig Kommodor Jones' be-:
slutsamhet, höga moraliska mod och djupa enthusiasm. M:r
Dale, en man med mycken ansprållslöshet, enkelh.e t i karukteren, och betänl1samhet, var af den mening, att det tillämnade angreppet bordt kunna röna· en åsyftad framgång.
Kommodor Jones, som med ledsnad öfvergaf sitt djerfva
företag, synes haft i sinnet utförandet af ett annat, ännu
mera vår;samt; men hans c olleger, såsom han i ett h re f hittert benämner sina 1\aptener, vägrade deltaga deri. Det bör
emedlertid anmärkas, att då Kommodor Jones framställde
detta sitt andra förslag för sine unge Officerare om bord på
Richard, alla, utan undantug, med hand och hjerta förklarade sig färdige, att derutinnan bistå honom. Förslaget öfvergafs likväl, hufvudsaliligen i anledning af Kapt. Cottineau's
föreställningar, en Officer, för h vars omdöme Kommodo r Jones synes burit en serdeles aktning.

Äfven Pallas och Vengeance öfvergåfvo nu Richard 1 troIi >en med afsigt att förhindra utförandet af ofvannämndf1
ch Kornmodor Jones fann sig nödsakad att följa efter
g
"
p lan' o
söderut för alt icke helt och ballet ga 1 mtstnmg af dem.
'.
Utanför Withby förenade de sig åter med Kommodoren . Den
på land, emellan Spurn och
Rt. chard ett lwl-fartvg
·. a-'e
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Flamborough Head. Följande dagen stodo Richard och Vengeance in i Humberns mynning, h varest åtskilliga fartyg togos, eller förstördes. Några Lotsar lockades om hord , af
hvilf1a underrättelse erhöllos om sakernes ställning i landet.
De berättade , att en allmän förskräckelse rådde utefter hela
kusten, och alt många personer verkligen nedgräft sitt guld
och silfver, jemte andra dyrbarheter. Tolf eller tretton fartyc hade inalles blifvit tagne af eslmdren, och ännu Here förstörde; men ryl1tet, som, je mte dessa fakta, spridde sig om
de fiendtliga fartyaens ankomst på lmsten, och deras inträngande i Forth-bugten, ve x te, som vanligt, till de mest sällsamma berättelser. Måhända hade också aldrig tillförne nå.o.
gra krigsfartyg väckt så mycken oro, på någon serskildt punkt
af Stor-Brittaniens kuster.
n

•

•

•

Under dessa omständigheter syntes det Kommodor Jones
icke rådligt att längre hålla sig så nära under landet, och
ban stod derföre ut mot Flamborough Head. Hät• kommo
tvenne sv åt· a seglare i sigte, h vilka följande dagen befunnos
vara Alliance och Pallas. Detta var den 23 September; och
vi lwmma nu till den märkvärdigaste tilldragelsen, under
denna sällsamma expedition.
Vinden var på sydkanten 1 helt laber, sjön smull, och
en mängd fartyg i slgte, styrande i olika riktningar. Hela
eskadren, med undantag af Cerf och de tvenne Kapare-fartygen, var nu samlad, då Kommodor Jones 1 vid middagstiden, gaf order att bemanna en af de lots-båtar han behållit
om hord, och sände den, med femton man, under Andre
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Uljtnantens; M:r - Lunt, befäl, aU uppjaga en Brigg, som syntes ligga och hålla under små segel, i lofvart. Denna båt
blef sedan borta från Slieppet den öfriga delen af dagen. Genom förlu sten <~f båtarne utanrör I\<! p CIear, frånvaron af
nyssn ilmnde Lots-båt, och det mansl;ap , som blifvit fördeldt
på pri serne, hade Richard nu qvar en besättnings-styrka af
blott en enda yngre Sjö-Officer och något öfver tre hundra
IllJ!l , samt hade för öfrigt emellan ett och två hundra fångar om bord.
!\nappt hade Lots-båten lenmat Richard, förr än de främsta sl;eppen af en flotta, af öfver fyratio segel, syntes sticka
fram förbi Flamborough Head, liggande bidevind, synbarligen
i afsint att löpa ned åt Canalen. Genom förut inlupne underrättelser, var det Kommodor Jones bekant, att denna flotta
bestod af Östersjö-farare, under konvoj af Serapis 44 7 f{apt.
Ric~ard Pearson, jemte en af regeringen hyrd krys,are, Gountess
of Scarborough, h vilken sednare komm~nderades af Kapt.
Piercy, och förde 22 kanoner. Som intt·esset af följande
berättelse hufvudsakligen är fftstadt . vid de båda skeppen, Sera pis och Richard, skola vi här lernoa en närmare beskrifnins- på Serapis' styrka.
Vid den tidpunkt, h vilken hår omhandlas, bygdes de så
liallade fyratiofyra-kanon-skeppen, vanligen med tvenne batteri-däck. Serapis, icke längesedan . gången af stapeln, var
konstruerad efter denna princip, och ansågs som ett välseglande fartyg. På nedra batteri-d~cket förde den 20 adertonpundige kanoner, på det ö fra 20 nio-pundige, och på back
och s,kans lO sex-:pundige, tillsammans en bestj•ckning af 50
kanon er. Den egde en formligen inöfvad örlogs-besättning
af 320 man, h varibland liliväl säges varit 15 Lascarer.
Dfl eskadren fick sigtc af konvojen, lago de tvenne Örl1gsmännen nä got akterli(:are, i lä om den, sannolikt i afsigt
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att hålla köpmans-fartygen bättre samlade. Baili/fen Scarborough, som märlite den fara, hvaraf konvojen hotades, hade
såtHit en båt om bord till Serapis, med underrättelse om
närvaron af en fiendtlig styrlw, hvilket föranledde Kapt. rearson att, med tvenne kanonskott, gifva de ledande fartygen
signal att hålla ned under hans lä. Dessa ordt·es hörsammades likväl iclie, utan stodo de fortfarande ut, tills de IniDnit oml•ring en learrue från land.
sedan T\ommodor Jones når;ol n:irmare observerat denna
flottas stllllning, ätcrlwllacle han Lots-båten och gaf signal
till allmän jaet, samt lät upptaga Richartls öfver-bramrår.
Dessa tecken till fietldtlighet, väckte äncltlieen frul;tan hos de
närmaste Eneelska liöpmans-skeppen, hvi llw ocl; [;Pnast halsade om, sl;öt.o lai'IIlslwtt, lossade hl'aiU SliOien och gjorde
andra nödsigna ler, medan de, numera glade all tiga en >ådan t illflykt, höllo ned i Iii om sine Örlor:smiin, eller s ölite
skydd tätt in under landet. Serapis deremot, gal' Scarborough
signal att följa med, och sträcl1te ut till sjös, men vände,
så snart den vunnit höjelen, in åt land igen, för att betäclia
konvojen.
Alliance, som var den bästa seglaren i Amerilwnslw
eskadren, satte sig i teten för de jnp,ande, och ropade Pallas
an, under det den passerade förbi. Det har sedermera blifvit upplyst, att Kapt. Landais vid detta tillfälle yttrade till
Chefen på Pallas, att, ifall det större Engelska slwppet befanns vara en femtia, vore intet annat att göra, än att söka
.komma undan, och hans uppförande beliriil'tat· tiltryllcst sanningen af denna uppgift; ty, han hade icke väl lwmmit de
.båda flendtliga fartyrren nog nära, att kunna bPsl:imma dP.ras styrka, fönän han lade bidevind ut från land P! ir: en. Allt
detta var ej allenast stridande mot en gifven batalj-ordning,
.ulan äfven emot Komrnodor Jones' bestiimda ord,,,., !'Oill h<1de
~iunal uppe att lormrra Ii nie , på sii still , att · Allia nc e bord l
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komma akte1· om Hichard, och Pallas blil'va ledaren. l'allas,
som vid samma tid passerade llichard, ropade denne an, Leeärde och llcli veta sin post. Men Kapt. Landais' besynnerliga manöver synes förorsal;at någon obeslutsamhet hos llefälhafvaren på Pallas, emedan äfven han, straxt efter vände och
låg ut till sjöss. Kapt. Gottioeau nr likväl en man, som
saknade hvarl;en mod eller beslutsamhet, och visste äfven, undei' den påföljande alilionen, göra sin skyldieheL lian förklarar sin manöver föranledd af den tanka, som hos honom
uppstod, då han såg Hichard plötsligen hålla utaf och styra
mot land, nemligen att 11ichards besättning gjort myteri och
Till så bög p,rad hade misstro1·ymde undan med skeppet.
så sällsamt vis sammansatta
ett
på
den,
inom
stigit
endet
styrlian, och sådana voro de missgynnande omständic-h eter;
h varunder denna namnkunniea drabbnine utfördes!
Långt Hrän att tänka på reträtt eller myteri, hade deremot h varje man om bord på 11ichard, vill iet infunnit sig på
sin post, oaktadt h var och e u Vtll insåg fiendens öfverläesna
styrka; och häraf synes, till hvilken grad befälhufvarens hö.;.
ga, okulliga anda, nu hunnit meddela sig, äfven åt denna i
så !'inga mån nationela besättning.
Det började nu mörkna, och Kommod or Jones lwnde
endast med tillh;elp af naltldl<are följa fiendens rörelser. Troligt är, att det påkomna mörliret bidrog till den opålmllade
försigtig het, Chefen på Pallas visade; ty äfven efter månans
uppgång, kunde man med möda urskilja föremålen, på något
längre afstånd . niebard fortsatte emedlertid oförhindrad t sin väg,
och kom, vid pass klockan halt åtta, upp med Seropis, då Scarborough syntes ett stycke längre ned, i lä. Under det Ameril<anarn med sagta fart sköt fram, i lofvart om sin motståndare, ropade Kap t. P earson honom an. Svaret var tvetydigt,
och båda skeppen afsliöto, nästan på en gång, sina bredsidor. som sjön var temligen sruull 1 hade Kommodot· Jones
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gjort sig synnerlig räkning på de sex aderton-pundincarne å
nedra däcl•; men redan i d!'tta första lav,, sprängdes tvenne
af dem, hvarvid däcl;et ol'vanl'öre uppliaslades och många af
folket bl efvo dödade ellee sårade. Denna olycklica händelse
gjorde att alla de svåra l;anonerna straxt i början öfvergåfvos, emedan manskapet ej mera hade nog förtroende till deras stj'l'ka, att af dem vidare vilja göra någ-ot bruli. Bärige•
nom redu cerades, på en eång, krallen af Hichards hela lne,
till ungef~irligen tredjedelen mindre ii n motståndarens, o be~
rälmadt det ofördelaktig-a i fördelnioc-en deraf på flera smän·e
kanoner. l{orteligen, det var numera en tolf-puudie Fregatt
mot en aderton-pundig; ett slags strid, h vari den förra, enligt h vad man tror sig veta, ännu aldrie varit sep,Tande.
Konllnodor Jones omuiirnner sjelf, alt efter denna bJndelse,
all hans förhoppning h vilade pä det lolf-pnndiea h ~.tkri e l, under hans Förste Löjtnants bel'iil.

Hichard, som bacliUt sina mlirssegel, vexlade med fienden några bredsidor, fyllde derefter igen, och gick för om
Serapis, som i stället lofvade till al< ter om sin motstån.dare,
kom upp på dess lofvarts låring, och passerade, i sin tur, för
om. Under dessa rörelser, som räd te en hal f tirntna, var
den nära l<anonaden ytterst häftig. Scarborough höll nu närmare, men det är ej med visshet kändt, huruvida den sl<jutit eller iclie. Ameril«lnarne påstå, att den, åtminstone en
eäng, e af Richard ett lag långskepps; men af dess egen llefälhafvares, Kapt. Piercy's, rapport, sl<Ulle det synas, att mörkret och lmtlröl;en hindrat honom taga någon del i a/fä ren, i
det han iclie kunde mskilja vän ifrån fiende; h varföre han,
icke serdeles hågad, att, alldeles utan äudamål, liega och
kläda skott, höll undan från de stridande, vexlade ett eller
par lag, på lånat håll, med Alliance, och bl e f straxt derpå
engagerad, sida vid sida, af Pallas, som, efter e u limmas
hedrande motstånd, tvineade honom att stryka.
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Sedan föt· de mindre fartygen sålunda i förLiciiende blifvit redoejordt, lm n n a vi uteslutande följa striden de tvenne
förnämste kämparne emellan. Som Serapis seglade och manövrerade vida bättre än Richard, var det [{a pi. Pearsons
afsigt, att, så snart han hunnit viii förbi, hålla platt undan,
tvärs för den sednares bor,; men då, vid försöliet hiiraf, det
visade sie, att han ej hade noa rum, lade han hastigt roret
hård t i lä, för att eä fienden Idar, och denna dubbla rörelse bragte båda far·tyeen nästan på en lini e, med Serapis som
ledare. GetlOm dessa osiil1ra manövrer, förlorade det Engelska skeppet till någon del sin fart, under det Amerilianaren,
med seg-len alltjemt liant , iclie allenast sliöt inpå, utan slutligen lade sin motståndare om bord, pfl dess lofvarts låri ng.
Emedan brisen var svag, gick myclwn tid åt till dessa serskilla manövrer, och nära en timma had e reda u för!lutit, från
det att första skottet lossades, till det öaonblick de b[\da
skeppen, såsom nyss nämndes, lade ombord på h varandra.
Ene-elsmännen trodde nu, att Amerillanarens afsigt va t·
att äntra, och några minuter förging-o under en spänd väntan Jerpå; men fartygens position var ej serdeles Iäelig, för
någ-otdera partiet 1 att komma öfver i det andras sl1epp. Elden hade för ett ögonblick upphört , och en döds-tystnad
rådde, först afbrnten genom Kap t. P earsons anrop: "Har ni
strukit~" "Jag har ännu iclw börjat slåss", blef svaret.
Genom det att Riclrards segel brassacles back, medan
Serapis' stodo fulla, skiljdes de båda fartygen åter från hvarandra. Så snart Serapis kommit på tillräckligt afstånd, lade
Kap t. Pearson ned roret, brassade back för och skefra de akterseglen, så att Fregatten eicl1 rund på sin häl, eller dr·ejvändes, förmodlig-en för att under upplofninzen, för ifr!in
bestrycl<a sin fiende långskepps. Rkhard hade då konunit
att slås med sina styrbords, och Serapis med sina babords
kanoner; men Kommodor Jones, som lwnde hafva föga ho[Jp
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sliPpp. som in gendera af dem hade nf1gon serdeles fart, GJOrd-; ombord-läggningen fög-a slwda. Kommodor Jones surrade, med egna hi111der, fast fiendens I.Jo~spröts-tulding till
Bi ehards mesanmast. Serap is; som vid sammuulri\!Iande t, lwm
n ~ira fördevi nd , fördes nu af siua al;tersegel rund, så att båda
fart vaen smån irq::om föll o intill sidan af hvarandt•a, den enes
bo 17 • ~nid t för den andres låring, h varvid Sera pis' ldyfv erbom
br;cktes af. Dess plikt-anl1are hakade fast i Richards lårine-,
och Amerikanarne sl1yndade att med flera surrningar försäkra
sitt skepp i denna ställning.
o
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Kap t. P ea rson, som lil1a väl insåg sin förd el i en formlig drabbning-, som hans motståndare deri kände sin svar,het,
lät, så snart han märkte att fartygen !ap, t h varandra om
bord, e å ett aul<are, i hopp att Riclrnrd simile drifva Idar
ifråu honom ; men denna förv äntan var alldeles fåfäng; ty
utom det att råma fångat h varandra, och slo·åfven voro tätt
sammanpressade, hade ännu !lera surrningar blifvit pålag-da,
för och al; ter, och äfven gallerier och oroamenter bidrogo
att hålla sl!eppen tillsammans. När Serapis' tåg tog styrt,
såg-o fartygen småning-om upp, Serapis med föt·en, och Hichard
med alitern, för tidvattnet. Engelsmännen försöllte derefter
att äntra, men blefvo, utan serdeles förlust, tillbakadrifne.
UnJ er hela denna tid rasade striden med oförminskad
häftighet. Serapis, hvars batteri-portar blifvit tillslutne under
omsvajningen, till förekommande af äntring, öppnade dem
ånyo, för att lftta l1anonerna spela, och på så nära håll ve.x-
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lades nu slwttcn, ntt sättare-st:ingerne stundom måste införas i dr t andra sl;eppets porlar, fö1· att lwnna få kolfvarne
till mynning f' n ar egne kanoner. [) et är tydligt, att en sådan sammnndraubning (lwnllil;t) icke liinee kunde fortfara.
Ocllså rensopade Serapis, med ett eller två lag af sina svåra
pjeser, allt h vad der framföre fanns, och Richards batterikanoner blefvo till största delen öfvergifne. Folket drog sig
undan, upp på däck, der ett stort nntal samlade sig på backen, och fortsatte striden med granater och muskötteri-eld.
Under den tid striden sålunda forteiclr, slet Serapis sin
antagonist i stycken, nästan utan motstånd från fiendens batterier, der endast tre eller fyra tolf-pundiaa oc!J tvenne halfdäcl<s-l;anoner, kunde begagnas. Dessa sednare förstärktes
dock med en kanon från babords-si.d an, och alla tre serverades sedan, under Kommod or Jones' eget tillseende, med
god e!fe l< t till bataljens slut. Till en fjerde, som han ville
bringa öfver, lm nde han icke finna tillräeldigt manslwp. Snart
hade dock striden varit arejord, om icke mansl1apet på topparne, genom utmärlit mod och verksamhet, eHvit den en
annan v:indning. Flera stm·lia afdelningar hade blifvit uppsände, hvillw, efter u5got motstånd, slutligen drefvo allt Serapis' folli ned från dess toppar, livarefter de öppnade en så
ellertryeldig eld på fiendens halfdJclr, att nära nog alla, som
icke blcfvo nedsl1jutne, togo sin tillflykt under däcl1.j
Sf1lunda, medan EnaelsrnäniiEm så aodt som ensamme
fortsatte striden nere i sl1eppet, hade AmerHwHerne vunnit
öfvermaliten på diicl< och i vädret. Sedan någon fiende ej
mera var qvar i Sera pis' toppar, iintradc nå gre Amerilianske
sjömlin ut på Richards stor rå, liVarifrån de begynte lias ta
hand-granater n E' d på fiendens båda ö fra d:icl<, och understöddes häruti af Imn sl;apet på bacl;en, som äfven slunaade
in en hop dylilw genom Scrapis' portar. slutligen hade en
man den djcdhctcn, att taga sin post pft sjelfva storrå-noc-

lien, uer han 1 förscdu med Juuta 1 OCh en pytts full af eranater, nedl'ällde dessa med så mycl;en sllicldiehet, att en
deraf gick ued genom storluckan in på nedra batteriet, hvarest den förorsalwde en våldsam explosion, derieenom att den
först anUinde nåaot löst l;rut, h varifrån elden meddelade sig
till en hop karduser, som l;ruthemtarne, i sin ifver, fördelat
utefler däcket.
Verlwn af denna explosion var förfärlig. Öfvcr tjugo
man dödades ögonblickligen, och mångas kläder blefvo så
förbr:inde, att de iclie hade någonting annat q var på sig, än
skjortkragen samt arm- och byx-linningarne. Af Chefens officiera rapport, som allemuades en vecka derefter, synes, att
der då var icke mindre än trettioåtta man om bord, ännu
vid lif, som på detta vis blifvit skadade, och af hvillw trettio sades vara i stor fara. - Kap t. Pearson uppger, att de
sex al\tersta lwnonerne genom denna explosion förlorade sina
serviser. !nallas måste deraf omliring sextio man af Serapis'
besältning blifvit dels dödade och dels sårade.
Den fördel, som sålunda vanns genom märs-eastarnes
köld och oförslu·äckthet, återställde i betydlig mån jemnvigten i striden, i det den på samma gång försvagade fiendens
eld, och gaf Kommodor Jones tillfälle att öka sin. I samma
grad som Ricliards besättning blef mera lifvad och djerf, förlorade fiendens hoppet om seg ren. En af de lian oner, som
stodo under l{ommodor Jones' eget inseendE', hade redan en
stund varit ril;tal) på fiendens stormast, medan de tvenne
andre understödde elden från topparne, med sliråskott. Genom denna dubbla eld, qvarhållne under däck, der verkningarne af explosioner n e, jemte de sårades jemmer och ångestrop, framställde en fasansfull scen, började Engelsmännens
mod att svigta, och det var ett ögonblick, livarunder den
obetydligaste omständighet skulle fö1·mått dem att gifva sig.
Från denna modfäldhet hemtade de sig liliväl igen, för en
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stund, genom en af dessa oförutsedda h;indelser, som under
stridens vcxlande sl,ifteu så ofta förel;omma.
Scdnn Alliance, sftsom tillförne är niimnt, vexlat en bredsida rn t·d Scarborough, hade den hela liden legat och slagit
af och an, i lä om de bilda stridande, utom riktningen af
deras :;kolt, tills omkring ldoclum half nio, då den syntes
hlilla t vars förbi Ilieharels bog och SC!'apis' al;ter, och i detsamma öppnade sin eld, men på ett sådant afsånd, att det
omöjliucn lwnde bestämmas hvilketdera fartyeet mest skulle
lida deraf. När den kommit utom bärnineen af sina egna
kanoner, lät Kapt. Landais ltigga upp roret, och höll ned, ungefär en mil i lä, girande åt ömse sidor, till dess elden
mellan Pallas och Scarborough hade upphört, då han gick
inom prejningshåll, och språlwde an båda dessa fartygen.
Lapt. Cottineau uppmanade nu Kapt. Landais på det enträgnaste, att taga hans pris i besittuing, och derigenom lemna
Pallas tillfälle att bispringa fl.ichard, ellei' o el\ att, för sådant
ändamål, sjelf slå sig upp med Alliance.
Efter något dröjsmål öfverlog Kapt. Landais sjelf det vietiua äliggandet, och sedan han, under sina mf1rssegel, gjort
tvenne långa slagbogar, befann han sig, vid den period af
striden, vi nyss besl<rirvit, räl t upp i lofvart om de båda
skeppen, stäfvande vestvart hän. Här öppnade han än u u
en eång sin eld, dermed han åtminstone lil(a mycliet sliadadc dem båda. Under fortfarande sl;jutning och efter någon
al hållning, syntes Alliance df'refter på Hichards babords låring; och det är bestyrkt, att dess eld ej upphårde fön·, än
den var nära tvärs på dennes sida.
Väl femtio röster höjde sig nu, föt'
ances besättning, alt de sliöto på orätt
Ianternor visades, i en Ii nie utefter den
var den bestämda icenliännings-signalen,

att underrätta Allifartyg, och trenne
j' t\ re sidan, lJVill>et
under natt-aktion.

E.n Officer tillsades anropa Alliance, och eifva !{apt. Landais
order alt lä gga lienden om bord, och på förfråean om denna order I.Jiifvit rätt förstådd, svarades jakande.
Då månen redan en god stund varit uppe, borde man
rimligtvis iclw lillnnat misstaga sig på de tvenne fartygen, helst
Richard var helt och hållet svart, och Serapis hade gul sida,
utan syues den öfvertygelsen varit allmän om bord i den
förstnämnde, att sådant sliett med I' en afsigt. Vid de första
skotten från Alliance, lemnade en eller två se1·viser, vid Richard s tolfpundiga kanoner, sina pjeser, förmenande, att de
Engelslte af Alliances besättning bemäktigat sig skeppet och
voro lwmne att bistå fienden. Det vill synas, att Alliance,
med sin eld, demonterade ett par af Richards kanoner, utsläckte flera af batteri-lanternorna, oeh tillfogade denne icke
obetydliga sliiHlor i taldio{l'etl.
Alliance sträclite derpå ut bhlevind, ett stycke ifrån, men
syntes snart äter hälla ned på Richards babords sida, samt
vidare lofva upp under dennes bog och Serapis' akter. Det
påstås med visshet, att Alliance, vid detta tillfälle ånyo öppnade sin eld, redan då dess skott, möjligtvis ej förr lmnde
träffa Serapis, än de passerat tvärs igenom Richard. Tio
ellet· tolf matl syne1; ocliså blifvit skjutne på Richards back,
l1varibland en Officer, vid namn Caswell, som ännu i dödss tunden påstod, att han erhållit sitt banesår genom det vänslwpliua slwppets eld.
Efter denna manöver höll Alliance ned i lä igen, girande
af och an, samt uträttade för öfrigt ingenting vidare, under
fortsättningen ar' striden.
Alliances eld ökade betydligt de grundskott och läckor,
Richard erhållit, och så mycket vatten hade redan inträngt i
detta sllepp , att det nu småningom började sjunl1a. Det har
~
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äfven genom flera vittnen blifvit bestul•t, att det hade de
farligaste gnmdskotten under babords bog och låring, hvilka
ställen icke simlie varit åtkomlisa för Serapis' kanoner. Dessa
intyg synas dock, i hänseende till slutsatsen, vara mindre
tillförlitliga, emedan vi veta, att, vid bataljens början, Serapis lofvade upp på Richards babords låring, och sedermera
äfven befann sig på dess babords bog, under förs öl\ et att
passera för om. Det är då allt för möjligt, att Richard vid
dessa tillfällen blirvit träffad på nämnde ställen, och med flera
sålunda förut erhållne läclwr, är det gifvet, att de nya grundskotten hastigt sliulle öka faran. Å andra sidan, om Alliance
verkliee Jköt, medan han ännu låg m id t för niebards ~og
och li'rfing, såsom det af en Dlängd öfverensstämmande v tttn en blifvit intygadt, kan det ock vara gansl<a möjligt, att de
farliga grundskotten kommit från Alliance.
Dermed må för öfrigt förhålla sig huru som helst, så
spridde sig emellertid kort efter Alliances afhållning, bland
Richards besättning underrättelsen , att sl<eppet höll på alt
sjunka.. Båda fartygen hade flera gånger, under aktionen,
råkat i brand, och med möda hade man lyckats släcka elden. men nu tilll;om en ny fiende att strida emot. Underrätt~lsen derofri meddelades af Timmen:nannen , bvars åliggande var att undersöka pu:nparne , och förorsaliade en allmän bestörtning. Den oreda , som härar uppstod, ökades
ännu mera derigenom, att Uppbörds-Ronstapeln, i ögonblickets försl\räclwlse, lössliippte de Engelslia fångarue, h vilkas
antal uppgick till öfver hundrade, i afsigt att låta dem rädda
sina lif. En af dessa, Kaptenen på den norr om Skotlland
tagne Lettermarquen, smög- sig genom en port om bord på
serapis, och berättade för Kapt. Pearson, att några få minuter troligen sku.lle afgöra striden till hans fördel, eller sänka
hans fi ende, emedan han sjelf blifvit frigifven, i ändamål att
rädda sitt !if. Vid samma tid hade Richards Konstapel kommit upp på dlicl< , och dft han icke såg till hvarl1en Kommo-
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Jor Jones eller M:r Dale, hvilka b5da voro sysselsatta med
de befriade fångarue, ej heller trodde l\Tastern, den ende
förman han, utom dem, hade i skeppet, vara vid Ii f, sprang
han upp på hyttan för att hala ned flaggau . Lycldigtvis vnr
flaggsp elet redan af~kjutit och flaggan släpade i vattnet. Han
fann sig då icke äga annan utväg, att ge sin afsig t tilll;änna, än att t'opa och begära qvarter. Kapt. rearson ropade
tillbalw, och frågade om niebard gifvit sig, hvilket besvarades
med nej, af Konunodor Jones sjelf. Troligen hördes icke
svaret, eller, om det hördes, ansågs föt·modligen komma från
orätt person, emedan Kap t. Pearson, uppmuntrad af de underrättelser, den undsluppne fången meddelat, så väl som
af sorlet och oredan, som rådde om bord på Richar.d, lä(
upplialla än Lereastarne, och gaf dem oro er att taga prisen i
besittning-. Sera pis' mansl<ap började genast äntra, men då
de kom mo upp på relingen, och fingo se Richard s äntringsfolli färdige alt möta dem, drogo de sig sliyndsamt tillbaka.
Under allt de tta, vor o Richards märsgastar i clie overksamme, och fienden bl ef snart 1 med förlust, drifven ned igen
under däck.
Löjtnant Dale hade emedlertid, sedan numera någon
kanon icke lwnde bringas i vel'lisamhet, fördt fångarue till
pumparne, och genom att sålunda dra ga parti af deras försliräclielse, ble f sjelfva det förhastande, hvarigenom sl1eppet
sft nära gått förloradt, troligen orsal(en till, att .det ännu
kunde hållas flott. Elden bröt åuyo ut på båda fartygen,
oc:1, med undantag af ett par lwnoner på h vardera sidan,
upphörde sl1jntningen, medan folket arbetade med eld-släclining. Det berättas , att Serapis under loppet af striden, i el< e
mindre än to lf gånget· fattade eld, och af det följande synes, att Richard, mot slutet, alltjemnt stod i brand.
Så snart ordningen hunnit återställas om bord i Richard 1 började utsigten ar framgång, för Amerikanerne, öka
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~ie, medan Engelsmännen, som Dflslan mangr·ant. blifvit drifne
ned under däck, småningom syntes uppgifva hoppet om seger. Deras eld salitade af betydligt, under det alt Hichards
åter blifvit ölwd med några fl era kanoner; Serupis' storma st
började svigta, och dess försvar, i allmänhet, var numera
mindre lifliet. Vid pass en limma efter explosionen på batteriet, tre och en half timma efter det första slwttet loss ades, och emellan två och två och en hal f timma sedan fartmen bli!\ i t fästade tillsammans, strök Sera pis. Kapt. Pearson nedhalade llagr:an med egna h~lndcr, emedan ingen af
besi"1ttningen ville utsätta sig för elden frän Hicltards toppar.

Så snart det blifvit belwnt, att Eneelsmannen strullit sin
fl aga a, hoppade Löjtnant Dale upp på relingen, h varifrån han
på storebrass-skänklin e svängde sig öfvel', om bord på Sera pis, och trä/fade Kapt. Pea!'son, nästan ensam, på halfdäck, der denne tappre Officer, under hela denna hela och
mördande batalj, förblifvit på sin post. Just som Löjtnant
Dale helsade den Env,elsl; e Kaptenen, kom Sera pis' Förste
Löjtnant upp från batteriet, för att fråga om Richard hade
strnliit, ert er som dess eld upphört. Löjtnant Dale lät nu
d('n Enr:elsl;e Officeren förstå, att han misstagit sie om förhållandet, och att det var Serapis, som hade strul;it för Richard, och icke Richard för Sera pis. setlan Kapt. rearson
bestyrkt rigtigheten hära f, erbjöd sig nämude Offlcer att återvändil till bal ter iet för utt tysta de kanoner, som ännu fortsatte elden, men h vartill Löjtnant Dale icke samtycllte, och
båda de Engelske Officerarne blefvo i stället eenast förde om
bord på Hicharcl. Straxt derefter upphörde äfven elden.
Löjtnant Dale följdes om bord p!i Serapis af ett parti ~inter
gastar och en Midshipman, vid namn 1\Iayrant, h vilken, så
fort han !;om öfver reliugen, blef v,enomborrad med en pik,
af en man, framlwmmen frfn1 v,ånubordet, och som var olwunig om att Serapis strukit. Sålunda slutades denna, i alla
afseenelen märkTflrdiga, a/fiir, på ett högst ova111igt sätt, då
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s!wtt loss:~ des och blod flöt, ännu medan den bes il tningstagaude Ofllceren var i fredligt samtal med si ua båda fångar l
Genast efter Kapt. rearsons ankom st om bord på Richal'd, och sedan Löjtnant Dale erhållit tiliräcldigt mansl;ap
till sig på prisen, gaf Kommodol' Jon es ordel' att !;apa surruingarn e och skilja fal'tm en åt, och medan Ricl;ard smånidgom saclwde undan, tillsades Löjtnant Dale, att med Serapis
följa efter. Han brassade derföre skarpt bacl1 för, och lade
ned ror et , men sl;eppet ville icke lyda livarken segel eller
ror. Förvånad öfver del ta, sprang han från nacliterhnset, på
hvil11et han satt sig, men hann blott ett pa1· stee fl'am, då
ha u fiill omlmll på däcket. Ila n had e , af sp lint, fått en svår
slwda i benet, men visste, intill detta ögonblick, ingenting
derom. Han lyftades åter upp på naekterhuset, då straxt
derefter J\Iastcm på Serapis kom upp och unclenättade , att
Fregatten var anl<rad.
Under tid en hade Löjtnant Lunt, som varit frånvarande
Lots-båten, återlwmmit, och gått ombord på prisen. Löjtnant Dale uppdt·og nu åt honom vål'den om Serapis, tåget
kapad es, och Frev,atten följde Ri chard, enliet order.
Ehuru denna envisa och blodiga strid äntligen nått sitt
slut, voro h varlien farorna eller mödorna för segervinnarue
öfverståndne; Richard var både sjunkande och i brand. Elden var redan i bålsl\eppet och hotade att hinna durl1en i
h varje ögonblick, under det alla pumparnc, oupphörligen i
gång, lmappast förmådde hålla vattnet vid samma höjd i sl;eppet. Hade de uttröttade besiittninearne varit lemnacle åt sig
sjelfva, simile det säl;erligen inom kort sjullllit, men de andra
fartygen af esl1adren skicllade folk ombord, till hjelp vid pumparne . Faran af elden var så stor, att till förelwmmande af
en explosion, allt krutet måste föras upp på däck. Natten
passerades sålunda , under det ihärdigaste pumpande och en
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fortsatt strid mot låeorna, till dess, följande moreonen Idockan tio, dessa sednare blefvo dämpade. Nå era Engelsmän
hade, efter aktionens slut, rymt från Richard, i en båt, som
de tagit på Serapis, och h varmed de landade i Soarborough.
1tsl•illige af manskapet voro så försilräckte öfver sl1eppets
belägenhet, att de hoppade öfverbord och summo till de
andra fartygen .
I dagningen ejordes en närmare undersökning om Richards tillstånd. I en Ii nia, al•teröfver och mi dt för de af
Sera pis' kanoner, som af explosionen ej blifvit demonterade,
befunnos nästan alla timren , å båda sidor, anlineen in- eller
utbräckta, och endast några få topptimmer, som förhlifvit
osl;adde, säges hafva bindrat hyttan och de ö fra däcken att
falla ned. Vid stridens slut vat' också Öppningarne så stora,
att de ilesta af Serapis' skott troligen passerat igenom Richard, utan att röra någon tina. Roret var bortskjutet och
nästan hela akterspeeelns bordliiggning utbräcl1t. Akterskeppet, under öfra däcl1, var alldeles söndersl1jutit, och ineenting, utom omöjligheten för Serapis att, på så nära håll, tillräcld ir, t elevera lwnonema, hade räddat dem, som voro stationerade på halfdäckct.
Resultatet af denna undersö!ming hlef den, att en hvar
öfvertyp,ades om omöjligheten alt föra Hichard i hamn, i händelse af påkommande blåst. Kommodo r Jones föranläts deraf
låta förtlytta de sårade och sjulie, medan vädret ännu fortfor att vara vackert, och härtill anv5ndes följande natten och
morgonen. Den Officer, från Pallas, som till slut hade sig
uppdl'aget befälet på niebard, lemnade slieppet klodan nio
f. m. den 24, sedan vattnet då hunnit upp uuder trossdiicket. Vid pa ss Ii! orkan tio syntes Bon Ho mme Richard, efter
ett par dj upa rullninaar, i hafvets djup långsamt försvinna .
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Sedan läran om månens och solens inilytande att åstadkomma hafstider, eller den under namn af ebb och flod
kända verkan af hafvets sänlwing och höjning reguliert 2:ne
gånger inom tiden af i medeltal 24 timmar 48 1, blifvit utredd och bevisad, framstod för tanken såsom högst sannolikt att en likartad verlwn af samma himlakroppar skulle
' på luften i atmospheren.
utöfvas
Att så iifven förhåller sig är numera bevisadt, eenom de
af Öfverste Sabine verkställda observationer å ön S:t Helena.
Han har nemligen funnit, att i atmospheren finnes , liksom i
hafvet, ett motsvarande inflytande af samma orsaker, eller
lufttider så väl som hafstider - detta factum har, i anseende till vedmineens litenhet så väl i och för sig sjelf, som
ock i jemförelse med de rublminear i atmospherens jemnvigt, hvillm uppkomma af andra orsaker, och alltid lägga stora
svårigheter i väeen för uppdaeandet af sannineen, endast
genom de omsorgsfullaste iakttaeelser och medelst de förträffligaste Instrumenter lnmnat utrönas . Genom observationer på qvicksilfrets höjd i Barometern, fortsatta h varje timma under loppet af flere år på Metereoloeiska och lVIagnetiska Observatorium å S:t Helena, är tillvaron af en af månen
verl1ad lufttid i atmospheren satt utom allt tvifvel. Man har
funnit, att å S:t Helena, qvicksilfrets höjd i Barometern är
hvarje dag i medeltal fyra tusendedelar af en tum höere
vid de två tidpunkter, då månen är i Meridianen öfver eller
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under Polen, än då den är G timmar derifrån skiljd på ena
eller andra sidan. Föt'änderlir,heten emellan detta maximum
och minimum är dessutom fortgående och oafbrutet, och lemnar sålunda ett nytt element till physislm vetenskapernes
framsteg .

Att förekomma eller hindra sjömasl•, sim l och gräs att
fiista å jernfartygs bottnar, har man i England försökt tvenne
sorters bestrykning på Ångfartyeet Unelines botten. Den ena
sidan deraf beströks med en sammansatt blandninG, uppfunnen af en Herr Haij, den andra sidan med en blandning af
Olja och Mönja. Vid noggrann undersölmin g, som 6 veckor
sednare anställdes i närvaro af Befälhufvande Amiralen i Portsmouth, Sir C. Og le, befanns den sidan, som blifvit bestrul;en
med Herr Haijs blandning, så ren, som om den varit ny, hvitliet icke var förhållandet med den andra sidan af botten.
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allmänt bruk, och derigenom tillförlitligen bevisa uppgiftens sanning.

En Engelsman, vid namn Craddock, har uppfunnit en
Ångmachin, som i mer och mindre mån förenar förmånerne
af de 3 bittills begagnade Ängmachin-s ystemer nemligen:
högtrycks-, condenserings- och expansions-. l\'Jachinen är försedd med en större och en mindre Cylinder enlir,t I-Iomblowers plan. Till den maehin, hvarmed Craddocl• redan
gjort försöl<, är den mindre Cylindet'os tvär-section af 38!
qvadrat-tums yta, dess pistons hastighet 146 fot i minuten
och ångtrycliet nära 78 'fl) per qvadrat-tum. Den större eller
Expansions-Cylindct'ns tv[lr-section tir af 156 qvadrat-tnms
yta, dess pistons hastighet 220 fot i minuten och änr,tryc!iet
10 11) per qvadrat-tum. Pannan har verticalt ställda tub-:
formie-a rör.
Öfver nytt:.~n och användbarheten ::f denna maehin har
en Herr Cowper lemnat ganska tillfredsställande intyg.

Ett sätt att medelst vissa metallisl<a salters inmängantle
göra träd my el< et varalitigare, påstås vara funnet af Herr
Chevremont, Förste Ingenieur för Grufarhetena i lk lgiPn. Han
har uppgifvit, att solutionen skall inlriinga till de innersta _
delarue af det hnep,na trädet och p,öra det ritminstolle dubbelt så varal•tigt. Belgiska Hegerineen har äl'ven gf1tt i underhandling med egaren af Patentet prt uenna uppfinnine, Herrar Lambert & Cornp. i Brt\ssel, om beredningen på uppffifvet sLit t af alla de triidpjecer, som kormua att begagnas till
underlag för jernvägsbanol'lle. Då emellertid ue flere uppfinninear, som för triids varaktiggÖJ'ande förut uppgifvits, befunnits vid tillämpning icl;e motsvara, h vad om dem förespeglats, anser Förvaltnineen sig böra upsl1juta med ett omdöme om denna, hvilken, i händelse den siwlie befinnas initiimma med uppuillen, icke l•an -undgå att snart lwmma i

eradelock ämnar beeagna den till framdrifvande af fartyg
med slm1f, och uppv,ifver fördefarne af dess an vändande
vara följund e:
l :o Genom föreningen af de båda Cylindrarne erfordras

för dem gemensamt endast en slid, en excenter-rörelse, ett
tvärstycke, en åneJåda och en vefstake, genom hvill•et allt
besparas mycken tyngd och utrymme.
2:o Sliflens beskaffenhet meclgifver, att ångans tillopp
till Cylindern kan afsk<
'iras vid hvilken del af slagets län{fd
som helst, ifrån hälften till en tjugonuel dernf, hvilli et är en
omständighet af största vigt, pB r,runll hvaraf Craddock tror
sig Iutuna med säkerh et lwga rrna ~nr;a i pannan uf till oc h
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med 150 a 200 'li) tryck prl qvadrat-tummen' eller omlo'ing
6 r, ånger det största tryck, som nyttjas å våra nuvarande
till sjös begagnade condenserings-machiner.
3:o Genom Condensorns sänkning till fartygets botten
och ställande i omedelbar beröring med hafsvattnet, blifver
den alltid af mycl1et låg temperatur och dess yta, som eljest
vanligen erfordrar 20 q vadrat-fot per hästkraft, reduceras
till endast 5 q vadrat-fot per hästl;raft; och då tillika ånga a[
högtryck begagnas med expansion, blifver endast en tredjedel, emot vanligt, att med samma kraft condensera.
4:o Maehinens lätthet och enkelhet.
5:o Undvikas de så kallade Iuftpumparne, h varigenom
vinnes minskning i kostnad och tyngd samt be hof af utrymme.

La Flotte, Journal de la marine Royale, du Commerce et
des Colonies. 27 Nov. 1847, innehåller:
NÅGRA ORD OM EN NYLIGEN TIMAD OLYCKSHÄNDELSE

*).

Det förskråeldiga olyclisfall, som ånyo drabbat vår Flotta,
har verl1at en allmän och djup bestörtning. Man kan väl
föreställa sig, det smärtsamma intrycl!, denna händelse gjort
hos alla män af vapnet. Man gör sig den frågan, när olyckan skall upphöra att förfölja oss'? De mest säkre, beslutsamme och erfarne befälharvare liUnna icke förjaga en viss
*.) I anledning af

Fregatten (60 k:s) !a Gloire's och
Korvetten
La Victorieuse'

förolyckande
på Korea-kust en.
Dessutom ha Fransmännen förlorat, de 3:ne sista åren, följande
fartyg:
le Colibri 2,i 18!~5, kantrad i MoBriggen
zambique kan. 7 man
bergade.
La Doris \ 9 18!~5, kantrad vid
Skonert
Brest. 14 man omk.
.Ång-/(orvetten Le Papin r"2 18!~5, vid Maragao,
Afrik. kusten. Bergade
76, omkomne 75.

1 8!~7,

6:o Erfordras mindre än hälften af nu behölligt bränsle.
Att dessa fördelar äro af högsta betydenhet är ovedersägligt. Förvaltningen anser sig dock icke lwnna afgifva något utlåtande om uppfinningen, innan med rnachineo anställts
förs öl\ ombord på fartyg, h varefter det först blifver möjligt
att bedöma i lJVad mån de uppgifna fördelame förverkligats. skulle erfarenheten visa l att ingen öfverdrift finnes i
uppgiften om den upprunna nya åugmachinen; så iir lätt att
förutse, det den skall föranleda betydliga förändringar i
ångfartygs-constructionen.

4,ng-Freqatten
An.!J-/(01·vetten ~;X;~~and} 18!~~~. Mogador.
Horvetten
La Seine
f t8tr6, Nya Caledonien. Besättn. bergad.

Siwnerten

La Levrette \ 4 18lr6, Nor . kusten af
·

S. Amerika. Besättn.,
60 man, bergad.

J(anon.-Briggen La Chevrette H 1846, Eng. kusten,
t ~0-k.-Fregatt.
3 Ang-Fregatter .
3 ",egl. 1\on'etter.
3 Ang-1\orvetter.
2 Skonertar.
1 Kanon.- Brigg.
1 Brigg.

i/i'

genom ombordläggning. t~ man omk.
.Äng fart. (60 hästk.) L' Erida11 2" 8 18lr6, Cayenne.
.Ång-F1'egatten
Le Carafbe på V. Afrik. kusten
d. V 1847.
Horvetten
Le Berceau uti Indiska farvattnen.
Man och allt . l början
af 1847.
Äng-Fregatten
Le Cuvier uppbrunnen. Palma,
s1stl. Jan. t8lr8 .

no
oro, en nästan vidsiwpli g l>iinsla, vid betraktandet af Jet missöde, som sedan någon tid synes fästat sig vid vå1· Flotta,
och hvaraf en sinnenas nedstämning kunde härnyta, som vore
vida mera att heldag-a, än all den materie!a föl'!usten. Jemte
en decimerad Flotta, vore en Idenmodig och försagd (timide)
personal, en ohjelplig olycka. Det första ord, vi stiilla till
våra Örlogsmän, efter dessa beklagliga tilldragelser, må da
blifva ett vädjande till deras sinnesstyrlw, beslutsamhet, raslihet
och sjcdf-förtroende. Flottans framtida öde beror deraf. Det
gifves uti alla mensldiga förhållanden, vissa olyclo;diera sbiften, som äfven de sl;icldigaste ej förmå behensl;a. Vi hafva beviset derpå uti denna beldagansviirda serie af slieppsbrott, som nu inom en lwrt tiJrymJ iip,t rum. Hela Flottan
har sig väl bellan t, att de män, på hvill;a ansvaret af dessa
motgångar fallit, ingenting förlorat af den reputation, h varat'
de äro i åtnjutande. Rättvislie-en måste el'!1iinnas, att Cheferne på de under de tvenne sista åren förolycl!acle fartygen,
varit ibland de utmärktaste i vår !'lotta; detta är, med ganska få undantag, mcdgifvet. De hafva varit olycklige, det är
allt, som lwn sägas. Der mennislwn har alt kämpa mot naturens- förenade lirnftcr, måste uteängen mera bero på ödets
sliiel;else, än af den mcnsldiga förmåg~n. Andra än vi hafva
ocl>så sin<~ motgflng-stider.
Må alltså vfira Officenu·e bevara heia deras ~innesl1raft;
må de iclie lisidosätta h varken initiativet, eller elen tillförsist och öfrige för eträden, som utmiirl;a befälsl;apet. En
anda af rädsla och försagdhet, inom Flottan, vore det största af alla skeppsb rott. En sådan Flotta, om den äfven
Iemnade oss några fartyg mera i behåll; Inad lmnde den
väl en dag uträtta! Vi önska derföre, i dessa motgångstider, återkalla våra Officerare till hela deras inneboende sinnesllraft; denna !;raft, som utgör sjCden i alla sjömnnnaviirf,
utesl uter icl\e vaksamheten och försi(~tighet. Men en ldoli
för 5i(; tiglwt låter ganska väl förena sig med dristigh et , och
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är någonting helt annat än räddhåg-a. Disciplinens förfall,
försummelse och sorglöshet i tjensten, se der h vad som är
angeläget aU bekämpa. Det enda värdiga svar, hvarmed
missödet, lillasom Flottans förtalare, m åga mötas, äro en
föröliad valisamhet och ståndal;tighet. !\lan bör föe öfrigt
sliilja emellan de olika uppdrag (missioner) en Fartygs-befälhufvare kan erhålla; några fordra framför allt en skyndsamhet, hvarvid stundom icke allt lian förutses och hinna
förberedas; andra utgöra upptäckts- och kunslwps-expeditioner, eller tillfälliga besök på vissa punl;tet·, der det pröfvas
nödigt att visa !'lage-an.
Det ät' synnerligast med afseende på dessa sistnämnde,
som vi här manat till ökad uppmärlisamhet och försigtighet.
Regeringen har ännu icl1e publicerat Kapten Lapierre's
rapport. I salmad af detta dolmment afhålla vi oss från
h varje förtidigt bedömande af händelser, hvarom så olika
berättelser upptagits i tidningarne. Vår egna ställning förbjuder oss, mera än andra, h varje förhastad reflexion. Det
synes oss vara onödigt att här återg·e allt; vi insl!ränka oss
till att läuere fram i bladet inta ca ett bre f, som redan varit synligt i la Press e, och !Hars Författare är oss bekant.
Det är den fullständigaste berättelse, om denna olyclishändelse, som ännu blifvit allmän gjord .
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*) Genom en Amiralitets-ord res hafva Engelska Ångfartygen med 1847
års början blifvit indelta i följande klasser:
1\lass. A. (1:a klass ..~ng-Fregatter). Tontal emellan 18!~7-1M4.
Machin-kraft 650-800. Besättning 360 och deröfver.
B. (2:a klass. Äng-Fregatter) . Tootal emellan 1200-1300.
Machin-kraft 320-560. Besättning 175-200.
C. (1:a klass. Å-ng-Korvetter). Tontal emellan 960-1120.
"
. Machin~kraft 280-'~20. Besättning H5.
D. (2:a klass. Ång-1\orveHer). Tootal emellan 700-900.
, Machin-kr~ft 140-2!10, Besättning 100.
E. (1:a klass. Ång-Kanon-B5 tar), Tontal emellan 360-600.
Machin-kraft 100-230. Besättning 60.
F. (2:a klass. Ång-liauoo-D[itar). OmfaLtar alla andra l{rouaus An?fartyg,

"
"
,

,
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