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UTDRAG UR PnEl\IIEn-LöJTNANT C. O. L. RuDBECKS AN
TECKNINGAH RÖHANDE FHANSK.-\. ÅNGFLOTTAN SAMT DE 

FÖHSÖK MED NYA ÅNGLINIESKEPP, SOM UTFÖRDES ÅR 

1853 OCH 1854. 

F öre år J 852 e g de Franlu·ike inga ängskepp. Dess äng
flott a bestod af följande fartyg: 20 st. lljulåogfregatter, 10 a 
12 ångkorvetter, samt oml1ring 70 åogbriggar, avisfartyg och 
bogser far tyg. 

Af de 20 ängfregatterna är det egentligen icke mer än 
åtta, som äro enkom byggda till krigsbruk. De öfriga tolf, 
som ännu ka ll as nies bateaux a vapeur traosatlantiques\ bygg
des under regeringe ns garanti af ett bolag, för kommunika
tion mellan Frankril1e och Amerika, men företaget bar sig 
icke, så alt staten måste öfvertaga all a fartygen. Dessa tolf 
fre gatter kunna igenkännas på deras Amerikanska namn såsom 
Orinoque, Panama, CacitJue, Canada o. s. v. 

Den starlwste af :~Ila fregatterna är le Mogador, som · 
eger 650 hästars maehin med oscillerande cylindrar. De öf
riga hafva 450 a 550 hästars machiner. De äro upphuggne 
för 28 kan.one1·, men de kunna ido bära detta antal, så 
lramt det icke sim il e utt:iiras af l1aronader eller andra lätta 
kano ner. En del äro bestycl.ade med 14 kanoner (80-pun
dige bombkanoner och 30-pundige kanoner), bvaraf 6 finnas 
på däck, samt 4 i främre baltedet och 4 i det aktra, men 
tle ra ar dem, som van ligen gjort tjeust mellan Toolon och 
Al gier, samt mellan förstnåmnrle stad och Civila Veccia m. 
Il. orter, hafva icke mer än några karonader eller lätta 30-
Pundige kanoner på däcli. 
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Åugkorvetterna ha fv a mellan 3()0 och 400 håstars ma
chiner, deras bestyckninp,ar äro hög~;t olilw. Vanligen hafva 
,je 6 a s l• anoner, hvaraf dt par bombkanoner. 

De öfriga ångfartygen hafva macl1iner af 300, 260 och 
120 håstars kraft samt deruntl er. Dessa bafva endast en obe
tydlig bestycknine, några halva ett par lätta 30-pundige ka.
noner, gran;

1
tl1anoner ell er karonader, andra hafva 12-pundl-

ge metallka11o11er eller endast niekor. 

De flesta af alla dessa fartyg ha f va varit nästan .. ständigt 
utrustade och börja nn alt blifva temligen gamla. Annu äro 
de gansim nyttiga, så limge det finnes qvar sk~pp, som he
hOfva bogseras, samt för att transpo.rtera trupper; men .det 
iir troligt , att så snart kriget blir slut, blifva de gamla hjul
ångfartyp,en utdömda, så att Fransl;.a Oottan sedan _komm er 
att bestf

1 
endast af fartyg, konstruerade i öfverensstammelse 

med de sista årens id eer. 
Under det att Enp,land r,jorde en mänf,d mer eller min

dre lvclwde försök att använda ångkraften på fartyg med 
. " , "'' · o b~unde FrankrikP endast 2:ne sådan e, nem l. s1dobesl' t• llll1,, w r, , - 1'1 !v och Ja Pomone och det var icke förr ~\D ar fregatterna s , • , 

18\!S som rPp, er in~ en fatlade det djerfva beslutet alt med ens 
b vgga f' lt ångliniesli~pp, som skulle öfvertraffa allt hvad mnn 
l;rut sett i den vflgen. Första idePil till detta sl;epp,. det 
bekanta s\iP (lJ!i'l Napoleon, tillhör Prinsen af Joi uvltl e, IHI:l; en 
tillsamman ro~d en då ännu ung In~eniör M:r Dupuy de Lo.roe, 
uppgjorde planen för dt·ss byuzande •. Prins~n fi ck docl1 IClle 
vara med 

0111 utförandet af denna s1n favontplan, ty knappt 
· 'l' 1 förr än Februari-revolutionen var t.iilen strflCI\t I ou on, 

n t bröt. 

Samtidiet me d byggandet af Napoleon, arbetades med att 
förse 2:ne andra s\iepp med ånsmachiner. Dessa v oro: det 
då sedan på stape l varand e skeppet Charlem~goe, som för
säes med e~t machineri af 600 hästars kraft, samt en två-
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bladig propeller och brunn; och de !l gamla tredäckaren Mon
tebello, som undergick svår reparation och försågs med 140 
hästars machin, och fyrbladig propeller utan brunn. 

Dessa sk epp, som representerade 3:ne olika ideer, blefvo 
[årdiga nästan på en gång. Charlemagne ejorde sina prof
ILirer under sommaren 1852. Napoleon gick till sjös några 
månader sednare, och kort tid derefter äfven Montebello. 
J December 1852 samt Januari och Februari månader 1853 
anstålides med dem 3:ne prolturer, för alt j emföra dem med 
slieppen uti Medelhafsesl;adern, som då bestod af tredäckarne 
la ville de Paris och Valmy, samt skeppen Henri IV, Jupiter 
och Bayard. Programmet till dessa försök var mycket vac
kert och väl uppställdt, samt ämnadt att rigtigt lära känna 
skeppens egenskaper, för att deraf vi,nna ledning för byggan
det af nya skepp. Ånesl•eppen borde, enligt detta, försökas 
både sins emellan uch tillsammans med segelskeppen, så väl 
i anseende till segling under olika omständigheter, soni till 
deras förmåga att manövrera och bogsera m'. m. I synner
het skulle största afseende fä stas vid propellerns inflytande 
på sl1eppens egenskaper, serdrles ombord å Charlemagne, 
som var försedd med brunn, så att den der kunde stundom 
vara hissad, stundom arkopplad och stundom fåslad i någon 
viss ställning. 

Olyckligtvis kunde icke des sa försök utföras i sin hel
het, så att man erhöll gansl.a få res ultat er, ty; så fort eska
dern kom ut från Tonlons redd, blåst e det al la tre gångerna 
upp en så kallad Mistral, d. v. s. N. V. vind, att den icke 
kunde gå tillbaka till Toulon, utan måste söka komma till an
kars på Hyeres redd; h varest niir det lyckades skeppen att 
komma dit, de väntade att stormen skulle lägga sig för att 
ånyo börjl försöken, men vaoligt>ll hade dessa knappt åter 
börjats, förr än eskadern måsto återigen söka skydd på nämn
de redd. Vanligen lyckades dett a en dast för några af skep
pen, åe öfriga kommo i lä om öarne, så att de redan in-
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J.omne mås,te återigen gå till sjös på det eskadern icke skul~e

ski·ngras. På detta sätt kom denne tre särskildta gånger till 

eranoskapet al Nizza >l). 

Troligen hade lörsöl1en blilvit fortsatta om icke, uti< 

Mars månad, eskadern blifvit sliickad till Orienten. 

En sal1 hade man tillfälle att under dessa försök få af

gjord', neml. att så väl ångskrppen som de seglande skeppen. 

bergade sig ganska väl uti hårdt våder. För öfrigt voro de

hufvudsakliga resultaterna följande: 

a) Då de ölriga skeppen pressade med sf.'gel för att ligg& 

upp ankarplatsen å Byeres redd, gick Napoleon endast med 

maehin med god. fart förbi dem alla emot stormen och upp

nådde ensam anl1arplatsen. Charlemagne med maehin och 

segel hade troligen äfven uppnått den, men inFJaD han kom 

in på redden, signalerade han nå.got haveri och begärde att 

få hålla af. 

Hvad 1\lontebeJrlo angf1r, så lillnde den under alla jem

före•lser iclie försökas i dess egenskap af ångske·pp, t·y ma

chi nen var under reparation und"r hela denna tid. Det enda 

S!(;ll'Fl l;unde utr8nas var, hvad inOy~ande drn ständiGt släpan

(J.e prot>ellern hade på dess egenskaper såsom segelsliepp. 

Detta sbepp har under alla tider varit liändt sås·om en dålig 

*) Det förtjenar att anmärkas, att så snart vi kommo framför Nizza 
upphörde alltid Mistralen och vi möttes der antingen a·f stiltje eller 
af, stundom hårrlt blåsande, Nordostliga vind:1r. Men, ~å snart vi 
sökte derifrån komma vestvardt, möttes vi återigen af den g~mla 
N. V. vinden. På detta sätt blef eskadern en gång up,pehållcn flere 
dagar framför nämnde stad, utan att komma hvarken öster- eller 
vesler-bän, så att den, i stället för, att enligt ordres, vara ute i 5 
dagar, icke kom tillbaka till Toulon förr än efter 14 dagars bor

tovaro. 

M8n kan i allmänhet taga för afgjordt, att, om man i Lyansbug
ten blir öfverfallen af N. V. storm, så finner man sky d !J så for~ maa, 
passerat Spanska gränsen eller den Italienska. 
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i>ep,lare, och fi\r alt hafva stor afdrilt. s& var ilfven förhål

landet vid dessa försök; det var ständigt långt al1terom och 

i Iii om den öfriga esl1adern, och lnmde sällan hålla lin·ien. 

Vid nyssnämnde tillfälle var det redan i dagningen Jånt-;t i lä 

och försvann snart ur sigte, utan att förena sig med Pslia

dern förr no Oera daffar efter dennes ankomst till Toulon. 

()et hade då varit lörst nedåt Corsilia och derefter under de 

Balearislie öarne. Man slqllade naturligtvis på prop ellern, 

och trodde att denna gjorde betydli~t hinder, och man hade 

troligen fattat den åsigten, att en alliOpplad propPIJer år myc

ket hinderlig för framfarten, och således alven bidrar.f'r till 

aldrift, om det icke visat si~! att Napoleon mPd sin stora 

propelle r, samt Charlema~rne, som äfven stundom profseelade 

med propellern nedfirad och afkopplad, följde de öfriga skep

pen rullkomligt väl. 

Montebello har dock sednare, säsom chefskepp uti Ami

ral Bruats esliader, visat, att ehuru den icke kan anses så

som god seglare, så följer den docl1 ganslia väl med de 

öfriga skeppen. Om denna lyckliga förandring kommit sig 

dt>raf att lösliölens höjd blirvit ökad med 6,7 dec. tum eller 

deraf att sl;eppet råkat i andra hnnder, är svårt att afgöra . 

b) Många hade fruktat att Charlemagne skulle såsom 

de uttryckt sig ntappa alilern'\ ty t!Pnna tyclil.es rigtigt hfln{!a 

ölver vnttnet, och hålet för propellern syntPs örver valten

linien . Förbindninearne nf d•:nna del af sl1eppet tycktes 

dock icke lida nn~rontinff al den svåra sjögåugen. 

c) Vid de första försölien, i December månad voro de 

mot propellei'D vånda ytorna af abterstäfvarne å Charlemagne 

platta . Detta skepps segling var· då icke särdeles utmärkt, 

rneu sedermera täcktes dess ytor%) med triaop,ulåra träd -

") Det är möjligt, att det var antiogen endast den aktre akterstäfvens 
främre yta, som var plan, eller också aLt det endast var på denna, 
som fyllningen pålades. Enligt h vad jag af ofticerarne hörde sägas, 
skulle båda stäfvaroe varit plana. Officiella skrifvelser och rappor
ter, som jag sett, omtala endast den aktre stäfvens påWggoing. 
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fyllningar, och vid derpli skeendt! profseglingar visade dl'! en 
afgjord öfverlägsenhet öfver till och med de bäst seglandl' 
skeppen i eskadern, Henri IV och Bayard. En dag SP[llade 
Charlemagne sämre än vanligt och man förundrade sip. dPr
öfver, utan att begripa orsal;rn, slutligen signaleratles deri
från att han Lade tappat den lö~t påsatta trådfyllniug!:'n. 

d) Det är tydligt att isynnerhet Napoleons ~tora pro
peller och äfven Charlemagne's, då den var afkopplad, skulle 
hindra farten. Detta hinder tycktes docl1 ej vara särdeles stort 
hvarken när farten var sä rinna att propellern ej rördf' sig 
eller när den var mycket stor. Om man jemrör den väl{, 

som fartyget gick, med den, som prop(-'IIPrns stigning mul
tiplicerad med antalet slag anp,irvrr, sa finnPr man, Phuru 
resultatPrna alltid voro mycket olika, alt skillnaden var 2 a 
3 knop, eller ungefär Ii ha mr d den fart, som fart y n et måste 
göra för alt propellern skulle röra sig. D<·n kraft med lnil
ken propellern hindrar· fartygets rart, eller liksom sträfvar att 
draea det aktt>r öfver, skulle såled('s vara lika mt>d den kraft, 
som erfordras för att föra en kropp af dennes form och 
dimensioner med 2 a 3 knops fart eenom vattnet. Denna 
kraft kan icke blifva annat an obetydlig, ty hvar och en vet 
buru lätt det år alt med så liten fart föra fram genom 
vallnet IJVad kropp som lieldst, som icke år hindrad genom 
vindens eller vågens inflytelse. 

Om det bekräftar sig att den kraft, som den aflwpplade 
propellern utöfvar för att hindra fartygets fart, icke eller 
endast obetydligt ökar sig då farten blir allt större och 
större, och emedan det är klart att samma kraft A, som när 
fartygels fart är t. ex. 3 knop förmår att hålla det tillbaka 
~ knop, icke förmår på långt når att hlifva så hinderlig då 
farten ökas t. ex. till J O knop, h varvid dPn l;anhända icl•e 
håller tillbal;a mer än t<J lwop, så bevisas derigenom den 
satsen, att ju större farten år, desto mindn.· minsl;as den 
till följd af propellern. 
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Ot>t synes S(}tn om vid tilltap,audc fart Napoleons pro
fleller skulle hafva hindrat mindre <in Cliarlemagnt~'s. Ehuru 
icke detta hi Pf med nåzon säkerlit>t hevisadt, si\ :'ir det docl< 
jd;e osannolikt , ty det är Jdart, att ju större stieninp,en år, 
(lesto lättare blir det för vattnr·t att sätta propdiPrn i rö
relse och desto mind1·e blir ä.fven projedionPn af blndt>n . 

Ulaf de ombord på Cllal'lemaf:ne förde Jlrotol;oll er, synes 
att d(-'t hindrr, som dPO afl;opplade propPI!ern ntölvar pii 
slwppr.ts lart, har, så vidt det af så fä förl,öl; !,unnat be
tlömrnas, af Jwmmitteen ombord Uppskallats till 0,4 a 0,5 kilO() 

timman. 

e) Det har observl'rats, att då Char'len)<1gne's f~ propelle1· 

var nedlirad och fästad vertil•alt, var slieppet mindre fallgi
rigt för styrbords halsar ån för babords*'). Denna eeenhct 
förldarades på det sätt, att propelleros bada hlad verka hvar 
och en åt sitt håll såsom ror·; men af vattnet, som dels är 
tätare nedåt och dels till följd ar fartygets skarpare form 
nära kölen, der strömmar lättare till propeiiPrn, röner det 
undra bladet större motstånd än det öfra. 

J) Eo da[; bot:st>rade Nopoleon de 3:ne skeppPil Valmy, 
Ha yard och Jnpiter, af hvillia Valmy var tred:ickare; Charle
magne bogst>rade skPppd Henri IV. Oet blåste Pli m yclie t 
laber bris näslan ratt förifrån. Sjög5nt{rn var n:istan in:;en. 
Alla sl;rp[!en hade rårna fyrl<ant och bramrårna nppe. Char
lemagne gjor<ll~ de nid G,o a 5,5 lwop; propellern eiorde 43 
a 47 slag i minuten, medelångtrycliet 9,5 skålp. per qvadr<lt 
verktum, vac11nm IJ,s. I{olen voro ar mindre god beskaffen
het, eller så kallad "lloche bien" blandad med Carditfkol. 
Den st.ör>!a lira fl, som machinen utveclilade under dPnna bor:
serin{:, rJ/i fJI'Opelfl'l'll gjorde 47 a 47 ~ slag i lllillUten, mo t
SVarar 538 hästar. 

")l Charlemagne var under alla de;;sa forsök betydligt fä llgirigt ; l• on 
förde uästan ständigt @ a 7 o la ror. 
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Napoleon gjorde med do trenne skepprn på slflp i det 
allra närmaste sex knop; ångtrycllet var ide större än G ~ 
skålp. per qvadrat verktum, hvilket kom sie deraf, att !·Idar
no voro ovane och kolen, som voro fransl;a, ganska dälit;a. 
Ett betydliet hinder i farten orsaliadPs derip,enom, att hog
sertågen mellan Napoleon och Valmy voro alld•·les för korta, 
så att den ström, som propellern gjorde i vattnet, slo~: r[ltl 
emot bogen på Valmy. ChefPil och den förordnade kommit
teon påstå, såsom mycliet säkert, att om detta Cörsöl; förnyas, 
och man underhåller l O å 12 skål p. ångtryck, så komm~r 
Napoleon att e öra minst 7,5 knop, med en tredäckare och 
2:oe linjeskepp på slap. 
Iao Napoleon och Valmy 
vid det gjorda försöket. 

De anse åfven att bogsPrtåg"n mol
borde tagas duohelt så länua, som 

Någon tid sednare boeserade Napo leon nli stiltje de båda 
slteppen Bayard och Jupiter från Byeres redd till Toulon, med 
S,s knops medelfart Utaf skeppets S pannor voro endast G 
eldade, hvarmed undrrhölls S ·~ skål p. ånetryck per qvadrat 
verl1tum. 

g) En dag beordrades Napoleon och Charlemagne alt 
elda upp, för att försöl1a hvad fart de skulle eöra med vind 
och sjö emot. Det blåste en frisk refvad märssegelskultje, 
och gick svår sjö. Napolt>ODs fart emot vinden var örver 9 
och till och med l O k no p. Charlemagnes var uneefär 4,:; 
knop. Kolen voro af samma sort som nyss nämnts, dålige. 

Det var fyrkant brassat öfverallt, och bramrårna voro 
uppe. 

Det ar sl1ada att nästan ständigt inträffande svart våder 
hindrade alt utröra det anbefallda programmet, ty man har 
derigenom gått miste om en mångd högst intressanta resul
tater. Försöken hade säkerligen kommit vidare att fortsätt as 
uti stor skala, såvida de icke tvärt blifvit afhrutne genom 
eskaderns oförmodade afgång till de Turkiska farvallnena . 
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Alla försöken med Nilpolron finnns införda uti rn tryckt 
hok, som till sitt omfång är ganska stor. Jag har iclie lwn
nal törskaffa mig denna bol;, ly dt>l var anbefallt att .ten 
~lwlle hållas hrmlig för alla ullundningar. .Jap, hade docli Iiii
faiie alt stundom blåddra uti don, och fann dervi•l, att den 
innehåller många inlrPssanta saher. Såsom Fransmännf'n i 
allmanhet icke äro särtieles hemlighetsfulla, så är dd troligt 
att ,),..t ta hemlighetsfulla hiHiande Pj varar länge: det voro 
derföre sliål att i olficiel V<ig begära denna bok ar Fran~ka 
regf'ringen. 

Oel måste ar alla erliännas, alt resultaiPrne med Napo
leon åro s(trdr.les lycliad•·, docli :\r detta ång~l,epp lånut 
ifrån alt numera kunna tjena som modell, sf1rdelt>S hvad ma
chinPn ant:år; dPnna var p,ammalmodit! innan d<'n hlef får
die. Oen har först och främst det r~let nit verlia med ut
växling, ,den <ir orantlit;l tunt:; nnp,dår A tyn:;re än nyare 
machiner ar samma hastliraft. l mitt tycke är den mycket 
komplicerad; der linnes en mångd gångar, trappor och hål, 
hTilka för en besöl<ande förefalla som labyrinthPr. Många 
goda sakrr och inrättningar finnas dock der, som förtjena att 
iuhemtas af en man af machinistyrket. 

Ängskepp hafva i Frankrilie 3:ne olika b('nåmn ingar, be
roend e ar macllinernas storlek; df'ssa åro Va i sseanx a vapeur, 
Vaisseaux mixte och Vaisseaux å rnachine auxiliaire. 

Det förstnämnde ellt~r Vaisseaux a vapeur, hafva 900 
hästa rs rnachiner och deröfver; dessa skepp, som äro allde
les nybyggda såsom Napoleon, Algesiras, Imporial, m. n, åro 
omkring 25 fot längre än de största earnia sl;epp. Till denna 
klass räknas äfven tr edäcl;aren Bretar,ne, som får 1500 hå
stars maehin och som ål" 273,3 fot lång, eller 33 fot längre 
ån Napoleon, och 96 fot länr,re än fregatten Desin?e -.~<), samt 
skeppet Eylau, som blirvit afsågadt på midten, medan det 
stod på stapeln och förlängd! med 23 fot. 

•) D etts skepp anses komma att göra ~ 5 knops fart. 
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Den andra klassen "Vaisseaux mixtes" utgöras af förut 
redan påbörjade slwpp, å hvilka endast aktern ändras , och 
som förses med rnachiner af 450 a 600 håstars kraft. Till 
dessa räknas Charlemagne, Austerlitz, Jean-na r~ äfvensom tre
däckaren le Souverain, som är under förbyggnad, i en ar 
Tonlons dockor, och som får 600 hästars machin: m. fl. an
dra skepp. 

Af den 3:dje klassen 11 Vaisseaux a rnachine auxiliair en, 
finnes endast ett enda, tredådaren MontebPIIo, med endast 
HO hästars machineri. 

Många gamla sjömän beklaga att Frankrike frångått den 
vackra ideen att endast hafva sk~>pp med auxiliaire-machiner, 
som, med bihehallande af segelsliepps alla egenskapt•r och 
fördelar, för ett ringa pris kunde göras oberoende af stiltje 
och ström, samt alltid fara sål;ra på att deras manövr!'r 
skulle lyckas; de gilla icke det, som de uttrycka sirr, raseri, 
som regeringen tycl1es hafva, att nastan uteslutande lagga 
sig till de ståttiga men dyra skeppen med fullkrafts-machi
ner, Men ''l'orgueil franctais 11 resonerade annorlunda; denne 
ville i ett enda slag öfverlrälfa England, och resultatet blef 
skeppet Napoleon, hvilket ännu är 11 le roi des vaisseanxn så
som Fransmänn~n sjelfva kalla det. Engelsmännen byp,gde 
då nDuke of Wellinglonn, men knappt hade ryktet derom 
passerat kanalen, förr än kölen var slrår.lit till tr!'d:ickaren 
ta Brelagne, hvill1et namn uu lår hafva blirvit ändradt till nia 
grande Uretagnen, till åminnelse af den nu rf1dande vanska
pen mellan de båda nationerna. 

På detta sått har uppstått en täDan mellan Enr,land och 
Frankrike; och tanken är icl1e djPrf nog att ana hvart de11na 
tätlan slutligen sl1all föra dem. En ide har redan börjat eöra 
sig gällande, men de, som hysa den, äro få, och ans es ännu 
såsom lika stora galningar som denr-bvitkeo, för ej just så 
många år sedan, simile hafva talat om propeller-linieslit'PP· 
Denna ide är att harva skepp med jättemaeLiner och utan 
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tnckline, eller på sin höjd m•·J Pli staesegP!slackling, för alt 

Jwnna föra mycket stora snellsPgPI; mell hvilken skulle laga 

nästan intet vindfånp,. 

Jag vol icke om nåeonlinr, hlifvit s!.rifvit i d<'lla ämne, 
m~n , e fl~> r h vad jag p, en om samtal kunnat uppfatta, resonera 
denna ides förfålilare unp,efår på följande satt: 

De nu bruklige ängskeppen skulle finnas qvar för alt 
användas vid de tillfällen, då de äro lämplige såsom blocka
der, kryssningar på station m. m., samt för alt und<'r frNis
tid bilda evolutions-eskadrar. Oe 11ya sk~ppen sliulle under 
fredstid aldrig lwmma till sjös, utan endast ligga klara för att 
vid ett krigsutbrott genast lillnna me1l stor haslit:het trans
portera sig sjelfvn, samt trupper och krigsmaiNiel till en 

gifven punkt. 

För att knnn~ göra sig obProeJHle af seeel, r~knar man 
på den allt mer och mer tilltagande fullkomlighet som rna
chinerna uppnå; det år fråga om att hafva 2:ne af IJVaran
dra oberoende rnachinerier - ett större och ett mindre -
på det att om det ena går sönder, skall det andra vara i 

reserv. 

Flera ldar,a örver arskatTandet af s~grl, att man derige
nom blir tvungen att ständigt gå med machin, och s51edes 
alt bränna kol vid tillfällen då man eljest med god vind lilln
de komma långa distancer genom sep,ling, samt öfver den 
mängd kol som åtgår fö1· så stora machiner oeh öfver ma
chinernas dyrhet. På dessa anmärkningar svaras: att 1lessa 
skepps ändamäl år att på liOrlaste tid transporlera sip, till en 
viss punkt, de erhålla då ar sin maehin så stark fart, alt den 
skulle nästan alldeles intPt ökas, genom segels tillsililande; 
om det fästes mera afseende vid att bespara kol än ''id alt 
komma fort fram, så är det sannt, alt man ofta måste hr:inna 
kol onödigtvis, men vid tillfällen, då ett vanligt ångsl;epp må
ile konsumera en mängd kol för all öfvervinna det mot-
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stånd dess stora tackling cör i motvind, sll göra dessa skepp 
samma fart som de andra med minure åtgång af kol. Med 
de proponerade stora snedse-glen blir det ofta möjligt att 
med ringa tillhjelp af maehin kryssa fyra streck nära vinden, 
ech då vinden är god, skulle man kunna begagna förd~vinds
se-gel, som hissas för tillfället likasom bredfocl1en å skonare. 
Kolåtgången behöfver ej hlifva be-tydligt större, derföre att 
rnachineo är myckE't stor, ty om man åtnöjer sig DJt>d att 
göra samma fart som ett ängskepp med mindre machio, så 
år det tydligt att man låter rnachineo utverka jemt så myc
ken kraft som dertill behöfves. Om. såsom år nhmodt, far
ty·gen få 2:ne rnachinerier af olika kraft, så bl'gagoas det 
minsta i vaoliea fall; det större d~ mnn måste göra mera 
fart och båda eemensamt då man någon eäng måste af sär
skildie orsaker komma mrckef fort fram. Den ovanligt stora 
machinkraften siwile således nnnas till endast för ~tt göra 
det möjligt att, då det påfordras, lmnna komma fram med 
största möjliga hastighet. 

Skillnaden i priserne på dPssa stora rnachiner och de, 
som nu användas å fulll1rafts-skepp, anses lmnna betäckas 
genom skillnaden mellan priserne för tacklin~arne. 

Om mm dertill äfven tager i betraktaolle den förs/lm
ring, som seePI och tågvirke undergå genom långvarigt för
varande i förråderne, lwstnaden för skeppens upp- och af
tackling, samt ersättaodet af under expeditionen gjorde have
rier i tacldingen, så uppgär dE.'tla till en summa stor nog för 
att betäcka lwstnaden för den ökade kolåtgåogen. 

Dc fördelar, som anses vinnas genom använuandet al 
dessa skepp, äro följande : 

En ar sådana skepp sammansatt flotta kan på ganska 
kort tid va1·a Idar att gå till sjös, så att det ej mt>ra behöf
ves flera månader till dess utrustning. skeppens konstrul1tion 
lian göras så ändamålsenlig som möjligt för en hastig lart, 
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utan afseende på seglingsegenskaper. De blilva betydligt lät
tade genom borttagande af master, rår, reservrundhult, tack
ling, segel och ballast m. m.; ocb det blir dem derigenom 
möjligt att bära ett talrikare eller gröfre artilleri, siirdeles 
på däcl1

1 
samt en större qvaotitet kol. Slörsta delen af de 

rum, som nu upptaeas till segelkoj, tågrum, skepparens upp
bördsrum och ballast m. m., kan anvaodas till kollårar. Un
der batalj är tackfiAgen mindre exponerad för fiendens Im
tor och sätedes äfven manskapet på däck. Af brist på sjö
män kan man använda hvad folk som helst, endast de läras 
artilleri-exercisen, och som det icke mer skulle behöfvas att 
bafva halfva besättnioeen på vakt eller att exercera den uti 
sjömanskap, så har man mera tid till artilleriexercisens in

öfvande. 

Ett annat projekt, som älven tycl1es vara besynnerligt, 
har blifvit framl1astadt redan för Oera år sedan. t>et består 
nemligen uti att återigen låta upplefva det earnia stridssättet, 
att meJ fartyg försedde med en från förståfven utskjutande 
spiron, gå ratt på fiendens fartyg, genomborra det och deri
genom åstadkomma en så sviir läcl1a, att det ofelbart sjun
ker. Sålunda vill man nu på ängskeppen anbringa en så kal
lad neperonn utbye i:•l under vattnet, spelsie och jernskodd, 
så alt den med latthd l1an intränga uti en skeppssida: den 
måsttt eifvas en sildan form, att den åfven med liitthet kan 
draeas ut igen då man backar, ty eljest skulle man befara 
att med sill eget skepp följa med till botten. 

De, som ifra för denna ide, anse naturligtvis artilleriel
den för en bisak; med sina sålunda inrättade och i bogen 
starkt beklädda sl>epp anse de sie kunna gå rätt emot fien
den och troisa hans bredsidor, för hvilket andamål jag ar
ven hört projeliteras att förut stufva en mängd effekter, syn
nerligast madt·asser, kojer, kläder m. m., tjenliga att uppfån .. 

ga fiendens kulor. 
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Denna ide, hvil~en lillasom näslan alla nya förslager un
der en längre tid rönt mycket motstånd, har på sednare åren 
vunnit allt ner a anhängare; ret:eringerl lär hafva medgifvit 
försölis anställande. livad som sårskildt gifver mig anled
ninf, att förmoda tlet denna sali ep,er något värde är·, att 
en af Fransl1a Dollans utmarktaste årl{~båtsliarlar, M:r La
hroussE>, Capitaine cle Fregatt!', som dessutom är känd för 
att vara en mycket praktisk man, salt sig i spetsen för den
samma. 

Det är svårt alt lerona en bestämd förteckning å de 
ångskepp, som för närvarande finnas t>ller äro under byggnad 
i Frankril1e, ty oupphörligen lwmma ordres till de olilia ör
loeshamoarne att sträcka köl till nya, att uertill ändra redan 
p;t stapeln varande segelskepp, eller att förbygga gamla skepp 
och förse dem med machiner. Meningen lär hafva varit att 
ändra alla ännu icke färdige segelsi!Ppp till ångsilepp, men 
jag tror att några af de mest avancerade nyligen fått gå af 
stapeln oändrade. Detta anses vara mj'cket illa, men kriget 
fordrar att snart fä mänga skepp i sjön, och man har icke 
tid att vänta på machioerna. Älven har det varit fraga om 
att upptaelda några skepp, som redan äro i sjön, men hvilka 
ännu icke fått sina machiner. llålet för pr·ope ll eraxeln skulle 
då fyllas med en trädpluee, lillasom man förra vintern gjor
de med Austerlitz, på h vil11en man måst uttaga propelleraxeln. 

Följande tabell upptager de ångskPpp, som \'Oro dels 
fiu·clip,P1 dels undtr byg~:nad i Maj månad 18541 men det är 
troliet att, sasom nyss blifvit anfördt, andra skepp äro på
började eller att ett par af de här uppräknade blifvit satte i 
sjön utan machin. 

Fulll!rafts-Ångskepp 
med 900 a Il 00 hästars rnachiner samt 

Napoleon utan brunn. 
90 a l 00 lian o ner. 

Eylau utan brunn. Bar blifvit förlångdt1 ar. färdigt 
att gå ar stapel. 

utan brunn. Pa stapel i Toulon. Navarin 
Algesiras 
Iroperial 
Intrepide. 

Hannibal. 
Redoutable. 

utan brunn. D:o. 

Areole. 
Ville de Nantes. 

På stapel i Brest. 
På stapel. 

D:o. 

D:o. 
D:o. 
D:o. 
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La Bretagne har brunn. Pa stapel i Brest. Tredäckare. 
(130 kanoner, 1500 hästar). 

Ängskepp 
med 450 a 650 håstars rnachiner samt 80 a 90 lianons ro 

Charlemagne har· brunn. 
Jean Bart har brunn. 
Austerlitz har brunn. 
Flenrus utan brunn. 
souverain. Tredäckare under förbyggnad Toulon. 
Duquesne utan brunn. D:o. 
Tourville utan brunn. 
S:t Louis. 

Wagram. 
Donauverth. 
T iii sit. 
Ulm. 
Massen a, 

Casliglioni, 
Fontenay, l 

Dessa 3:ne sliepp iiro pä stapel uti 
Toulon~ ~e~a~ ändring till ängskepp är 
ännu eJ pabörjad. 

M skepp med auxiliär-mnchiner finnes endast Tredäcka
ren Montehello med HO hästars maehin utan brunn. 

Under hela den tid, som man varit sysselsatt med denna 
mängd af åogskepp, har det icke lwmmit i fråga att bygga 
en enda ångfregatt. På tillfrågan om orsaken dertill, har jag 
erhållit följande svar: Alt en flotta hädanefter bör bestå af 
augskepp och ångkorvi'tter; fregatter böra endast finnas till 
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i och fllr kolonierna och handelns sliyddande, hvartill äfi'Pn 

skulle finnas ångkorvetler. Uti f'ranslia eskadrarne har på de 

sednare liren icke funnits en enda fl·egalt. Om det slialllln

nas ångfrep,atter, sflp,es det vidare, höra de hafva mycket 

starlia machiner, för hvill;a det icke finnes utrymme såframt 

man icl1e vill gifva fr<>gatterne ovanligt stora dimensioner, 

och man anser det då vara mera skäl uti att girva dem ett 

däck till för att fä ett linieskepp, 

De enda ångfregatter, som funnits i Frankrike, äro la 

Pornooe och l'lsly. Båda dessa fartyg anses nu af föga vår

de. Den förra skulle tillhöra Amiral Bruats eskader, men blef 

på våTe n l 854 skickad till Adriatisl1a ha f vet; uti eskadern var 

man rätt belåten med alt bli af med henne, och eskaderns 

styrlia ansågs derigenom vara mer ökad än minskad. Under 

det man förra våren rustade allt hva·d roslas lmnde, både 

gamla och nya fartyg, licli likväl !'!sly ligga alldeles Ol'örd. l 

Ma•j månad hade man ännu ej börjat att arbeta på delta far

tyg, och troligen ligeer det ensamt ännu qvar i laget vid 

Toulon. 

l Juni månad detta år har dock blirvit anbefallt byggan

det af sex stora ångfregatter, som ~liOia heta: Arclente, Au

daciuPse, Foudre, Imperatrice EU{(enir, Impetueuse och Sou

veraine. Dessa f1·ep,atter hvardrra med 800 hästars machi

ner, blifva isynnE'rhel ovanliga för sin stora längd. Deras 

dimensi.oner äro: långd 242 fot, bredd 46 16 fot, djupgående 

21 16 fot. De lära lwmma att föra 52 kanoner, och få för

modligen manöverdäck. 

Tvänne ängkorvetter med sidobestyckoing 11 Dassas och 

Volta", som skola bestyckas med U('?) l;anoner, och hafva 

manöverdäch, äro de första af denua sort, som äro under 

b'yggnad. Dessas dimensioner blifva såsom de gamla fregat

ternas, och de få mycliet starila machiner. 

Såsom typ för de vanligen så l;allade ånekorvetterna må 

llnföras de 3:ne nya propellerfartygen 11 le Primauguet, le La-
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place och le Phlegeton11 som harva 400 hästars rnachiner och 

6 a s k:liiOIIt'r. Dessa fartyg äro lilla konstruerade, det flf}
!lt'S enda;;t ni1g111l sldilnad i detaljerna af tacldinr, och ma

chiner. De !,;liva följande dimensioner: länr,d 191 fot, bredd 

38,t fot och dJilP:!5Pn!le 17,3 fot. De äro afsedde att vara 

eska.lnf:Jrl )[;, il va dör tie lil;asom alla å ng fart n: uti en t>ska

der ans•·s l11ira mf'tl endast seeel lwnna åtfölja de öfriga 

skeppen. De ~ro taclilade till barkskepp. Bimensionerna å 
deras mastPr och rår ~1ro: 

Fockmast . !111,26 fot, stormast. 92,42 fot, mesanmast. 64
1
32 fot, 

Förstflnr, t'n 45,-l!i Iot, storstånt:en 50,oo fot. 

Förhram-~tiine t>n 28,3 fot, storhram-stänsen 3l,t fot. 

Fod ri\n 71,7 fot, storrån 7 4,1 fot. 

För·m:irsriin 56,6 fot, slormitrsrftn 63,3 fot. 

Förbramr5n 33,7 Iot, storbramrån 34,r fot. 

Hl'la segpJarean ;~f märs-, bram- och undersegel, kryr
vare och mesan år l li060 qvadratfot, l11·aruti således icke år 

inb er:ililladt förstangstagseeel, båda galfelseglen och gatfeltopp

seglet. 

seeeJareans 

D:o 

D:o 

förhallande till vattenliniens parallelogram 2,t9. 

D:o till spantets area • 39,36. 

D:o till vattenliniens area 2,sz. 

nJaneJ antlra mindre propellerfartyg, förtjt>na anmärl;as: 

La Heine HortensP, Kejsarens fartyg, som år utmärkt 

Vackert och simlt>lf's val inred!. 

Chaptal, af jeru, är ntmiirl1t för sin snab!Ja gång och sin 

polachtacldinp,, som' är s<if'(lt•les nätt och tager litet vindfång. 

Holand har en vacl1er maehin och går väl, men slingrar 

mycket. 

Caton, af jf'rn, har i många år varit i Medelhafseskadero, 

den har 2fi0 hastn~:s rnachin, är tacklad till brigg, seg

lar ganslia vål, och följer godt med eskadern, särdeles i bris. 

17 
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Coligny, Emnenide och Gorgone äro 3:ne nya propel

lerfar'tY(h med ringa bestyckning. 

För Kejsarens riilwing bygees ett nytt ångfartyg, somna

turlietvis blir· ~lterst elegant. Detta fartyg är ämnadt att 
vara en sil kallad ''passe partout\ och det bör kunna eå på 

alla Frankrikes floder och kanaler. För alt oaktadt sin stora 

längd kunna komma igenom slussa rue, kan det skiljas uti 2:ne 

eller 3:ne delar; denna inrättning lär vara rnj'cket sinnrikt 

utförd. 

Det anses för ett nödvändigt vilkor, att ängkorvetter 
kunna med endast segl'l åtfölja en eskader. Flera franska 

ångfartyg uppfylla ganska väl dP!ta villiOr; det är· allmånt 

kåndt, att Caton åtröljdt franska evolutions-l'skadern friin Me

delhafvet till Cherbourg utan att elda upp. Primau~uet, som 

är tacklad till barkskepp, seglar äl'vl'n väl. 

Ängkorvetten Roland och hjulångfrPgatlen Caffarelli, som 

voro uti Amiral Bruats eskader, hade svårt att följa mP d nn
dPr segling. Amiralen brukade vanligtvis gifva dem frihel i 
manövern, så all de fingo sköta sig sjelfva, och på detta sålt 

blef det dem möjligt att följa med. 

Samu'Ja förhållande var det med fregatten la Pomone, 

hvilken s~gla.de så illa, att dPn ständigt var långt akterom 

och i la om lioien. På resan, som eskadern gjorde förli

den vår från Brest till Toulon, ficl< denna fl'l'f:att se~:la för 
sig sjeir, hvarigPnorn det blef möjligt för dt-nna dåliga seglare 

att kormua till Tonlon på samrna eänt: som den öfriga eska

~ern, utan att hafva uppehållit dennes marsch. 

Mao bar ej rigtigt kommit öfverens om huruvida far·ty

gen böra förses med brunn för propelll'rlls upptagande eller 

ickl'. M:r Dupuy de Löme, som konstroPrat Napoleons och 

_nera andra fartygs machiner, och som anses vara den skick
ligastl' i sitt yrke i hela Franlnike· och de Oesta andra län

diir, ~ätter sig helt och hålld emot användandet af brunn, 
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hvilket gör alt de skepp, som för narvarande äro under bygg
nad uti Toulon ej blifva dermed försedd!:'. 

l nr~st oelt de öfriea hamuarne tycl< es llonstrul<törerne 
hafva andra åsiv,ler, ty dt!r byg:;as somli~a sl.epp med brunn 
och andra ulan. En minislPriel ordPr i början ar är IS53 bestärn

mer att ångslwppen icile böra förses med brunn, men al1tern 
bör så konstrueras att det blir möjli~t att uppltur,ca en så

dan, om framdeles l'rfareulteten sliUlle ådagaldega nödvändig
belen eller fördelen deraf. 

M:r Dupny de Löme, brunnarnes viirsta motståndare, lär 
dock 1 efter hvad jac St:'dnare hört, hlifvit tvungen alt gifva 
med si~, och att förse de skepp som han konslruerar, med 

brunn, så att det nu sH ut såsom om brunnpartiet segrat uti 
Franlirik!:', Förnåmsla orsaken hariiii sår,es vara, all de lyc

kade resultaterne med skeppet Austrrli!z's fyrbi,Hli~a propel
ler, som kan fållas tillsamman och tagas upp såsom tvåbla

dig, har visat att det alls icke är nödvändigt att hafva två
bladi~ propeller på skPpp med brunn. 

Ehuru det är åtstdlli~l att anmiirlia mot Ansterlilz's pro
peller, så har det docl< visat sig att ideen dermed kan låta 
på tillfredsställande säll rl'alisera sir,. Det vore för mycket 

att fordra, att det första försöl>f'l sliulle lyckas fullliOmligt vål, 

De skäl som anföras emot användandt:t af brunn, år bland 
andra röljande: 

Att den försvagar alitern. Den tager bort plats akterut 
och år till hinders om man vill skjuta genom akterportarne; 

en omst~ndighet mot hvil11en man på sednare lider börjat 
fästa mycken vigt. Den är besvärlig för rorpinnen (på de 
fartyg som jag sett, var den i form af en gaffel med en gren 

på hvarje sida om brunnen, till följd hvaraf det blir svårt att 
kunna lägga roret lika mycket bordvarts som på andra far

tyg). Den tvingar att begaena tvåbladig propeller, hvilken 
anses vara m.indre fördelaktig än den fyrbladiga. 
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()eSS3 sk~f \'t'del'ft\ggns dock till IHl del ar dem, SOm irr~ 

fOr brunnen. Oe påstå det \'ara ganska låU att förbinda ak

ters~Pp.pet så starlil, att ingen fara uppstäv genom att deruti 

upphugga en brunn. Hvad d~n fyrbladit~a pvo[>ellero angå 1·, 

~ä har det, såsom nyss nämndes, ombO>rd< på Austl'rlitz visat 

sig icke vara någon omöjlighet, att gö~<a den sådan alt den 

lian ta~:as upp. i en brunn af \'anliga dimensioner, likasom 

man förut gjort med de tvåbladiga propelhqrne, 

De som ')'rka på att hafva bnmn,. anföra bland annat 

Hll.i:lllde skål~ att propellern neve hind·••ar fartygets segling, 

och alt 0111 tlen går sönder, etter om ett bogsertåg eller an

nan ånda fas.bna•· deruti, så bör d.et ''ara möjligt att hissa upp

den !ör att Gepa,re~a, utbyta eller klara den o. s. v. 

All dt·t hlntler som din a!lwpplade propellern gör, icke 

är sård~les stort, såsom månsa tro, b~.>visas dPraf, alt skt>p• 

pen Napoleon o.ch Montehello s.amt ån[!fartygel Cato.n ha[\\a. 

under sPp,line: åHö ljt de öfriga skeppen uti eskad1rarna, all'

deles som om. de ieke hall n5p,on propelle•· att skipa m.eWi 

sig. Man lian j, aiJm,anhet antap,·a, att propellel'fl börjar \län·d<l 

sirr, d ii fartyg,et t: ör 3; knop, och att setlan den en gång kom

mit i rörelse, forHar denna \iii dess att !arten bhr mindre 

:In 2 knop. 

Montehellos propellet' gjo~.Je vanligPil S s,l;1g li.i-r 2: knops 

rart, samt öfVPr 12 Slilf:': fÖl' 4• liiiOJl. L)pt är redan förut 

omniimndl, all man nnsett sit; lwnna till följd af !örsöl1 an

taga att äntJslieppet Charlemlenes fart minskas mPd .} lwop 

då propellern är ne1·e och lösliopplad, emot tlå den är his

sat!. Med propellerångfartyget Pingouin har utl'örts !Öijando 

(Cu·söli: Delta fart n-: bogserades af ett annat ånp,fartyg, h var

vid dynamometrar vor o anbringade på bop,sertågen, med 

propellern arkopplad och en metres hastighet i sekunden, an

gaf dynamometern 357 kilo1:rammer. Med propellern hissad 

och 2,7 rneters hastighet i selwoden, angar drn 279 kilogram-
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mer. Förlustell i fart har deri~:enom blifvil berAknad vara 

(),s knop., då farten år 4,0 a 4,~ knop. 

Flen som slirifvit i delta t11nne, halva påstått, att för• 

lusten i farten var r•roportione!l mot farten eller att minsk• 

niugen i fart ökades då farten öliad<•s. Att detta påstående 

år :illdeles !alslit, och att tl'årlam <h•nna förlust idie allenast 

relatif( utan afveu absolut minskas, då far\(•fl ökas, och vid 

stor hastiehet narmar sig till noll) kan icke allenast theore

tiskl bevisas, utan f1r äfven praktiskt bevisad!. 

Ånr,hrigeen Catoo, som icke har brunn, har i Hera år 

varit i franslia evolntions~esliadern. Ju starkare farten var, 

dl'sto billtre ser,lade ddta fartyg i jemförelse med skeppen, 

men d.1 det labrade, började det att få allt mer svårt att 

följa med, och del lycktes då att propellern hindrade allt 

mer och mer, 

Genom försök med l ~O hästars ångfartyget Pelican, har 

man funnit, att då !arlt-n ar 2,o t.nop, 4 knop, 6 koop, 8 

knop, 10 linop, så flr förlllst.t>IJ af fart, som den arkopplade 

propeJloro Cörorsalwr, 0,9 knop, 01!> knop, 11,33 knop, 0 125 koop, 

O.,t9 lmop. 

!Jet auilf,l sk;ilt'l för alt hafl'a hrnnn, nem!, a~t kunns 

rPparl'ra pro1leiiPI'II t'ller ldara trossar m. m., är lianhanda 

mera giltigt. 

Dt>t har ofta inträffat, att trossar oldarat sig i propel

lern, sa att dt!l varit ganska svårt alt klara dem. I Frank

ril,e brnliar man vanligen lätn galerslarvar dyka för att med 

lwiC kapa dem. Vanliffel1 få de dyka månr,a gånger innan de 

lyclias. Det anses nit alla fartyr,, som hafva fast propeller 

o.ch. äfven de som harva brunn, böra hafva dykare-apparater; 

nå·gra ar sl1eppC'n halva äfven si\dilne, nH?o de Oesta ännu icke. 

Då en dag ångkorvdtPn Primauguet kastade loss bogser

lägen hvarrnt>d den hade bogserat fl'e!;ntlen la Pandore, slog 

sig ett ar bogsertagen omkring propellern, så att rnachineo 

stoppade och korvetten kunde icke komma undan [ör fregat-
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ten, som höll på att sl'gla rätt örvl'r den, tyckligtvis hano 
dock fregatten gira så mycket undan, alt den ickE' gjorde an
nan skada, än att den tog bort ett par ar liOrVP!lens balar. 
Mao började genast arbeta p5 att klara propPIIern, hvilket 
dock icke lycl1ades. Srglen losst;jordes för alt gå in och an
kra uti den Servisila but;ten, men oakladt roret var ll'digt

1 
styrde fartyget alldeles icke, ulan dref oupphörligen mot nå
gra nära belä~na klippor, så alt dess bPiåg enhet var ganska 
betänklig. Ändteligen passerade en eng•·lsk ånghåt förbi, som 
bogserade korvetten in uti vik en, h\·a res t mau !Pjde ett par 
grekiska svarnpflskare, hvill•a dölio och !;apade törnarne. 

Orsaken livarföre lwrvetten icl1e styrde, anses vara dl'n, 
att propellern, som var [Prnbladiv,, hade stannat med 2 blad 
pä ena sidan och med 3 på den andra, hvarigenom vattnets 
mots tånd på de båda sidorna blef olika. Detta anses vara 
ett sl<äl mot användandet ar propellrar mPd udda antal blad. 
Det är Lilt att inse ol~gPnheten hårar vid många tillfålleo. 
Om ett skepp med t. ex. trt'bladip, protwllt'r gör så litrn fart, 
alt propell!:'rn ej går omkrinp,, hander det olla alt ett blad 
ligger åt ena sidan och båda de öfriga åt den andra, så att 
huru roret än må hip,p,as !'!ler seglen hrassas, blir· det 
svårt att styra. Det lian iifv Pu iutniffa, att sedan det på ett 
eller annat satt lyckats alt motvPrJ,a sk!:'ppets benågenhet att 
gira, t. ex. st rrbord han, så rör sig prop!:'llern nåeot ocb 
stadnar igen, men j ett aunat lä p, e; det blir då, med d t> n al
dra största uppmärksamhet j styrnineen, ofta oruöjlip,t att 
hindra skeppet att tvärt eira ballord hän. Än nu värre år det 
då man stoppar maehin antineen ar en tillfällighet eller för 
att släcka af och sätta till segel; vanligen gör man då Oera 
knops fart, så att vattnet faller med stor kralt mot propel
lerbladen, och fartyget kan dervid, oaldadt allt bemödande 
att mota det, gira Oera streck åt ena ellt'r 11ndra sidan. Vid 
våodnineen genom vinden blir man myekH bProende af huru 
propellern stannar; ena r,åneen kan vändnineen derieenom 
underlättas, en annan gång kan den hPit och hållet motvä-
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gas. ~'ör ott ensamt fartyg j öppna sjön kunna dessa olä-
genheter ej vara särdeles farliga, men i trånga farvatten och · 
särdeles under segling uti esl<ader, kunna de förorsaka stora 

ol!ckor. (Fortsättning följer.) 

{ Ins~ndt.) 

SVENSKA S.TÖ-OFFIC~JRENS ST;\LLNir;G SÅSO~l SJÖMAN1 

!'IIILIT;\ll OCII l\'lEDLEl\1 AF ETT SAl\HIÄLLSYRKJil. 

i\ r t. l. 

En officerskorps är elt vapens ldirna. Derifrån utgar 
och sprides r:enom det hela den duglir,het och anda hvaraf 
den sjelf :it· m:-ildig. Bland perso nalon ät· officerskorpsen så
ledes den vigtigaste delen, och dess duglighet don nervus re
rum, h varförutan den häst a materiel och de b:isla lm p per en
dast lwnna förliknas vid en frisk och stark lu·opp, fiirlamad i 
sin verksamhet genom en sv a{: hjern:1, ett Iden t förstå n d eller 
en ollesintsam vilja. 

Ämnet är ömtåligt, men af så stor och omfattande vigt, 
att sanninrron, så vidt den kan inses, måste sf1eas, huru mol
bjudande del iin l.an vara att sålunda skära i sitt eget kött, 

Sjömansyrlwt är ett pral(tiskt yrke, och detta j så hög 
grad, att den som \'iii egna sir;- deråt, i allrnnnhet måste börja 
att fara till sjös vid H a 15 års ålder och fortsätta dermed 
största delen af ynglings- och ungdomsåren, om den grund skall 
kunna läggas, lwarpft en blifvande lugn, instinklik sjömannavana 
och erfarelihet oundvildigcn mftsle hvila. Detta giiller så väl för
öriogs- som handels-sjöm:mncn. De hafva båda yrlwn som ute
slutande erfordra deras tid och ansträngningar, och som icke med_; 
gifva alt de lllott undantagsvis sysselsålla sig dermed. Det 
egentliga sjömanskapet är ocl!så erforderligt och gemensamt · 
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för b&da, men i alla öf'riga fall erfordr~s olil1a 1\tmsliaper, 
egenskaper och uppfattningar hos de häda yriH•nas adepler, 
)Jvarföre en sjöofficer ide l;an ulbildas i en handrisnolla lil;a 
lite som en handelsstyrman eller l1apten liön utbildas i en 
örlogst.jenst. 

I engelska flol.tan 'rår derföre ingen liadelt la~;a sin orn
eorsexamen förr än lian i sex år l.jenslcjorL omiJonl i örlot:s
fartyg, och i ameril•ansl•a not.t.an fordrar man lill och med 7 
års pral;tisk kadeU-Ijenst förr~ denna examr~n, hvill;et visar att 
man i dessa mariner till officers-IIompiliens fonlrar lil;a m5nr:a 
A-rs pral;tisk sjöljenst, som det i SvPrigu fordras månader. I 
andra mar·iner, såsom t. ex . den fransl1a, der man har siir
skilta sl;ol- och instrul1tionsfartyg, fordras nflr:ot l1ortare tid 
ån i den engelsl;a eller ameriliansl•a. J SVt\l'it:e dAremot bil
das icke sjöofficerare på sjön, ulan tillbl'inaa störsia delen af 
sin läsetid på land \'id lirigsal1ademien på Carlhere. Hvar och 
en med någon praktisk erfarenh et ar lifvet hör !;unna instJ 
det felaktir:a häruti. En ynuling, ~om blir l;adell vid 11. f1r,; 
ålder, lemnar V<llllirren Carlberr: som oflicer, då han ;ir 19 a 
20 år gammal, således efter en tid ar ;j a 6 iir. Under denna 
tid har han varit lill ~jös 2, 3 å 1, ~omuwr·r.xptJdilioner, sarn
manlagt 61 9 a ·12 miinader IInde!' tl~n Vacl\ra hehaglip,a hrs
tiden. Denna korta tjenster.id till sjiis, jRmle vistandel undo1· 
största delen al uppfoslrinustiden vid en isolerad, kasernin
rättad militärslwla pd land, gör det fulll,omlip,l omiij!it;t att 
den unge offleeren kan er: a något säkert, e rundtiut och all
varligt begrepp om sitt blifvande yrke, :innu mindre nfigon
ting af den vana, erfarenhet och pral;tislia duglir:het som en 
utnämnd sjöoffieer eller en sjöman vid 20 drs dlder bör ocb 
måste ega, om han i någon mån sitall vara sin samhällsstiill
ning vuxen och besjtta. den grund hvarpå en byggnad af kom
mande erfarenhet med säkerhet kan hvila. 

Sjömansyrket skulle kunna kallas ett naturyrke och der
till af ett ganska vildt ~>lag. Likasom lifvet i skogen är nöd-
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,•ändigt för utbildande af lndianr.ns euensliapel' sflsom jägare 
och krigare, likaså tir lifvet pf1 sjön niidvimdiet för utbildande 
af sjömannens nuensl;aper. llvem har väl r:jort en längre 
eller kortare sjöresa utan alt erfara sin ovana och oliunnig
hel pfi sjön? Hvillwn oro inr,cr icke resan på hafvet., äfven 
under vanlir,a fall! hvilken håglöshet under sjösjulians infly
tande! hvillien ohjelplig villrådiGhet i beslut dii nR eonting 
oförväntarit inträffar, och slutliuen hvillien fullliomli!! oreda 
och os~l;erhet i omdöme r:er sir: icke tilll;änna Mven hos an
nars ldol;a och pruklisl;a mennisl10r dfi de skola yttra sir: om 
n5r:on , iil'ven den rinr,aste tilldrap,else pfi sjön! och all denna 
ovana, all denna os;ilwrhet och omdöme'>löshct öfveninnes al
drig af personr.r som ide hörjat titlir:t fa1'a till sjös och er:nat 
sit:; åt sjölifvet såsom yrke. ltiiraf bör man l1nnna falla hvii
J;en stot· och mänr:sidi!! erfarenhet dl1l fordrJs rör ntl. nflr det 
verkli gen gftller, besitta den vana, det lugn, den kallblodiGhet 
och det omdiime som midt under verlilir; fara, nnder elemen
ternas vfildsamma strider, ftr den enda chancen för räddning 
af farlyg och lif. 

Sannerlir,en, det är ej på land man (;an förvärfva dessa 
egenskaper, och den· 20-årige ynp,lin:: som vari!. ~ex a nio 
nloån•ulct' till sjös men C> år p5 land vid en landlirigsslwla, 
må vara skiclilir: att inr:å i hvilket landtrer:emente ,om helst, 
~en sjöman är han ej i ringaste mån, och vill han hli det, 
så måste ban börja en ny och en annan hirokurs, fasl.;in han 
i de flesta fall, ändå aldrig sl<all lyckas godtp,öra försumman
det af sin bästa och för hans yrkesbildning allra vigt1gaste lid. 

Det är i allmf1nhet ytt.crst svårt att få iclre-sjömän alt 
förstå detta, och vanligen uppfattas försöl\ct alt göra sjömans
yrkets sanna natur fattlig och beariplig, såsom elt heatir att 
skryta, ~tt vara er:en, ellor myslislit vietig; och i intet land, 
som ecer handel och sjöfart, f1r detta förhållande så framstå
ende som i Sverige, :nen, med oförmf1r:an . alt uppfatta de 
enklaste föreställningar om sjömansyrket, följer olycklietvis i 
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do flesta fall en sjelrsål1er egenkärlek och en tråncLH'iistad 

envishet som hindrar sund eftertanlw och ett upplyst aktcif

vande, men i stället framkallar de absurdaste åsigter och be

grepp, fasthållna med oerfarenhetens och egenl;ärlekens fiir·

enade styrka . Detta är ren, oförfalskad sanning, troligen nä

got obehag lig att höra, men derföre desto nödvändigare att 

framhålla, så vida den gamla satsen ''ingen förbättring wtan 

sjelfkännedom" icke upphört alt gälla. 

Sedan Kadetten, som ofvan n:imnts, erhållit sin officers

befordran, följer en tid af 3, 4 a 5 år som till största delen 

tillbringas på land i garnisonstjenst i Carlskrona eller Stocli

holm, med undantag, i de flesta fall, af en eller två som

marexpeditionei' på 6 veckor eller hiigst 3 månader. Under 

dessa år, som nftst uppfostringsåren för en sjöofficer· äro de 

vigtigaste, vänjer sig den unr;e officern hufvudsaldigen vid lir

vet på land och dess beharr, och måste derir;enom i ännu hö

gre grad förlora förmågan att (örvärfva den pralitislia kun

skap, vana och omdöme, hvarförutan allt theoretisl;t vetande, 

all exercisfärdighet och all militärisk bildning skola befinnas 

förlamade, förvirrade och utan garrn, di\ de skola på allvar 

användas. 

Sjöerfarenhet, sjöerfaren het, ~jöorfarenhet l se der h vad 

den praktislia ~jömannen i första, andra och tredje rummot 

behöfver. Ett visst theoretisl1t kunskapsmätt är naturlir,tvis 

erforderligt, men för massan år den praktisl;a erfarenheten 

hufvudsaken, såsom grunden hvarpå det helas duglighot och 

användbarhet egentligen hvilar. Eger en sjöofficerskorps don- ' 

n a erfarenhet, så fulllwmnas dess värde genom studier och 

kunskapers förvärfvande, hvilka icke allenast öka dur;ligheten, 

utan lifven den personliga bildningen och anseendet äfvensom 

menniskovärdet, hvilket allt icl;e får förbises eller ringaktas, 

bvarföre det är ett desidoratum, men i andra rummet, lilla

som ornamenterne på eri byggnad, hvilka göra ett angenämt 

intryck, kunna vittna om en ädel, uppböjd och förfinad smak 
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hOS byr;gmihtaren, samt höja byr;cnaduns brtde värde och an

seende, så vida den derjemte till sina viisendtlica egensiwper 

motsvarar· allt hvad man i afseende på soliditet, ändamålsen-· 

tighet och varaktiehet har· sliiil att af densamma förvänta. 

Vid omliring 25 års 51der blir don svenske sjöofflcern 

lw'mmenderad på ett såiHtlladt exercisfartyg för unr;a office

rare, i dar,ligt tal benämnd "fjorton-huggare", d v. s. på en 

llörvetr. med 12 a H Selillnd-Löjtnanter, en Premier-Löjtnant 

att valw öfver dessa officerare då de äro val;tbefälhafvare, en 

f(~pten-Löjtnant som Sekond och en Kapten som Chef, summa 

45 a ·17 o!'llcerare på en korvett, hvartill reglementet be

stämmBI" 2 officerare, 1 Selwnd och •l Chef. Expeditionen 

:i r alltid bestämd att rflcka minst 1 O månader och måste så

ledes utslriiclias till farvallen utom Östersjön. 

Denna vii1menando institulion, som tillkom 1838 och 

fortvarit sedan dess, är i sitt nuvarande tillstånd i hög grad 

sl;ar!lig fiir tjen,ten, ty utom dAt omöjlir;a att finna allvarlig 

sysselsfiltning för ·15 a ·17 ortleerare på ett sfl !ilet farl.yg, är 

detqmma hvart det lwmmer, ett vArldir:t national-åtlöje, icke 

för dess lliillninr; m. m., utan i följd af det onaturliet stora 

antal bef<il, h villwt inom andra mariner tillskyndat det öl;nam

net "Trojanska hästen". 

Det är iclw min mening att ingå i detalj om alla för

hållanden tillhörande donna institution, mon jag skall dod; på

peka några af de mest framstående. 

På intet fartyg, allraminst på en korvett, lmnria ·12, U 

a.· 18 officerare finna nftgon verldir;, allvarlig sysselsättning. 

Tjensten erfordrar i el; e, under något fall, ett så stort antal, 

hvaraf den naturliga följden blifvil, att oflicerarno på df!tta 

fartyg alllid l;flnnt sig vara till öfverlopps; och detta för sj el f.:.. 

kanslan nedsåtl.ande förhållande ha1· verl1at. och vorkar fortfa

l'ando menligt på de unga officerarnos aktning .såvftl för tjon

sten som för sir; sjelfva. Det vore här för vidlyftigt att ut-
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veckla alla orsaker hål'lill. De ligga i djupet af mennislwna

turen och skola förstås af hvar och en som egnat någon tanke 

åt de l,agar, som siwparen fastställt för mennislians andeliga 

. utvecldmg och som iclie få förbises ellet' missalitas de1· man 

vill afse IDPnsklir; utvecldinrr i hvad riktninG dot än vara " ma. 

llesättningen kan iclie heller trifvas med ett så talrikt 

befäl lfinr~t utöfver hvad verldi[{a behofvet fordrar. Äfven i 

förhållandet mellan antalet befallande och lydande, finnas la

gar som m~ste iald.tar;as, och icke lwnna öfverträdas utan att 

åstadlwmma menlir;a följder. Det är nemligen Hittare för un

derbefäl och gemensl1ap alt bibehålla den naturliga l!iinslan af 

aktning och beredvillighet alt lyda, då de se att de befallan

de icl1e äro flera an hvad naturligen erfordras för fjenstens 

gånrr. Då de säl1erligen icke sku ll e föranlåtas att reflek

tera inom sig öfver befallningarnA fr5n en valilhafvanclo offi

cer, så lmnna do dock icl1e annat än vå sätt och vis liänna 

sig jäktade af att t~ga mol befallningar från 3, 4 a 5 office

rare på \'akten, bvaraf visserligen den ene sliöter det hela 
' ' 

men de öfriga :indå äro officerare, som slwla tydas och som 

kunna befalla hvar och en inom sill lilla oml'iide. 

Mansiwpet kan icl1e annnt än se att de flosta af dessa 

befallande f1ro öfverflödiga för ljenstens gilng, och då i~~:;en 

disciplin kan hindra foll1 att tänka och /ränna, så är den na

turliga följden alt de fråga sig sjelfva: lmul gagn göra dessa 

officerare ? Som frågan icke kan besvaras så som man siwlie 

önska, så inirälfar att hos besättningen uppslår en instinlitlili 

hänsia af missafilning för offleerens evontliva hefattnin P' hvil-
u U U) 

lien genom det stora antalet icke lian hållas uppe i den Vilrdig-

het som Ijonstons bästa ovedersä{~ligen bjuder. Häraf följer 

att den sanna disciplinen undergräf\'es i tysthet i liänslan och 
o ) 

hjertat hos do lyJande, om iclw iippot, hvill1et i längden vore 

mindre farligt, fastän för ytlig åskådning, skenbart värre. 

Men andra orsaker bidraGa lilla mycket om icke mera att 

skada disciplinen. En bland dem är att Jessa "fjortonhuggaro" 
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utrustas såsom orderna lyda ''till exercis'' för unga officerar~, 

och att, för att gifva dem alla tillfälle att vara vaktbefålhaf

varo, en ofliciel tillåtelse på sednare liden meddelats Chefen 

att efter omständicheterne stiilla äldre officerare under befäl 

af yngre. En sådan omkastning lian möjligen vara mindre 

skadliG bland 1\adetter som uppfostras för tjensten och ännu 

icke ingått uti eller tillhöra densamma, men åfven under 

uppfostringsåren bör, så vidt möjligt å1·, alla sådana förhål

Janden undvikas, som stå i strid mot militär-disciplinens för

sta, enklaste och vigtigasto beg1·epp. Huru mycket nödvändi

gare · är det då icke, alt sedan uppfostran år slutad, och ynglingen 

måste afliigga skolbegreppen och hörja känna sig som ansva

rig man, tjensten då möter honom, eenast vid hans första 

inträde deruti, med allt dess allvar· och med anspråk på den 

nyblifne officerns hela förmå~:;a och uppmärksamhet! Att, så

som Jet nu tillgår, vid 25 års åiJer le/w militfu· och vånda 

upp och ned på all disciplins grundprincip, detta är någon

ting, hvars motstyclie iclie annorstiides linnes, och hvars följ

del·, genom de förvin·ade I.Jegrepp de cifva åt det unga sin.

net, i framtiden måste leda till upplösnine *). 

Sjömansyrket tål ej viLl alt tap,as unnat än på fullt all
var, och ehuru det fir en sanning, att man uti detsamma har 

att !ara, huru gammal sjöman man än är, så måste dock alll 

ombord i ett fartYG vara st;illt p~ allvar o..:h full ansvarighet, 

mon det gf1r ej an och ar mot yrlwts natut· helt och hållet 

stridande, samt hinderli~t för all utveclilinp, till mandom, dug

lighet och sjelflillit att lwmmendera oflicerare till sjös för aU 

"öfva sig". Så snart man hlifvil orricer, sliall man lwmQlen-

*) På D Il utkommendera de ko1·vetten af Chapman t. ex. är den äldsta 
af de aderton derombord kommemkrad e e:~:ercis-officera·rne sex qr$ 

gamm~l officer, men milst.e, enligt systemet, stå såsom andBa eH.e~r 

tredje, kanske fjerde man på qvarleret under bef.al af yngsta, en

dast trenne mdnaders ofticer, de miinader denne sedllare till delas 

befälet såsom qvarterchel. 
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deras till sjös för att göra sin tjenst, och tjensten l;an ej 
'medgifva, hvarken att val;thafvarale officeren har en äldre of
ficer bredvid sig, som ansvarar för att han icke bär sirr orätt 
5t, och som de facto vallar öfver fartygets säkerhet, under 
det den andra kallas valilhafvandB officer; ej heller att yngre 
officer tidtals har befälet öfver en i ljensten äldre kamrat. 
Ingen hesältning ser upp med alilning och tillit till en vakt
befålhafvare, som icl;e iir, eller icl;e anses vara \'Uxrn sin 
plats, och en sådan officer·, eller en officer som så behand
las, kan omöjligt öfva det moraliska inflytande öfver sina un
derlydande, som erfordras för att de, mod tillit och blind lyd
nad, skola anstränga sina krafter och ntl'öra do arbeten, som 
kunna vara nödvändiea för fartyge ls s:il1erhet. Man s'll'\\.U lwm
ma ihåg att en valdbefålhafvares sldcklighel iclw består i nå
gon exercisfärdir;het eller reglementskunskap, utan uteslutan
de i erfaronhet, omdöme, vana vid arbetenas utförande, lugn 
i faran, sl1a1'p bli el; och sfllwrhel i manövem. livad ha n har 
att befalla under en stormig, lwlsvart natr., l1an lil;a lite vara 
föresl1rifvet i nfiggt reglemente eller någon läroboli som det . ) 

siwlie kunna utföras i tempo. Del. kan oftast ic';e rättas, om 
det är felalltit;t, och måste i alla händelse!' mötas med be
sättningens insrinkllika, orelleklerande förtroende att vara det 
enda ändamålsenliga och rätta, om arbetet sl;all kunna utfö
ras med den hast, ordning och säiwrhel hvarpå räddning af 
lif och fartyg under l;inldea förhnllanden ensamt bero. 

Om nåeot Flie iir allvarsamt dii dd gäller, om nftgot 
yrke fordrar erfarenhel hos de befallande, och tro på denna 
erfarenhet hos de lydande, så är det sjiimansyrl1et; och det 
år oförklarligt, att hos oss dessa grundsanningar fortfarande 
kunna förbises. Om t. ex. 1 :a och 2:a styrmannen på ett 
handelsfartye siilunda skulle kasta om, att 2:a styrmannen för 
11öfning skull" den ena dagen skulle befalla eller sägn som 
skolpojkarna: "nu ä' jag kung"! Hvart skulle ordningen och 
allvaret inom ett sådant fartyg slutligen taga vägen? Men 
styrmännen på ett handelsfartyg antagas icke för att "öfvas", 
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utan för att sköta en viss af dem fordrad ljenst. De äro på
räknade och behöflige, och f1ro aldrig så många att någon är 
till öfverlopps. Detta ger dtliU sjelfaklning och sjelftillit. Att 
de under utöfvandet af sin tjenst fiirvärfva erfarenhet och 
kunskaper år naturliet, och illa vore det för dem, om de an
såga sin full-lärde, men det är dock en stor sldllnad mellan 
alt vinna insigter och erfarenhet under utöfvandel af en all
varlig och ansvarsfull befallning, ån att kommenderas till sjös 
den fjortonde offlcern, der verklig tjenst endast erfordrar två 
å tre officerare, och dertill officielt angifvas fii1· att "örvas"
öfvas till en tjenstebefaltning som man redan i åratal inne
haft, och h vartill man både för statens, så va l som för sitt 
eget anseende och nytta borde varit fullt kompetent då man 
slutat den lärolmrs, som staten sjelf har rättighet att bestäm
ma och ordna. 

Detta förhällande är olycl\ligl till sina följder. Det taeer 
allvaret ur t.jenslen, håller de unga officerarnes sjelfkänsla 
nere, hindrar deras utveclding, och bidrager i sammanhang 
med många andra missförhållanden inom vapnet, att så små
ningom utplåna håg uch lust, samt föda obel\itenhet med och 
ringaktning för stalens l.jenst. 

Hemkommen från denna "fjorton-huggare"-expedition, 
som man ansett böra i tur tillfalla hvarje officer i flottan, har 
den unge officeren in{!enlinii särdeles i kommAnderingsväg att 
vänta. Under de följande 8 a 1 O år som åtr;å före befor
dran till Kapten- Löjtnant, ä1· del hör;sl få som blifva kom
menderade till sjös mer iin tillsammanlagde 12 a 18 måna
der. Visserligen lyr.l;as en del att under några år få tjenst
göra i fremmande mariner, vanlir;en den engelska eller fran
ska, men dessa äro så ni alt de lmnna anses höra till undan
tagen, och dertill kan man fll'ven rälma de officerare som föra 
handels-ångfartyg, hvilkas untal är högst ringa, jemfördt med 
hela antalet Premier- och Selwnd-Löjlnanler, som för närva
.rande är 150, och hvaraf endast 1 O äro sålunda emplojerade, 
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Efter unecfär ·16 års tjenstetid J;ommer utnämningen till 
Kapten-Löjtnant, hvartill avanceras i tur, och i denna grad 
erhålles iclw mer än 1 a 2 sommar-expeditioner som Se!wnd 

' hvardera på 2 a 3 månader, men detta icke fiir alla, ty många 
få blott, en sådan lwmmendoring och andra in,qen alls. En 

Kapten-Löjtnant lwmmenderas ocl1så hvarje år som Selwnd å 

''fjorton-huggaren", men en så långväga lwmmendering faller 
icke på mångas lott, och mellan den [{apten-Löjtnant som 

~855 kommenderados som Selwnd på 1\orvetten Lagerbjelke, 
och de [{apten-Löjtnanter som i år blifvit utsedde till sekon

der på Iwrvetterne af Chapman och L~gerbjell10 under de
ras nu anbefallda års-expedition, unnas 18 f(apten-Löjtnanter, 

hvaraf 3 varit tvänne gånger Selwnder på sommar-expeditio

ner · uti Östersjön; 4 varit en gånt: såsom Selwnd på sa nuna 

slags expedi tion j 1 varit tvänne somrar Chef på ett postång

fartyg j och 1 O ieke haft nägon lwmmendering på örlor,sfar
tyg sedan de utnämndes till Kaplrm-Löjtnanter. Alla dessa 

~ 8 1\apton-Löjtnanter äro inom loppet af ett å r förbigilngne 

till kommendering som Selwnder på längre resa, och kunna 

således icke mera lwmrna i fråga ti ll någon sådan; och för 
de 1 O som aldrig varit kommender·ade som Selwnder, kan 

man såsom sannolildtet antarra, att sädall lwmmendering ej 

heller nflgonsin kommer ifråga. 
Ifrån Kapten-Löjtnantsgraden sl;er befordran till Kapten. 

Denna befordran som innebär möjlieheto->n af framtida existens 

för den befordrade, och som är en förlwstelsedom och en in
sllränlming för· lilsliden af högre inlwmster fin 800 f\dr BanliO 
för de förhigångne, intralfar vanligen då individen hunnit en 
ålder af 43 a 4ti åt', Alt under nuvarande förhållanden vid 

dessa befordringar förena behörigt afseende på korpsens tjenst·· 

barhet och på dess billigaste ansprftk på personlig rättvisa är 
fullkomligt omöjligt, hvarföre valet till Kapteos-befordl'an måste 

vara det svåraste och ömtåligaste tjensteåliggande som en Sjö

minister har att uppfylla. Detta ämne erfordrar den mest 

noggranna undersökning - men samma sak gäller nästan alla 
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fö rhållanden inom flottan, hvilka fått qvarstå för att sä små

ningom öfverlfiCkas med mansåldrars mossa, orörda af nåeon 
lifgif\'ando flåckt från nyare åsiztors uppfriskande anda. De& 
år derföre b:ist att för nfu·varande lemna åsido detta Kap 

flo rn, som dubbleras af endast en femtedel af flottans office
rare, och h varest de öfriga fyra femtedelames öde är att un
dergå förhoppningarnes s!ieppsbrott. 

Efter Kaptens-befordran, följer vanlicen ~ a 2 år innan 
den ny-utnämnde Kaptenen erhåller sitt första befäl. Vid 

nära 50 års ålder ~l;all han nu för första gången segla som 

Chef med full ansvarighet. Nu är den tidpunkt för honom 

inne, då ban med håg och lust, ungdomskraft och mandoms
erfarenhet skall föra sitt fartyg genom sjön, och meddela sin 

egen förmåg-a, nit och duglighet m. m. till officerare och man
skap under hans befäl - nu, för första gången pröfvas hans 
krafter, men - det är för sent l 

Vid 50 års ålder hafva redan Cheferna i frommande ma
riner seglat som Chefer l ~O år och känna sig, såväl genom 

artagande lust som kr·oppskraftet·, manade att söka ett lugnare 
och mindre ansvarsfullt lif. Detta beredes dem också, dels 

för deras egen skull, dels på det korpsen må hållas ung och 
tjenstbar, och endast nåcra få undantag fortsätta i den aktiva 
tjensten sedan de hunnit ofvannämnda ålder. 

Sådan unaefär är den svenska sjöofficerens bana i sta
tens tjenst, och af alla institutioner i vårt land, finns ingen 

som i så hög grad påkallar lidsenlig förändring som sjöoffi

cersbildningen, or.h öfriBa förhållanden ifrån början och allt 
igenom. Men den svenska sjöorficerens ställning måste äfven 

betraktas från andra synpunkter, livaribland i främsta rummet 

år bans ofta nödtvungna tjenstgöring på handelsfartyg. 

Då ynglingen väljer att bli sjöofficer, är hans billiga före
ställning, att han väljer en bana som för hans kommande Iif 

gifver honom full verl;samhet, tillffiile att Wrvärfva duglighet, 

18 
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.erfarenhet, utkomst och anseende. Detta är hvad hvar och en 
kan och bör fordra af det yrke åt hvilket han ognar håg, lust 
·och arbete. Ilandelsflottan r,er det åt sin personal. 

Huru annorlunda fl r icke ä en unge sjöofficerns ställning! 
:sedan han ~lutat den uppfostran staten honom ålar:t, står han 
·färdig att låta använda sig i dess tjenst, men Staten behöfver 
honom icke och så godt som stöter honom ifrån sig. Han 
måste nu gil tillbaka i det han, om han vill existera utan 
skuldsättninr:, och om han vill föra ett vorlisamt !if, nödga~ 

att i en underordnad ställning tar:a hyra på handelsfartyg. 
Uårvid möter honom icke allenast ett lif af "hissande och ha
lande"' i matrosors sällskap, utan äfven ott unJerordnando ocb 
·ett beroende af förmän tillhörande en samhällsklass af andra 
åsig'ter, seder och lefnadsvanor än bans egna, och hvilka för
män, ehuru aktningsvärda, dugtirra och tedbara personer d(} 
än kunna vara och oftast äro, sällan tinderlåta att, då tillfåll o 
gi.fves, ådagalägga ·sin ringaktning för och bitterhet mot flot

tans ·officerare. 

Jag 'har förut yttrat, att ingen Styrman inom handelsflot
t.an skulle vilja antat;a en motsvarande plats på ett örlogsfar
tyg, och Jet hat· ·visat sig, att till och mod handelsllotta'ns dug
li~a matroser hellre s\·ålta än do låta förhyra sig af luonan. 
Detta är dock yrkeskänsla, någonting som är tillåtet för han
delsflottans bemanning, men som mftste kastas öfverbord ar 
örloesflottans personal, emedan den icke har når:ot eg.enllict 
yrko. llvad som för hvarje båltre yngling skulle vara svårt 
och påkost;mde att vid 20 år för första gången underkasta 
si.g, åt' för $jöo{ficern en verklig kränkning i - eller vill man 
inte förstå det nedsättande för en officer uti flottan, att tjena 
som Konstapel eller andre Styrman på ett handelsfartyg, och 
att i de stöne sjöstäderne, ildädd bussarongen, gå från den 
ena Kaptenen till den anora för att söl'a hyra och börja med 
aU 11sahåa'1 på lastande fartyg. Sannerligen har.icl;e detta lgått 
för lånet, och <l et är icke allenast omöjligt för flottan att n'å-

251 

p,onsin höja sig till det ansnende som den för statens nytta, 
sin egen utvecklinr:; och det naturliga förhållandet inom sam
hällenas olika yrken, ovilkorlieen måste ega, utan det är en 
orällvis b.ehandling, en vanvård och ett svek af staten, emot 
de ynglingar· som den emottar:er i sin tjenst. IJättre då att 
hafva ingen flotta, än att fr·åntaga sjöoffir.eren en rättigbet 
som :h var o.ch en ann:m idog medborgare eger, neml. att till
höra ett yrke som ger honom verksamhet, anseende och ut
komst. Sjöofficerarna, som korps, hysa vänskapliga känslor och 
-aktoing fö·r bandelsflollan, men den sednare känner icke och kan ej 
under nuvarande förhållanJon kanna någonting dylikt för ör• 
logsflottan. Deras närmare bol1antskap vore i mal'itimt hän
seende den största lycka för fäderneslanJet i ty hvarje han
delsflotta ä1· den naturlif,a tillgången för sitt lands marin, men 
bekantskapen skall icke då, i motsatts till förhållandet i o.n
dra länder beforJras, eenom att sänka örlogsflottans personal 
till handelsflottans, utan genom att lyfta den sednare upp 
till den förra. 

statens tjenst måste hållas uppe, del lir den naturliga 
ordningen, som hvar och en kan förstå som egnalnågoo tanke 
åt saken i men detta sber icke genom ordnar, titlar, unifor
mer m. m., utan genom duglighet, stränga fordringar och all
va.r. De enskilla yrkenas duglighet och kraft böra deremot 
under den förras ledning och hägn, användas, belönas- och 
uppmuntras genom fördelar1 och om möjligt, betryggas en 
säker, fastän tarllig utkomst under kommande ålderdom. 

Förr tog.o .flottans unga officerare permission för att se
gla på amerikanska och engelska handelsfartyg, der de under 
fr!lmmande namn med största omsorg dolde sin samhällsställ
ning. Hvarföre gjorde de detta 1 Jo af det enkla skäl, att 
de ansågo som en kränkning bnde för sig sjelfva och det yrke 
de tillhörde, att s§lunda nöclr:as i en underordnad ställning 
söka erfarenhet och ullwmst. Är inte denna känsla både na
turlig och vacker Y De unJed;astade sig dock det råa lifvet, 
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dels för att förtjana sin utkomst, mon IFka ofta, och till lika 

stor del för att vinna en praktisk erfarenbel som do saknade 
' men som de kunde hafva egt, om den styrelse, som uppfo-

strat dem för sin ljenst, hade haft omtanka både för sitt egot 

ocb deras bästa. Många förmögna ynglingar underkastade sig 

af nit och begår att vinna erfarenhet detta hårda lif. Har 

staten någonsin erkånnt denna deras uppoffring ? Nej! skall 

hvar och en nödgas svara. Kallt och liknöjd! har den seu 

derpå och ansett det mera som en skyldighet ån som ett be

römvårdt .begår att, till bvad pris som Lelst, lära sig det prak

tiska af yrket. 

Men detta tillfälle alt okänd segla på fremmanue natio

ners handelsfartyg, borttogs för några år tillbaka, dä en or

der utkom som förbjöd flottans officerare alt segla mod an

dra hanuelsfartyg än svenska och norska. Om man velat sy

stemastiskt undergräfva det lilla som återstod af flottans sjelf

kånsla och anseende, hade man icke kunnat gå annorlunda 

till väga. livad som förut skedde i tysthet, fastän det visser

ligen var kfmdt, skulle hädanefter ske öppet, och svenska 

flottan!i officerare skulle tvingas att i svenska hamnar söka 

hyra p~ svenska fartyg l Porsonlir,hetskänslans helgd och den 

grannlag-a känslan för vapnet, blefvo derigenom, af slyroisen 

~jelf, fiirklarade utan värde, och den unge orficeren, som egde 

dessa J;änslor, s3 nödvändiga och så vackra, måste kasta dem 

öfvorbord och dervid finna, nlt det som var tillatligt och be

römvärd! hos en kofferdi-sjöman, nemligan yrkeskänsla, var 

hos officern nära no~: ett fel, och alltid ett binder för hans 

begår efter utkomst, verksamhet och erfarenhet. 

Genom en underlig obekantskap med förhållanderne, till 

en del föranledt af ynglingarnos isole1·ade uppfostringssätt vid 

en från alla öfriga samhällsförhallanden afstängd kasern-inrät

tad l1rigsskola, har flottan på sednare tider blifvit så öfver

fl'lld med officerare, att syrnumeräremes antal för nårvarande 

är 30 och Se lwnd-Löjtn<~ n ls - g raden i följd deraf utgör 90 
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i st!lllet fOr 60 ofllcorare, hvartill den en!lr;t sista regleringen 

Ar bestämd. Denna öfverbofoJkning är en olycka för flottan, 

då öfning, sysselsättning och utkomst icke kunna beredas ror 

balfva antalet. Det har slått i styrelsens makt att hindra det

ta tillopp genom begränsand~ af Kadettornes nntal. En sådan 

ätcärd borde också ovilkorligon egt rum för många år tillbaka 

f1os oss, så väl som det skett i Norge och Danmark. I Norge 

6åväl som i Sverige, voro år 1833 sjöliadetternes antal endast 

20. Nu hafva norrmännen endast 15, men vi hafva i år haft 

iO sjökadetter från Carlberg och dessutom 6 extra kadetter. 

Detta bevisar att sjöoflicerarnes tillständ iclw ar kändt inom 

landet, iHvensom att styrelsen icl1e ingripit med nllgon ord

n<~nde åtgärd till det ondas förelwmmande. Föriiidrar och 

målsmån inom de bättre klassorne hafva icke heller linnu 

hunnit att emancipera sig undan fördomarnos makt, och känna 

icke förhållandorne inom de olilw yrkena. Deras söner eller 

ruyndlin,ear få dock den ona oltor don andra lära hvad de 

äldre försummat. Det måste, synnerli1:on för on fattig och 

verksam nng man, vara lycliligare att vid 20 firs ålder vara 

2~dre styrman på olt handelsfartyg, mod 25 Rdr i månaden, 

eller 300 rdr rgs om året, fria rum och fri kost, full verk

samhet och en framtid framför sig, än att vara officer vid 

flottan, mod 225 rdr rgs fir·llu lön, utan fria rum och kost, 

med ingen eller ytterst ringa verksamhet inom yr·ket, och en 

framtid så heskatfad, att den 1\ldste Premier-Löjtnanten med 

450 rdr rus årlig lön, nn år 36 år gammal, och den till hög

sta Kapten-Löjtnants lön, ·l ,200 rdr rgs, (vid uvilken lön t af 

korpsen stadnar för Iifstiden) sist utnämnde redan hunnit 52 

års ålder. 

Må det ursågtas om jag varit för vidlyftig. Men bland 

alla flottans "frågorn år den om personalen den vietigaste, 

den som fordrar mesta eftertanken och det redbaraste, mest 

fördomsfria och upplysta deltagande. Den har hittills varit 

undanskjuten och aldrig framhållen i ~in sanna, osminkade 

skepnad. Visserligen Lar officers-korpson ofta varit utsatt 
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för bfirda, hatfulla och bittra omdömen; · men dermed har on

dast väckts ond blod, och ingen sansad, på fördomsfrihet, och 

allvarligt, redbart forskningsbegär grur:Jdad utredning: af för

bållandorne vunnits. Måtte detta förhållande förändras , måtte 

bvarje person med inflytande och ber;är att doltar;a i saker ar 

allmänt intresse, förr eller sednare blifva öfvertyp,ad dorom , 
att striden om stor eller liten flotta, om ångfnrtm, linioskapp 

eller roddkanonbåtar må utfalla huru som helst, så skall dess 

resultat vara ett dödfödt foster ända till dess att flottans per

sonal blifvit ordnad pä sådant satt, att den lian vinna inre 

trefnad och sjelfaktning, samt förtjana yttre anseende oeh 

förtroende . 

Utan tvifvel skall man mot denna skrift, bland mycket 

annat, äfven anmärka, att det är lf1tt att klandra men svårt 

att förbättra. Denna sanning} kan icke bestridas, men första 

viikoret för förbättring, är insigt i bristerna.. Framhållandet 

nf brister och nklandrotn, lip,ga dessutom livarundra så nära, 

att det är svårt för den som beträder den förra af dessa vä

gar, att icke stiga miste, in på den sednare. A{sigtens ren

bet, är dock ett stöd på den föga angenäma vägen, äfven om 

den icke kan få gälla som en ursftgt för do oafsigtliga stogen 

p5 sidan. 

Officel's-korpsens förminskning ända dorhän, att den i 

sin holhet kan sysselsättas, öfvas, och vinna sin ut.komst i 

statens fjenst, sjökadett-korpsens begränsande i förhållande 

derefler, och sjöofficers-uppfostrans ändamålsenliga ordnnude 

- se del' de bufvudsakliga och oeftergifliga vilkoren, hvar

förutan flottans officerskorps slutligen skall nedsjunka till en 

blott och bart vegeterande, missnöjd, ringal;tad och kraftlös 

samhällsdel. 

Och nu några ord på fallrepet. En opartisl1
1 

passionSfri 

och rättskaffens granskning behöfver flottans officerare icke 

frukta; ty på summa gång den lägger i dagen stora brister, 

mycket som är felal!ligt, och måhända något som är ldander-
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viinlt, skall den derjemte ovilkorligen finna rika ämnen för 

tillfredsställelse och mycket som länder till officers-korps~ns 

stora, oförvanskliga heder. Deribland må i först;;~ rummet rak

nas den redbarhet och oegenn~ttiga samvetsgrannhet .i alla 

tjenstens grenar, som på sednare tid e I' blifvit en regel; och 

dernäst det nit i tjensten, den oupphörliga sträfvan att vid 

alla tillfällen göra det mesta och det bQsta man förmår, samt 

att icke sky några uppoffringar att förvärfva all den erfaron

het som pä olika vägar kan stå att uppnli. Ingen tjen~te

mannakorps i Sverige, ingen sjöofficerskorps i n5got annat 

land, kan i dessa fall öfverträlfa svenska flottans orticeraro. 

Korpsens enskilda förtjenst är det till största delen att ett 

svenskt örlogsfartm, oaktadt alla ogynsarnma fOrhållanden kan 

i de flesta detaljer som af dess befäl hero, visa sig med he

der inför frQmmande mariner. Mon dessa liaral;torsdr<~g hos 

individerna inom flotton äro ieko nog nl.t motsvara bristerna 

på system uti de stora grundprincipel'lla. Do visa blott alt 

kärnan ännu är god, att stammen cger växtkraft, ocl• an den 

blott behöfve1' god jordmEin och frisil luft, för alt utvecl!llll,lot 

för samhället vfllgör<~ndo lif livarar don iir miiG tig. 

P. 

--·--~ ~~------ ··---- - --· 

LtTTEBA'l'lJR. 

'l'eckningar Ut' Sjölirigsväsendet, StocMolm 1856, ii r on nyliaen 

i bollhandeln utkommen forl.sätlning af de redan ii r 184 5 af samme 

författare utgifn01 "tecll!lirJG<lJ'11 i samma awne. Detta sednare 

häfte innehällor pn grun!llig ~ch li~'l!rili "granskning" af de i 

de!]na tidskrUt förut anmälde ~ Studiet' ö{vet· Svenska Sf>är

gårdsflottans historia, lrrigssätt och användande vid Svet·iges 

försvar. Af .en Infanteri-officer. 1855. Denna r:ra llöl; nin t.: ä•· 

ett värdefullt alster uti vär sjökrigs-litteratur. MeJ lugn och 
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säker hand föres kritikens tväiip,gado svärd genom 1111_ 
t n hvarJ'e pag· f "St d' '' J f d s a ma a u 1ernas , rnec a seen o på 

myckenheten, väldiga bol•, och medgifvas måste, att få äro do 
lagrar, som ej blifva borl.plocliado från studie-författa
ren, trotts allt det smolwndo beröm, livarmed lian ge
nast emottogs af några allmftnna tidningar och närmare fr::m
der. Men en mera vidsträelit och betydelsefullare omfattnina 
ega dock dessa "teckningar". De anslå flere högst vip, tiga san
ningar, hvilka till vår skada varit, om ej förbisedda, likv:il 
missaktade och undansl<jutna, i stallet för att medelst praktisk 
tillämpning verkligaöras uti institutionerna. livar och en med 
l<änsla för svenska marinens l:pplj'ftantle till en på vorkliat 
sjömanskap och nationella grunder stiftad · inrättning måste 
med tacksamhet och nöje läsa följande lika lättfattliga som 
obostridliat riktiga påyrkande, huru det borde vara i afseende 
på O ottans bemanning; nem l. sidan 60, der det hetor: 11Hvil-
11ket land i vedden kan, i förhållande till folkmängden, er
"bjuda ett så stort antal sjöfolk till dess tjenst och försvar 

' "som Sverige? Men det år med denna, som med så många 
11andra rikedoms- och tillgångsliällor i vårt land, att den Jem
"nats obegagnad, ehuru liggande i öppen dag, under det man 
''klagar öfver brist och fattigdom! -- nu r u siwlie Frankrike 
11finna så stor tillaång på mer och mindre dugligt sjöfolk, till 
11ett antal som nu torde uppgå till f 50,00() man, om ej denna, 
''tvåhundra är gamla inrattning der funnes, som kallas 11ln
''scription Maritime", under hvilken lyda alla de män, emell<~n 
"aderton och femtio års ålder, som idka sjöfart och fiske i 
"hafvet och så långt upp i floderna, som tidvattnet når; och 
"hvilken ovä1·derliga institution våra grannstater Danmark och 
"Norrigo, unde1· namn af Enrollering, långt före detta, mod 
"nödige lol!aljomlmingal', tillerrnat sig. För Preussens nybilda
"de marin, är samma inskri(nings-system infördt. Alla sjö
"män, flslwre, flodskeppare samt annat foll1, som J.illhöra sjön, 
"hafva, till en början, emellan 19 och 23 års ålder, 3 års tjenst
"skyldighct vid flottan, efte1· behof och påkallande från A mi-
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"ralitetet. Fartygs-besflltnint;arna utgöraJ af en tredjedel ~y
"sJ1rifne, o. s. v. Likasf1 larer nu ock Nederländerna uppratta 
"en sjö-milis, sålunda att en do! af den årlit:a utskrifningen 
"(matroser, sjömän, fisliare m. fl ) bestämmas för flottan med 
"kortare (/!-årig) tjenstetid. Och sedan man i Stor-l.lritanien 
"längesedan insett olär:enheten af det Engelska rekryterings
"sättet, och styrelsen läror hafva boslutat att söli<t införa Fran
"ska utskrifnings-systemot medelst lottning af alla tjenstbara 
"mellan 18 och 40 år, - så sl;all det icl•e dröja länge, in
"nan Franska sjöinskri(ningen följer efter, äfven der, till de 
"båda, landt- och sjö-vapnens, fulländande i denna hu(vudsalc-

"liga del. 

"Det må vara, ntt en Ehrensvärd förutsar:t, hvad erfa
"renheten visade, att den, till t788--90 års krig samman
'~~sf•rapade materiel af 26 linioskopp och ·16 fregatter, icke 
llkunde bemannas med sjöfolk"; så bevisar det dock incenting 
"annat, än att Sverige, da som nu, hade, såsom nyss nämn-
11des, sina sal1er så inrättade och ordnade, att den verkligen 
"befintliga tillcåncen icke kunde, eller fick på ett följdriktiGt 
"sätt användas. Det år en oupptagen sjömalm, i sig innehå-
11rande tusendetals af svårdsämnen, ännu utan form och egg, 
,_ och en kraft, som endast väntar statsmannens ordnande 
"hand och landets insict om dess oberäkneligt stora vigt, för 
"att väcka den till !if och verl;samhet för landets försvar." 

sidan 17 innehåller en liten riksdags-betraktelse, som är 
väl värd att behjertas, emedan den synes riktict trMfa spiken 
på bufvudet. Den lyder sålunda: 

"Riksda11arna der håfvorna utdelas, hafva efter den, år 
o ' 

"t 81 O i Örebro, bållits i Stockholm, - skärgllrdsflottans sta-
" tian. Bvad år naturligare, än att do både fått och tagit in
"trycl\ de ra f, så snart en meningsstrid inom vapnet C!Jlle 
"rum? Slörsta delen af rihsdagsmiin hafva i neon l1f111nedom 
"om sjökrigsväsendet, och hos månp,on torde den politiska 
~'blicken ici!O vara nog upphöjd och fri, att !;unna betrakta 
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'~~saken ur en allmunnare synpunkt. livarken det ena eller 
'~~det andra kan hos flertalet inom de fyra, från livarandra . , 
'~~i mer än ett afseende slulda, kamrarne, begäras. Om man 
ndå vid ämnets behandling ej vill tiga stilla, eller afhålla sig 
'~~från voteringsurnan, så måste en åsigt hämtas någonstädes, 
'~~och den emottages lättare och utan omvägar ganska natur
'~~Jigt, genom inflytelsen af närmast omgifvande personer och 
'~~föremdl.11 

Ifrån sidan 54 : 110m man betiinlwr, att Svensl1a flottans 
"årliga ordinarie statsanslag under en fredsperiod af fyratio 
"år, smdningom förhöjts till allenast 1 ~ million Riksdnler 
"Svensl1a 13ankosedlar, och ordinarie exercis-anslagen aldria 
''uppgått till hundra tusen Hdr s. m. *), så lwn det obegrip-
11liga deruti, att vi ändock hafva ndgot af en flotta, endast 
"öfvertriiffas af förvåninrren, öfver hvad som i den delen finnes. 

11 Hvilka bemödanden som erfordrats, för att med så högst 
"otillräckligt anslarr hålla uppe denna qvarlefva från en an
"nan tid ; huru medlen måst förtunnade utbredas, för att med 
"sin närande kraft åtminstone vidröra alla delarna, huru man 
"tvingats till ett besparingssystem, icke sållan inskärande på 
"området af pe1·sonalens billiea ansprål11 huru man med ett 
"ord, under snm·t sarrdt öfvermensldiga ansträngninear, fram-· 
"härdat uti försölwt att lösa ett omöjligt problem, - allt 
"detta år otroli[lt ; och att dessa skepp och fart.yp, ändocl1 fin
''nas till det bestamda antalet, sådans de äro, och alt donna 
"personal kan ega anspråk på ett framstående rum bland verl
"dens sjökrigsmän, förklaras endast af den lycl11iga individusla 
"ihärdigheten och tålmodigheten, som utmärker densamma. 

"Ingen sjöstat i verlden har så ringa anslag till sin flot-
11ta, och ingen simlie ett ögonblicl• tänka sig möjlighoten att 
11med denna summa, i tjenstbart sliick vidmakthålla hälften af 

") Denna sistnämde summa måste förstås såsom ett medeltal under 
loppet af "fyratio" år. 
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"den styrka, som rör närva1·ande med sl1äl är bestrund att ut
"göra den minsta för vårt land. 

"Om man besinnar detta; om det erinras - utan att 
"ingå i bedömandet af det mer elle1' mindre ändamålsenliga 
"uti sjelfva systemet eller upphållningssättet - att det gifna 
"antalet dock finnes på vattnet, och i det n!lrmaste uti tjenst
"bart skicl1, enlit:t sjökrigsväsendets hittills varande grunder; 
"så ('aller det klart, att ej allt för ansenliga medel skulle er
"fordras för att i alla delar uppli{va, utbilda och fullända, 
"samt till nutidens ståndpunkt framrycl1a denna sl)'l'ka, hvil
"ken, bringad i etl tillstånd, om vi så må uttrycl1a oss, af 
"ful/blodighet eller fullbildning i de minsta delarne, redan 
''kunde betralltas som den högra armen i den allvarliga va~ 
"penföring, som ännu otvifvelaktigt förestår Svea land. 

"Vidare: - med en talrik kustbefolkning, som enliGt na-
11tur- och lefnadsvanor, måste vara i besittning af det ypper
"sta 11 sjöblod", har man ännu icke varit betänkt på någon til
"lämplig anordning för dess införlifvande med flottan., 

Att citera alla de värdcrika, frimodigt uttalade sanningar
na om våra brister och deras botemedel, med[lifver icke ut
rymmet, utan förordas i stället hela den lilla boken till upp
märksamt genomläsande. Författarens i alla afseendon för
tjenstrulia granslming omfattar egentligen iclw den historiska 
delen af "Studiernan, men han har docl1 till stöd för sin rält
måtiga kritik framhållit många historiska facta, och då dertill 
måste medgifvas honom en afgjord öfverlägsenhet uti tanlie
gång och detaljl•ännetlom, med hvilka han nedernjort de m5nga 
konstlade argumenterna, hvarmed studioförfattaren såsom parti
gångare sökt angripa örlor,svapnet, så kan man hf1r med skål, 
utan att missbrul1a loforden, om Teckningarnas förfaltare an

vanda följande förut hegt1gnade uttryck, att "han haft alla do 

eoda silålen på sin sida: do historislw, de militäriska, !le Hnan

ciela och de förnuftiga." 
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Rörande Svenska Örlogsflottans {älttlig dr 1.789 - ärven
som Bihang till 1788-89-90. Linköping 1856, äro tvänne 
märkliga afhandlingar uti tl·ettionde häftet af Ridderstads in
tressanta Hislorisita Memoir-Bibliothek. Dessa anteclwingar 
förtälja visserligen icke några förut okända tilldragelser un
det· ofvannåmnde års märkvärdiga sjötåg, men de innehålla 
flere särdeles upplysande detalj-sl;ildringar, b vilka mer än hvad 
hif.tills skett, lyfta tnckelset öfver den, lindrigast sagdt, torrtiga 
administration, som vida mer iin de Hyslw vapnen omöjlig·
gjorde Svenstia örlogsflottans förmåga till serrorrika bragder. 
Vål får man i dessa anteckningar värma hjertat med mån{l'a 
utmärl1ta belianlsl;aper, - utmärl;ta såväl för yrkesskicldigl;et 
som ädel fosterlandsl;ärlek, mod och oförtrutenhet, men de 
sorgliga berättelserna om försumlighet, oförmåga alt anskaffa 
ducliga besättningar, brist, elände och sjuldiglwt m. m. äro 
docl1 de öfvervägande intrycken ifrån denna tid. Dessa för
fädrens fel och missöden, ehuru motbjudande att n:irmare 
skärskåda, åro docl1 välgörande att hafva i hågkomst och för 
alla läsvärda, särdeles för dem som brinna för Svenska flot
tans förstorande, och vanlip,en åberopa 1789 --90 årens Iinie
flottor såsom ojäfviga bevis på hvad det nu folkrilwre Svo
ri{l'e bör lmnna åstadlwmma, oaktadt de mångdubbelt större 
kostnaderna och svårigheterna alt ansl1alfa sjöfolk och ma
teriel. 

Om lagen {ör stormar. Praktisk hjelpreda för sjömän, 
efter Reid, Piddington rn. fl., ularbetad af Carl Cramer j 
Lektor i !Hathem. och Physil• vid Wisby Gymnasium. Stoc!•
holm 1856. Med särdeles nöje fästa vi sjöfarandes nppm:irk
samhet pa denna bok, hvilken afbandlar ett ämne som nu
mera ej får vara en st1eppsbefälhafvare obekant, och på hvars 
vigt denna tidskrift genom öfversättning af tvänne särskildta 
afhandlingar sökt fästa våra låsares uppmärksamhet. Herr 
Cranu~rs afhanoling framställer enkelt och lättfattligt lagen föl' 

stormar, samt sättet att praktiskt tillämpa den, bvarföre hans 
Lok iir isynnerhet af värde för dem, som - icke nöjde med 
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aU känna de blott praktiska slntledningnma -· önska någor
lunda följa theorien i sin utveckling, och ej hafva tid elle.r 
tillfälle att studera de på främmande språk större arbetena. 
Genom Herr Cramers synbara bemödande att afhandla ämnet 
på en gång både vetenskapligt och populart, har vidlyftighe
ten måhända blifvit större än hvad som varit behöfligt för 
boken~ ändamål : "prakti.~li hjelpreda för sjömän.n Nutidens 
skeppsbefälhafvare inse docl1 vigten af ilfven vetenskaplif: kun
skap uti yrlwt tillhöt·ande iimnen, hvarföre afhandlingens full
ständighet blifver ett yttet·ligaro skäl att på det bögsta föror
da densamma. En enda anmärlming måste dock göras. Don 

. afse r ett uttryck som, ehuru bega{l'nadt uti de flesta om ej 
alla arbeten öfver ifrågavarande ämne, är mycket förvillande 
och högst olämpligt i en afhandlin{l' om naturlagarna j och 
delta derföre att det är i strid med dem. Det förhindrar 
äsi1ådningen af den harmoni och enhet som råder uti natur
företeelserna, att säga: "den roterande rörelsen inom storm
hvirh•eln på norra sidan om Eqvatorn går mot-sols, på sö
dra sidan åter med-sols.ll Detta ät· icke fullt riktip,t; ty bvad 
här i sednare fallet benämnes "med-sols" är i verkligheten 
mot-sols, då, såsom med rfltta bör slie, det taaes i betraktan
de solens rörelse öfver det stillie hvarom frågan är. Blirige
nom blifver tlet flrvAn tydligt : att stormhvir{velns rotation 
alltid sker mot-sols - ett factum som är af stot· vigt för 
theorien att framhålla, livarigenom man finner, att äfven de 
våldsammaste af alla naturfenomen, storm-hvirflarne ollor i 
dagligt tal liallade orlwnerna, ·äro alla bwndna inom samma 
oföränderliga naturlaG! DP-t kan visserligen anmärkas, att på 
samma sida om eqvatorn och på ett visst afstånd derifrån, 
beroendH af solens deklination, !;an det som vid ett tillfälle 
är mot-sols vid ett annat vara med-sols. Detta gäller för 
trakten emellan eqvalol'll och tropikerna. Men just häruti 
torde man finna det t)'dligaste beviset för oegenlliaheten uti 
det anmärkta uttrycl\et, h vilket rätteligen bör heta: rote
rande rörelsen inom stormhvir{veln sker alltid mot-sols! 
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Tabeller over Solens Azimuth og anvisning til at con
tr~.~ere den vid campasset aflaeste Cours af G. E. Tuxen. 
f(Jobenhavn 1.856. Under denna titel har i Köpenhamn nyli
gen utkommit ett nytt arbete af den i navigationsväsendet 
flögt förtjente !{apten-Löjtnanten och Navigations-Dire11tören 
'G. E. 'fuxen. Delta arbete uppr,ifver huru man på ett vida 
mindre besviil'ligt sätt lin hittills varit kiindt, lian bestämma : 
1 :o. Fartygets sanna liurs; 2:o. Deviationen, då rnae-neti
kala missvisningen är belcant; 3:o. Magnetiiiala missvisnin
·cen då deviationen är bekant. Bufvudsaldiga sidlinaden emel
~an de mathoder Kapt.-Löjtn. 'fuxen föreslår och de förut 
brukliga, består uti ntt använda sanna tiden i stället för s·o
lens höjd till finnande af solens sanna azimuth; och då so
lens azimuth alltid åt· en funl1tion af tiden, latituden och de
klinationen, har den kunnat på förhand beräknas !\IDOl vissa 
·antagna värden på dessa, och blifvit utförd i numnde tabeller 
iill all behöflig noggrannhet. Det inses lätt att dessa tabellet· 
-Uf.ven angifv~ azimuth för hvillien himmelsliropp som he'lst 
och vid hvill1en tid man behagar, om man blott i stället föl' 
sanna tiden använder den deremot funna objelilets tidvinkel. 
Sålunda lian man med få undantag, både dag och natt om 
"V'åderlelwn så medgifver, erhålla alla möjliga bestämmelse·r 
hvad lwrsarna beträlf:1. Förldarin::;on öfver tabellerna r1r P'an
flka l.ättfatlliG, och man lwn ej nnnat än på det högsta w:·or
da denna fiirtjenstfnlla afhandlinr, såsom särdeles vigtig för 
hvarje skoppsl'öa'a a·o . 

Orlwnen, eller den omdrejende Stvnn nf P. W. Tegner. 
lajöbenhavn 1.856. Denna lilla afbandling, af helt och hållet 
pralitisk natur, innehålle1· hufvudsumman af allt hvnd theori 
och praktik eifvit om förhållandena med roterande stormar. 
Framställnin::;ssättet är ovanligt lwrt och rediet, och tillräck
ligt fullst ändigt för vanligt praktiskt behof. 
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Hva1j e ha n da. 
Ryska flottan. Kejsar Alexander inspekterade Ryska flot

tan vid Kronstadt den 4 sistlidne Augusti, hvarvid den, enligt 
en Petersburger-Tidning, bestod af 33 större krigsskepp af 
olika certer, samt 76 skru{-dng-kanonbåtar. Kejsaren, åtföljd 
af Kejsarinnan, Hofvet och utlåndslta Ministrarna, var, under 
inspel1tionen, ombord på Kejserliga äng-jakten Alexandrina, 
och helsades då han passerade flottan med råmanning, hurra
'tOP m. m. Efter slutad inspektion lät Kejsaren genom signal 
tillkännaeifva sin belåtenhet fö1· befäl och besättningar, hvar
jemte han be.fallde att bvarje man simlie få en rubel silfver 
l'ö:r att driclm hans skål. l Arkangel bygges flitigt )3å skru{
·kanonbåtar och sex gingo nyligen af stapeln från kronans 
derv.arande varf. (London News.) 

Sjömans-institut. Då man besinnar, att den del af Stor
brii.tanniens e::;endom, som alltid befinnes på hafvet, uppgår 
till 80 millioner pund sterling, så bör det medgirvas att hela 
nationen måste hafva stort intresse i karaliteren hos den stora 
och nyttiga klass medborrrare, åt hvill;ens vard denna egen
dom och dess lycldiga tran>port öfver oceanen blifvit anför
trodd. Det tyckes vara en hnfvudsali att dessa män äro he
derliga, nyktra, lmnniea, dy::;diea och äfven religiösa. 

Ehuru man gerna erkänner, att engelska sjöfolket eger 
många ädla eeensl1aper, inser man docl1, ati det iclw synner
lieen framstår i moralislit och religiöst afseende, åtmiasto.ne i 
allmänhet, ehuru lyckligtvis många undantag finnas. 

Hvilken ursägt man än vill göra för den låttrogne och 
obildade sjömannen, med afseende på do för hans yrke een& 
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faror och försakelse.·, i förening med do lockelser och fre
stelser som möta honom i land, så qvarstår dock sjolfva fall
tum, upplyst af talrika exempel i de delar af stora sjöstader 

' der näringsställen och andra illa liända tillhåll öfverflöda, och 
der sjöfolliot berusas, röfvas, förslöas och förderfvas. 

Det år derföre ett sjömanssällskap i E ng land, som redan 
genom verksamma tjenstemän dagligen låter besöka fartyg och 
herbergen samt befordra spridning af religiösa böcker, föro
tagit sig, att, midt ibland de värsta tillhållen i östra delen ar 
London, uppresa en byggnad, som skall vända sjöfolkets håg 
och vanor åt ett annat håll. 

Enligt ritningen, lwmmer deUa hus att i nedre våningen 
innehålla bibliolhek och läsrum, en matsal, sparbank med rum 
för sekreteraren, och ett skänkrum, hvardera 1 o a 12 alnar 
långt och 8 till 1 O alnar bredt, samt en föreläsningssal af 
dubbelt större dimensioner för 600 personer, med läktare och 
katheder. l första vånineen finnas 3 stora Idasser och rum 
för ordningsmannen. Deröfver blifver ett torn för observa
tioner och luftvexling, samt under en källarvåning för kök, 
kontor och förråder. Bygenaden kommer icke heller att sakna 
alla de prydnader och den fulländnine, som eifva den ett vär
digt utseende. 
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SAMMANDRAG AF ÅTSKILLJGA RoNGL. BREF, FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER M. 1\f., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTEMENTET. 

(Kongl. 13ref.) 
Juli den l. De för mansliap, anställdt vid bergningsanstal

terne på Sl<ånslia kusten, a[ J(. Förvaltn. föreslagne högra 
traktamenten vid bergningstillrällen, äro bifallne. 

d •']edet för iståndsättande af hägnadorne kring Påfve-s. . Il 

lund, 13oställslaeenhet för Depötchefen i Götheborg, få upp-
ta~:as i Försla~:et till nästa års Stat för 5:te Rufvud-Titeln. 

s. d. Anbefallde Azirnuths-ohservationer till utrönande af 
Kompassens missvisnine vid An holt, Lessoe och Sl1agen in
ställas sedan Danmarl1 i ni11nnde ändamål innev. år utru

' stat en Sjömätnings-expedition i samma farvatten. 

s. d. F. d. soldaten vid Marin-Regementet Daniel Ballen
gren har erhållit en gralifil;ation af 12 Rdr Bko ~tt utgll. 
af de till understöd åt personer som tillhöra Flottan, af
salte lnvalidhusmedel. 

s. d. F. d. Under-Löjtnanten C. M. Lindestam bar erhållit 
gratifikation af 50 Rdr B ko att utgå af nyssnfimnde medel. . 

s. d. Kammarskrifvaren vid Stockholrns station C. J. Tiger
ström har för Bokhållaretjenstens bestridande vid statio
nen erhållit en gratifi11ation motsvarande skillnaden emel
lan [{ammarskrifvare- och Bokhållare-lönerne för den tid 
han sistnämnde tjenst på. förordnande förrättat; beloppet 
att utgå af 5:te Hufvud-Titelns Anslag till ·Extra utgifter. 

Den 15. Entreprenören af Kron oliö rslorna i Carlskrooa, D. 
Zachrisson, har i r,'odtgörelse för liden förlust af ett par 
håstar erhållit 200 Rdr Blio att utgå af sistnämnde anslag 
till extra utgiter. 
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s. d. Ar till oförutsedda utgifter arsalle Lots- och Fy-

ringsmedel få utgä omkring 300 Rdr till hetiickande ar ut

gifter för iståndsållande ar åtskilliga bristfälligheter å Öster
garns fyrtorn och dithörande boställshus. 

S. d. Medel till betackande af det belopp som !'ör anskaf

fande af inventarier till Fyrfartyget "Vulkan11 öfverskjntit 

dertill anvisadt anslag, få utgå af Lots- och Fl·rings-Stats
medeln. 

S, d. Sek.-Löjtn. Frih. F. W. v. Otter, som blifvit beviljad 
3 års tjenstledighet aU ingå i Storbrittaonisk örlogstjensl, 
bar erhållit l års resestipendium med 75 P. st. alt utgå 
sedan han styrkt sig harva i nämnde tjenst vunnit intrade. 

S. d. P. d. Flaggstyrman Löjtnant C. Bergman har erhållit 
gratifikation af 100 Rdr Bko att utgå af de till underslöd 

lit personer som tillhört Flottan anvisade Jnvalidhusmcdt·l. 

S. d. F. d. Marin-soldaten .Jonas Petter Ericsson har erhål

lit gratifikation af 24 Rdr Bko att al sistnämnde medel 
utgå. 

Den 23', Sek.-Löjtn. Schönmeyer beviljad 3 års tjenstledig
het från -den l Augusti att ingå i K. Fransk Örlogstjenst. 

S. d. Sek.-Löjtn. O. L. G. E. Lagerheim beviljad 3 års tjenst

ledighet från den 15 Augusti att ingå i 1{, Fransk Örlogs
tjenst. 

(General-Order.) 

Augusti den l. Stats-Rådet Ulner bar litertagit Chefskapet 
för Sjöförsvars-Departementet. 

s. d. Kapt. N. Hallström är placerad pä Carlskrona station 
från och med den l Okt. detta är. 

s. d. Kapt.-Löjtn. vid ionstrukt.-korpsen, Ridd. J. F. RinB,:

beim samt Qvartersman F. A. Flink beordras afresa till 

Stockbolm och anmäla sig, den förre hos Chefen för Sjö-
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försvar·s-t>eparlemeutet, den sednare 
strnktions-Kontor. 

härvarande Kon-

s. d. Sek.-Löjtq. vid Konstruktions-korpsen J. G. Braune be
viljad 3 års förlängning ä inneharvande tjonslledighet att 
vistas vid Motala mekaniska verkstad. 

Den 4. Sek.-Löjtn. P. S. Malmberg beviljad 2 lirs förlilng
ning å innehaf1·ande tjenstlediuhet att idlw handelssjöfart. 

s. d. Sek.-Löjtn. vid [{onstruktions-kor·psen A. Pihl beviljad 

2 års tjrnstledighet alt tjcnsteöra vid cn,;ldldes varf, s~ 

inom som utom Riket. 

s. d. Sek,-Löjtn. vid Konstrnlitions-lwrpsen O. Trygger skall 
tjenstgöra på Slockholms Station i sbillet för permitterade 

Sek.-Löjtn. Pihl. 

Den 5. Sek.-Löjto. C. E. Bredberg beviljad l års tjenstledig
het att idka handelssjöfart. 

Den U. F. d. Majoren vid Marin-Regementet G. [{rooll til

låtes bära sagde Regementes nuvarande Majors-uniform. 

Den 15. Korvetterna "af Chapman, och "Lagerbjelke, slwla 

inmönstras den 24 September. 

Den 15. Tjenstledighet beviljad Sei1.-Löjtn. F. E. Norden 6 

månader att i egne angelägenbeler vistas inom Rilid, samt 

Sek.-Löjtn., Ridd. E. S. IL Peyron l mån. att resa utril1es. 

Den 16. Premier-Löjtn. och Ridd. Afzelius tillåtes emottaga och 

håra följande ordnar: [{, Fr. Hed. Leg. 0.; K. Hannov. 

Guelfer O:s 4 kl.; K. Belg. Leop. O., och K. Nederl. Le
jon o. 

Oen 19. Sek.-Löjtn. Prib. C. A. Palllenberg beviljad 6 vec
kors tjenstledighet att i egne angeliigenheter vistas inom 
Ril1et. 

Den 21. Depötchefen i Götheboq;, [\ommend.-!(apt. och Ridd. 

O. Ameen, beviljad 3 veckors tjenstleJighet. 
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s. d; Den å· linngsholms Fastnlnr. förlap,de kommendering 
utur N. Skånska Infanteri-Recementet slwll uppbryta och 
återgå till hemorten. 

Den 28. SPII.-Löjln. T. Nordvall beviljad . 3 års tj enslleclic
het alt idka handelssjöfart. 

Den 29. Kommend.-Kapt. och Ridd. Fr. Engelhardts anh. 
om entledigande från Majorshefa ttning vid Krigs-Al;ad emien 
bifallen j h varvid K. M:t förlilarat honom Sitt Nådiga valbe
hag öfver det utmärkta nit och den ordningsfulla verksam
het, hvarmed han, undPl' sin tjenst.göring vid Akademien, 
gagnat dt>tla läroverk. 

Den 30. T. f. Tygmästaren vid Slockholms station, Ride!. 
Frih. A. R. Lenhusen eger fritt tillträde till Flottans Slag
llruts-Laboratorium härstädes, och att om detsamma taga 
kännedom. 

s. d. T. f. Fålt-Tygmästaren, Öfverste-Löjtnant NordPnswan 
har ocl; erhållit tillåtelse att nämnde Laboratorium besöka. 

För·ändringar inom lf.ongl. Maj:ts Flotta. 
Befordringar : 

Den 22 Augusti. Vid Marin-Reeementet, till Öfverste 
och Sekund-Cbe(: Öfverste-Löjtnanten och Förste Bataljons
Chefen C. Ch. l{rdi(! Pl' j till Kap!Pn: Löjtnanten P. B. W. S. 
af f\lint eberg; till Löjtnant: Under-Löjtnanten H. O. Frick. 

Den 21i Aucusti. Till Kommendör-Kapten : Kaptenen 
C. B. Lilliehööl•; till Kapten: Rapten-Löjtnanten J. E. Ekman; 
till Kapten-Löjtnanter: Premier-Löjtnanteme C. S. von Kru
senstjerna och A. J. Rosengren; till Premier-Löjtnanter: Se
liUcd-Löjtnan tern e T h. A. Anvidsson och C. F. R. Ten c er. 

Dödsfall : 
Kapten-Löjtnanten O. Santesson, den 25 Au~:usli. 




