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OM SVENSKA LOTSVÄSENDET. 

Under sednare åren har försports mycken . .klagan alt 

sjöolyckor ofta inträffat, till följd af kronolotsarnas bristande 

kännedom om de farvatten hvarå det åligger dem lotsa, äf

vensom att dylika olycl•shändelser ofta inträffat genom lot

sarnas ovana vid ~tora och snabbgående fartygs manövrering, 

äfven då de . fullkomligt l;änt sina farvatten. Hvar och en 

som nåBot mera navigerat våra farvallen, kan icke undel'låta 

att erl1änna sanningen härar; men på samma gång man må· 

sto medgifva klagomålens rilitighet, bör man äfven erkänna 

att lotsarnas bristande sideldighet ej rättvisligen han ensamt 

räknas dem till last, utan att äfven beskaffenheten af våra 

gallande lotsförfattningar ganska väsendtligen hårtill bidragit, 

Genom egen erfarenhet öfvertygad härom, vågar jag föreslå 

några förandringar i Lotsförordningen, som, efter mitt för• 

menande, skulle kraftigt inverl1a på detta beldagliga förhål

lande, samt afhjelpa de största olägenheterna deraf. Detta 

skulle ske förnämligast genom att öka lotsarnos inkomster, 

som hufvudsakligen borde Lärröra af öl1ad lotsning. Den 

större inkomst, som lotsarna, senorn do hår nedan föreslagna 

föriindrinp,arne, skulle erhålla, borde äfven göra dem mera 

belåtna med sin ställning, sdmt afhålla dem från afskedsta· 

gandet, som, väl annars, torde blifva en följd af ökad sjö

fart; isynnerhet som lotsar se nom sin vana vid sjön, känne

dom af esna och lätthet att göra sig bellanta med främmande 

farvatten, äro och troli se n blifva än mera eftersökta som 

besättningar på privata ånsfartyg, der de äro bättre lönade 

och, genom ordentlighet och nit, kunna hoppas att erhålla 

styrmansplatser. De äga då utsigt till befordran, denna nyt

tisa spor1·,e för förvärfvande och bibehållande af skicklighet 

och nit, en sporre som holt och hållet saknas inom det 
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egentliga lotsyrl•et. Det torde tlorröro oj vara förrnlitet på
stä1 att ett sådant afskedstagai!lle inolil lotspersonalen torde 
blifva eansl;a vanligt. Derigenom blefve ock svårt, om icke 
omöjligt för Lotsverkef1 alt uppehålla lotsningen ens i dess 
nuvarande sl;ick. 

Det är en känd s~k alt de seglande fartygens antal år 
från år minskats, och att Östersjöhandeln samt äfven, ehuru 
ännu i vida lägre grad, seglationen på allägsnare haf till 
st.öue delen öfvertagits och fortfarande läror komma att än 
mera öfvertagas af ångfarlyg. Som dessa, i .allmänhet, be
fara samma farvatten, göra de sig med dem fullkomligt be
kanta, livarför de ocliså vanligen endast begagna lots då lots
förordningen föreskrifver. att lotspenningar ovilkorlieen skola 
erläggas. Lötsarne, särdeles inomslifll"s-lotsarne, lotsa derföre 
sällan, och hafva derföre äfvcn obetydliga inkomster. Följ
den måste blifva både obekantslwp med farvattna n och äfven 
den lätt förklarliga häpenhet orh ovana som ofta märkes hos 
dessa lotsar då de komma ombord på större farl)'g. Af do
ras smil inkomster och deraf hårrörantio elwnomiska betryck, 
alstras hos tlessa personer den lilmöjdhet och sinnesnedsla
genhet som så ofta fölles af en icke botrn:ead ekonomisk 
ställning. En person mod denna sinnesbeskaffenhet göres 
redan eenom den olämplig alt bekläda ett så ansvarsfullt 
kall, sin~els nedtrydning förtär den rasl;het och ögonblick
liga beslutsamhet so;n böra vara ·de ulmärkantlo egenskaporne 
bos en dylik lots. 

För att i någon mån bidraga att fästa uppmärksamheten 
på den tvingande nödvändighef.en att snart sätta lotsväsendet 
i Sverige på en tidsenligare ståndpunkt, har jag tagit till pen
nan, hvarvid jag dock erl•änner både att många flera och 
mera genomgripande förändringar, än de som hår komma 
&tt föreslås, äro af nöden för att uppnå detta vigtiga mål, 
äfvensom min egen oförmåga att uppställa ett fullständigt 
förslag .tn lotsväsentlets omskapninr: i vårt land; denna upp
gift hoppas jag skall lösas af en som äger större förmåga ån 
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jag. Fr·ån vederbörande embetsmyndighet lärer dessutom 
vara att förvänta ett förslarr i denna riktning, och äfven har 
K. M:ts Nädi[!a Kungörelse af u en 4. Maj .J 858, som stadgat 
rirlia 50 proc. förhöjning i lotstaxorne, redan betydligt ' för
bättrat de så kallade sjölotsarnos belägenhet, hvaremot inom
sllå rs-lotsarnes likvä: blir i det närmaste oförändrad, ithy att 
den stadgade för·ändringen lwmmer dem som sällan lotsa 
sällan till godo. 

Jag skall derföre här inslirånka mig ![I l att föreslå att 
följande paragrafer i nu gällande Lotsförordning måtte er
hålla förändrad lydelse : 

§ 2. 

Alla Svensl1a och Norska fartyg som segla inomskårs in
rilies orter emellan, ma, utan undantag få färdas utan lots, 
dock böra de taga lots vid all fart från öppen sjö, samt från 
afseglingsorlen till närmaste lotsstation, åfvensom de böra, 
då do inomskårs segla utan lots, erhigga lotspenningar till 
hälften af det bolopp som laxorne af den 4 Maj i 858 stadga. 
tofspenningarna för hela dfm lotsade vägen, erläggas på 
Lotslwntoret å tlestinationsorten, eller, der lotskontor ej fin
ne~, på tullkammaren derstädos. Finnes å destinationsorten 
hvarken lotskontor eller tullkammare, betalas Iotspenningarne 
direlile till lotsarna, hvilket förhållande äfven äger 'rum då 
fartyg, utan alt anlöpa, passera från öppen sjö till öppen 
sjö genom lotsmans farvatten. 

Till låtln:}d för de trafiliera'lde torde det Arven vara 
lämpligt stadga, det lotskontoren öfverallt bö ~a, om möjligt, 
\'ara i samma hus som tullkammaren. 

§ tO . 
Såväl å Kronans som Coopvardi- och främmande fartyg, 

skall kronolots njuta kost och underhåll lika med lågsta Offi
ce.rsgraden · å de förra och styrmännen å de sednare. Det 
må dock bero på ehoforne å örlogsfartyg att bestämma om 
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Iotsarne skola åta i gunrummet eller bland Underofficerame. 

Förvägras lotsen något af detta, eller varder han med skymr

liga ord, hugg eller slag öfverfallon, böte den felaktige i förra 

falJet från 1 O R dr 'Rmt till 7 5 R dr samma mynt, och i det 

sednare efter hvad allmänna lagen stadgar i afseende på 

.IHvervald af don som i utöfningen af sin tjenstebefaltnine 

sladd är. 

§ 12. 

SliUlle kronolots af storm eller andra tillrälliga orsa

ker hindras, att sig från fartyget begifva och sålunda nödgas 

längre väg medfölja, bör lots<:n genom fartygsbefälharvarens 

försorg, vid första läeenhet, till sin station hemska!fas. Slwr 

det sjövägen bör lotsen, utom fri hemresa och nödiGt uppe

hälle, i dagtraktamente, under den försummade tiden undfå 

'.la · Rdr Rmt,· men i de fall då lotsen landvågen hemsändes, 

undfår han af befälharvaren sl;jutspenningar för en häst jemto 

k'årrpenningar, samt i uagtraktan'lente för försumm::td tid 2 

Rdr Rmt, . bei'aknadt efter 8 mils resa hvarje dygn. Har lot

se,n · varit åtföljd af modhjelpare, njute nenne !.ika underhåll 

ombord, samt siljulspenningar och kärrlega under hemresan, 

som här · btifvit för l1ronolols bestämde, men endast hälften 

af. det sådan lots tillkommande dagtraktamente. Dessutom 

bör . [arlygsbefälhaf~are låta hemfrakta lotsens båt till den 

lotsplats hvarifrån den kommit, eller ock betalning derföre 

efter öfverenskommelse erläega. Kan sådan ö'fverenskom

melse icke träffas, n jute lotsen ersrttlnine efter mätismunna 

o.rdom. 

§ ~9. 

1:sta momentet lika mod i nu gällande lotsförordning. 

2:dra momentet. Af inhemsl<a sjörarton erlägges, antin

gen lots nyttjas eller iclw, hälften af hvad lotslaxorne i 

hvarje: fall bestämma, utom i de fall då l.olspenninear onliet 

§ 2 böra med fulla beloppet ovilkorligen utså. 
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§ 30. 

Vid afgång från fartre efter förrättad tjenst, liildelas 
lotsen hemvägskost i torrföda efter on porlio.n för hvarje 

tysk mil som återvflgen till dess station utgör, och beräknas 

hvarje portion till en och en half mark bröd, ett halft qvar

ter bränvin och en mark fläsk eller röl1t !;ött, eller ock en 

dorernot svarande ersättning af 75 öre för hvarje sådan por

tion. Varande det lotsen obetaget, att, efter eeet val, denna 

kost in natura eller kontant utfå ; för kortare väg än ·e~ 

balf mil gifves ingen hemvägslwst, men om väeens längd öf

verskjuter helt miltal med en half mil eller derulöfvor, lem

nas kost föl' den öfverskjutando delen som för full mil, 

hvaremot ett mindre öfversl;olt å fulit miltal icke tage;s i 

beräkning. 
Då lots å fartyg uppehålles och icke får segla när · h:an 

sjelf vill och vinden tillåter, åtnjule han af alla slags f~rtyg 2 

Rdr Rmt för hvarje dagsuldrägt. 

§ 40. 

l.:sta morne~tet lika med nu gällande lotsförordnin~. 
2:dra momentet. Lotspenningarne erläggas på lostkon

toret eller, der lostkontor ieke finn es, på lullkammaren å de

stinatinnsorlen, i likhot med hvad § 2 föroskrifver. 
Orsaken till den här föreslagna för:indringen, alt l.ots

penningarne bådanefter i allmänhet ondast böra å lotskonlo

ren och ej fortrarande till Iotsarne sjelfve erlitggas, år för 

alt undvika att under navisoring behöfva sysso lsä lla sig med 
l n 

panningevexling m. m. såsom ledande upprna rl1samhelen fra n 
andra då vigtigare omsländiahoter, och som dessutom fördel

ningen af Iotspenningarne Iotsarne OlMlian böra af kontoron 

eller ål<lermännen uppgöras, ål' det äfven derföre beqvämast 

att till desse direkte inbetala afgifterne. 

§ 45. 

Uti. städers, enskilda Bolags .eller porsoners bamnari som 

till allmänna sjöfarten upplåtr:~e äro, skola på dessas ·bek.ost"' 
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nad, bergringar, moringar, duc d'alber, samt passande till<iee

ningsbryggor anläggas och underhållas j och skall det, till 

kontrolleqwdo af att dessa för sjöfartens beqvämlighet och 

säkerhet nödige anstalter öfverallt, och af för lokalen pas

sande beskaffenhet, förefinnas, åligga Lotsfördelnings-Chofen, 

att till Lots-Direlitören genom Distrikts-Chefen insända för

slager och ritningar huru dessa sjikor böra å hvarje ställe 

ordnas, · börande å lotskontoren derjemte alltid finnas ritnin

gar och beskrifningar öfver alla under fördelningen hörande 

IJamnar, ankarsättningar och farleder. 

Den hår föreslagna förändringen af ofvannämnde para

graf torde möjligen ogillas, både derför att Lots-styrelsen 

derigenom skulle erhålla makt att ingripa i den hittills hvarje 

kommun eller enskild ägare, ensamt tillkommande råttiahot, 

att inrätta dessa saker som dem bast synes, äfvensom derföre 

att på de flesta stållen finnas hamnstyrelser, biträdda af 

Hamnkaptener och Hamnfogdar, hvilka äro skyldiga att val;a 

öfver ordningen häri. Det torde derföre vara nödir:t att nå

got närmare redogöra för skälen bvarpå uessa föreslagna 
förändringar grunda sig. 

För närvarande icke allenast både anläggas och undor

ballas dessa in,åttningar af de samhällen hvartill de böra , 
utan dessa samhällen utöfva åfven sjelfva kontrollen öfver 

dem genom Hamndirel;tioner eller Drätselstyrelser. Det är 

derföre iclw ol'imli[!t, att antaga, det komunerna .kanske · ofla 

söka alt för bästa möjliga pris fullgöra dessa, särdeles fiir 

mindre och föga trafi11erade hamnar, gansfia betungande ouera, 

iifven om med lägsta lwstnaden icke skulle kunna före'r1as 

sjöfartens beqvämlighet och sälwrhet. I de större hamnarna 

återigen, der ofta viljan att hålla dessa saker i god onlnirig 

torde finnnas, utgöras Hamnstyr·elserne vanligen och till större 

delen af köpmån eller andra nlandtmän", som hafva föga 

eller ingen pral>tisk kunskap häri. !\Ian sl1all ej heller bo

höfva söka länge, för att, inom Sverige, påträffa flera ham

nar, och det äfvon sådana som tillhöra gansila betydande 
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handelsplatser, der dessa saker äro särdeles illa ordnade. 

Det år väl sant att i många af dem finnas stora, dyrbara 

kajer och tilläggningsbryggor, men dels åt'O dessa ofta ej så 

anlaggda som Yflderborde, och dels är i dessa hamnar icke 

sällan stor brist på duc d'alber, berg- och moringar, och 

ännu oftare äro dessa, särdeles duc d'alberne, så illa place

rade att de mora stå i vägen än äro till nytta. Detta förestållor 

jag mi[! hufvudsakligen hårröra af, att i ordnandet och kontrol

lerandet af dessa för sjöfartens hehof så nödvändiga anstalter, 

icke deltager någon sjökunnig embetsmynflighet med full kän

nedom om Iotwien och sjöfarten på stället. Vissorligen sitta 

i Hamndirel;tionerne ofta erfarne l{offerdil;aptener, hemma 

på platsen, och således i kånnedom ar lolial och trafil;ens 

behof fullt jemförlig med Lotsfördelnings-Chefernos, men dels 

äro dessa, såsom borgare, sl•yldige att sjolfva deltaga i kost

naden för dessa inrättningar, och dels torde de ofta vara 

beroondo af de här vanligen malitagande köpmännen. Efter 

min åsigt är det derföre nödv<indigt, att en på sidan uf de 

skattdragande ståen1le myndiGhet ålägges att vaka öfver huru 

dessa sal;er på hvarje ställe inrättas och vidmakthållas. Det 

är dock ingalunda min mening att llamnstyrelserne och do 

egentliga namnstjenstemännen derigenom skulle göras öfver

tlödiga, tvertom är deras såväl som öfrig komunalstyrelse lika 

nyttig som nödvändig, och det vore åfven håde oril•tigt och 

omöjligt att försöl;a hindra hvarje kommnn eller e11sliild att 

häri, i första hand, styra sig ,je l f j men denna sjelf-styrelso, 

måste, om don sliall leda till målet, undarl;astas lämplig kon
troll, det vill hår säga J,ontroll på stf1llet ar, mod lol;alför

hållanderno hemmastadde, sjölwn11it:e personer. ~lin afsigt 

med förändring en af donna p;1ragaf vore derföre, att då nya 

tilläggningsbryggor·, duc d'alber, moringar m. m, förekomma 

att anläggas, ortens Hamnstj'l'else skulle genom lag vr.ra skyl

dig meddela Lotsfördelnings-Chefen do af dem uppgjorda 

ritningarna och förslagorne häröfver: för att erhålla hans 

yttrande dorom, innan de till K. M:ts stadfästelse insandes. 

. 
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s~dana frågol.' åtoricen der K. M:ts Nådiga stadfästelse icke 

erfordrades, borde förslagen, försedde med Fördelnings

Chefens yttrande, till Lots-Direktören, hvillwn i alla dylika 

sal1er borde vara bestämmande myndighet, öfverlemnas. so

dan förslagen blifvit stadfästade, borde det åligga vederbö

rande alt dem ovilkorligon verkställa, så fort slw kunde. 

Lotsfördelnings-Chefen borde ftfven vara skyldig att sjelf, der 

så vore af nöden, eller der vederbörande häruti undeJ•Iäte 

sin pligt, uppgöra och till Lots-Direktören insända ritninca•· 

och förslager öfver de för sjöfarten behötlir;e anslalters vid

tagande; dock borde innan förslagen till Lots-Direktören öf

verlernnades, komunalstyrelsens yttrande inhemtas och bifogas. 

Jag föreställer miG att Lots-Officerarnos skyldighet att 

lläröfver vaka sliulle utöfva ett för sjöfarten välgörande infly

tande. Icke eller bör tlen farhåaa vinna insteg att komuneme 

derigenom simlie tillskyndas några stora kostnader; det är 

nemligen här mindre meningen att söka förmå till nya och 

stora anliiggningar för sjöfartens beqvämlighet, iin att sådana 

som af komunerna sjelfve boslutas måtte ratt och ändamåls
onligt ordnas. 

I sammanhang härmed l;an jag ej und!lrlåta alt uttrycll a 

min åsigt om nödvändigheten af att våra farleder utprickas 

på ett bättre och ftndamålsenligare sätt än nu är förhållan

det. De Svllnslia farvattnen äro i allmänhet utmärkte n'led 

så små och låga prickar, att de sällan kunna upptåcl1as förr 

ån man är lätt invid dem, och som dessa prickar, enligt 

Lotsförordningen, ulgöras af så kallade slät- och qvaslpricliar
1 

från hvill1a sednare qvastarne ofta alfalla, ät·o do åfven del'i

genom svåra alt särsldlja. I de Dansl.a, Preussisl1a och Fin

ska farvatt.oon ä•· förhållandet alldeles motsatt ; der äro far

ledemo öfverallt utmärkte med bojar eller stora och på långt 

afstånd synbara flaggpricl1ar, hvilka med stor noggranhel och 

omsorg vidmakthållas. Det är isynnerhet vid inloppen , ifrån 

öppen sjö, som oläaenhetorno ar bristen på bojar, och ar do 

små låza prickarna äro inom våra farvalten kånbara, Det 
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är derföre också har som våra farvattens utprickning först 

bör fiirbflllras; och som våra grannar Danskar, Preussare och 

Finna-r härför lemna oss de förtriiffli easlo mönster; torde det 

vara . alldeles öfvertlödiGt alt här besl1rifva huru våra farle

dM böra på lämpligaste sättet utmärl1as .; jag inskränker mig 

till alt önslia att vi häruti så snart och så fullständigt som 

möjligt måtte följa dessa våra grannars föredöme. Visserli

gen skulle detta hafva till följd en betydligt större kostnad 

än den som vårt närvarandP priclwingssätt .medför, men då 

olägenhetorne för den sjöfarande af illa utprickade farvatten 

äro särdeles stora, och döt närvarande anslaget till våra far

leders utpricltning endast lärer uppgå till 4,000 Rdr Rllit• 

så, om ilfvon densamma tredubblas eller ökas till 12,000 

R dr R m t, hvillwt möjligen torde vara tillråcltligt, blefve kos t

naden härför ändock ganska ringa, och torde kansko äfven 

titan alltförstora svåriBheter kunna åstadkommas. 
l paragraf 121 af nu gällande Lotsförordning stadgas't 

"att Kronolotsarne bi)ra vara försedde med tjenlige båtar med 

tillbehör, så i afseende på lotsplatsens läge som lotsledernos 

beslwlfenhet", äfvensom "alt lotsbåt skall utmärkas mod en 

hvit flagga"; och paragraf 123 Töreslirifver: "att då Krono

lots mötet· fartyg, bör ha'n hålla sig midt i farvattnet och 

genom narrsens rörelse och fällande åt behörig sida utmärka 

huru fartyget bör styra" - - - samt att, ''lotsen· ej får 

visa flaBgen så länge han är utom farvat.tnel'' - - - -

llegge dessa paragrafer anse•· j;\g böra förånd!·as, huf

vudsaklir;en i ändamål att lätta opptAckandet af lotsbåtar, samt 

deras urslliljande från andra båtar som ofta, till större eller 

mindre antal, lig-r,a utanföre inloppet för att fisl;a o. a. d., 

och hvillw ll!lnom sin lil;het med lotsbåten, ej frän denna 

kunna sl1iljas förr än densamma hissal den föresllrifna hvita 

flaggen. Då det ofta år af vigt att få sigte på lotsbåten, 

redan ·in o an .don kommit i farvattnet, samt lotsar, särdeles 

11e som lotsa inorrisllfH·s, ofta underlåta att visa · flagg; så an

ser jag . att lotsbåtar böra u l må rliaS {lOOOlll sårskild för uem 
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föreskrifven passande färg l. ex. röd utanpå och mörk inuti 
l 

l1varjemte det äfven vore nyltiet ånyo upptaga sta•leandet i 

4820 års Lotsförordning "alt lotsbåt, under sAgling, utmftrk os 

med on svärlad eller röd duk af hela storseglet." Hvad åter 

beträlfar föreskriften: att lotsar böra genom flaggens rörelse, 

utvisa huru fartyg skola hålla, för att lättast komma i farvatt

net, så torde äfven denna böra något närmare förtydligas, 

och som användande af endast en !lagg möjligen kan leda 

till mis~tag, borde, efter min åsiet, lotsbåt utom doil hvi ta 

flaggen, som bör bibehållas, äfven förses med tvenne å stän

ger fästade flacgor af olilia färg, t. ex. grön och röd. Föt· 

att för ett annalkande fartyg utvisa huru det bör styra, skulle 

flaggorne så användas, att då fartn;et siwlie hålla styrbord 

hån, visades den gröna och för babord hän den röda flag

gen j fartyget ' höll då åt den anaifna leden till dess !lagg on 

nedtogs. Skulle fartyget vara så nära grund eller fara, att 

det ögonbliclilit:en bör stanna eller vända, borde begge flag

gorne på en gång \'isas så att de från fartyget väl kunde synas. 

Jag kan ej här afhålla mig f rå n att uttala den åsigt, att 

sjölotsarna öfvorallt böra, på statens beko5tnad, förses med 

så beskalfade båtar, att de, i nästan alla vätler kunna p,å till 

sjös. Inomskärs-lotsarne deremot, både kunna utan olägen

het, och böra äfven sjelfva hålla sirr mrd passande båtar, 

dock böra de af statsverliet erhålla en tillräcklig kontant er

sättning för båtarnos hållande i fullgod! och föreskrifvet sl1ick. 

Mången som beseglat våra farvatten,. måste, ganska ofta, haf

va varit i tillfälle se huru på flera ställen lolshåtarne äro 

så små och dåliga, att de ej kunnat gå till sjös i blåst, ej 

hårdare dock än att en god segelbåt med lällhet skulle tagit 

sig fram. Alt en befälhafvare hårigenom sättes i det största 

trångmål, år ej nödigt omnämna. För kort tid sodan indrogs 

den så kallade båthjelp af cirka f 5 Rdr Rmt som Iotsarne i 
allmänhet åtnjöto, i änd<~mål att dermed underhålla sina bå

tar. Indragningen läror skett i sammanhang med den för

!löjning i löneinkomster som lotsarna, för oj lång tid till-
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bal~a, lillades ; förmodiieen på grund af Jon fisigt, att Iotsarne 

eenom denna och t.le filrhöjda, under den 4 Maj 1'858 ut
färdade, . nya lotslaxornc, sliulle hlifva satte i så 'goJ ·ekono

misk st<illning, att de skulle förmå både anskaffa och under'" 

hålla lämpli{l'a lotsbåtar. Jag lian docl1 omöjligen dela en så

dan åsigt j efter min uppfattning äro lotsarnos inlwmster å 

de flesta stationer ännu alltför små, för att de rättvisligen 

kunna h:irmed betungas, oberäknadt alt det · i alla h ärrdelser 

Järer vara oriktigt all sjölotsarnos · stora och dyrbara segel

båtar · an~kalfas af någon annan ån staten, enär det onda't 

då kan påräl;nas, att dessa båtar blifva så stora och vål ru

stade, att do i allt handterligt \'åder kunna gå till sjös .. Utan 

alt så år förhållandot, har den sjöfarande oj den n)'lla han 

bör och !;an hafva af Lotsinrältningen. Det är sant, att å 

en del . sjölotsstationor staten består såväl passande rotsbåtar 

som underhållskostnad, såsom inom Södra Losldistril<tet: vid 

tandsl<rona, Torekow, Ystad, Aspö, Kalmar och ldösund, med 

ett underhållsanslag från 50 till 75 Hdr Rmt for hvarje båt. 

!\'långa sjöloststationer finnnas docl; hvarest Iotsarne äro för

pliglade att sje lfva hålla sig billar. Sadane som dessa borde 

vara, eller stora och välseglande, lwnna de, på grund af den 

alltför stora lwstnaden, ej af Iotsarne ansl;affas, och äfvon 

om förmågan fanns torde dock lotsame på de flesta ställen 

ej befinnas villit:e att ans!;atfa dylilla båtar, hvill;a såsom 

större och hu[vudsa!dit:en afsr dde för sealin g i hårdt väder, 

oftast ej äro beqväma vid lotsarnos förnämsta binäring) fi

sl;ct. Lotsar förso sie derföre vanligrn med mindre för rodd 

eller segling inom skären företriidesvis passande b5tar, som 

deremot ej kunna hanLiteras i storm och sjögåne. Jag anser 

det derföre alldeles nödl'illldit;t att sjölotsar allestädos på sta

lens belwstnad fJrses med stöne lämplige segelbåtar, äfve.n.

som med ett, efter båtens storlek, afpassadt kontant bidrag 

till dess underhållande; inomsl1ärs-lotsar deremot borde fort

farande sjelfve hålla sig hatar, börande dock till dem, den så 

kallade bålhjelpen, · mod samma belopp soni tilllörone eller 

, 
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15 Rdr Rmt, §nyo utgå ; och skulle såväl sjö- som inom
skärs-lotsar båremot vara viikortigen förpligtaue; att alltid 
hafva sina båtar målade med föreskrifne fårgor och i för öf
rigt fullgodt stånd, bvarom Lotsfördelnings-Cheferna borde, 
vid sina visitationer göra sig förvissade. 

Slutligen anser jag mig böra uttrycka den önskan, alt 
Fördelnings-Cheferna måtte, likalutles på statens belwstnad, 
förses med mindre däckade kuttrar, inredde mod kajutor, 
i ungefärlig likhet med dem som Distrikt-Cheferna redan äga. 
Lotsförordningen föreskrifver, natt Fördelnings-Cheferna böra 
så ofta som möjligt är, ocll åtminstone en gång om året 
och helst vid första öppet vatten, genomfara alla lotsleder 
och besöka hvarje lotsplats inom sina fördelningar och der
under noga undersöka furledernas beskalfenhet m. m., Jag 
anser detta stadgande vara alldeles oeftergifligt, på det Fördel
nings-Chef må kunna uppehålla ordning samt lära känna 
underlydande lotsar; men jag är äfven öfvertygad, att 
dessa visitationsresor skola inskränkas till den ena ovilkorligen 
föreskrifna; äfvensom att denna skall och mf1ste göras så 
knapphändig att ej det åsyftade ändamålet dermed vinnes, 
om icke de inspel1terande Officerarne erhålla sådana farko
ster, att de å dem kunna {;öra längre resot· i s. f. alt de 
nu på många ställen nödeas antingen fara landvägen, eller 
också låta med lotsbåtar forsla sie från station till station, 
ett fortskalfnings.sätt som genom mellanliggande öppen sjö 
ofta omöjligg(ires, och landv5gsi·esorne lära väl vara ännu 
olämpligare för dem som skola inspelitera sjöväga-me. Jag 
anser det äfven vara af behofvet påkalladt, att en af statens 
·ångbåtar, hvarje år ställes till Lots-Direktörens förfogande, 
för att dermed göra en inspektionsresa inom riket till alla 
lotsplatser. På dessa resor borde Distrikts- och Fördelnings• 
Cheferna, inom hvar sitt område, åtfölja. 

En del af här föreslagna förändringar äro af natur att 
genast, och utan ständernas börande eller bidrag, kunna 

verkställas, andra åter torde erfordra begge delarna: Jag 
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föreställer mig dock alt det penningeauslag som härtill er
fordras, icke, jemfördt med sakens vigt, skall anses för stort 
eller omöjligt att åstadkomma, samt att om de här utveck
lade åsigterna gillas, både anslag och bifall till deras verk
ställande torde kunna utverkas. 

Framdeles torde jag få yttra mig om en del andra med 
sjöfartens säkerhet och beqvämlighet i gemenskap stående 
ämnen, hval'ibland : om upprättande af polisordning inom 
hamnar och farleder samt lämpligheten att förlägga val1lskepp 
i en del hamnar, till en början åtminstone Stockholms och 
Göthe borgs. 

C. F. 

(lnsändt.) . 

NÅGRA ORD l\IED AFSEENDE PA "HANDLEDNING I 
SKEPPSBYGGERI" AF G. C. W I T T. 

Erkännande bolwns värde i lleste hänseenden, föranle
des insändaren dock alt göra anmärlming mot dori uppgifna 
sätt om 

Dingonal- förbindnings-methoden. 

Chnpmans method medgifves att vara den bästa, men 
oanvändbar, för utrymmets . sim Il, på örlogsfartyg, är den 
ännu mindre tillämplig på handelsfartyg, Sir Robert Sep
pings method, som gnmdas på Chapmans, är . både använd
bar, tillämplig och ofelbar i sin helhet. Det gäller således 
hår den afvikelse i detalj, som uppgirves af Löjtnant Witt 
nu mera vara antagen och begagnad af de lleste skepps
byggare, nerutigen: att jornknäskenorna skola, med öfra än
dan, i förskeppet luta akter åt och i akterskeppet för-åt. 

• 
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Vid allt hö1· vara en utp,ånp,s-, on stödje-punkt, bör 

ett värde antap,as; den bästa stödjepunkt, som kan er

hållas detta hänseende, skulle jap, tro, ä1·, der ett 

f<~rtyg är bredast i bottnen midskepps, och hvarpå far:tn:ets 

för- och al,ter-ändar hvila; dessulom är det dersU1des som 

fartyp,sbottnen · vill höja sia uppåt eller, som det !•allas, rygp,

hritas; deraf följer, att tiolsamma stället eller dess nårhet 

bör bep,agnas som utgånp,spunkt eller stödjepunkt. 

Utom det att upphängningsstället i en midskepps-ciäcl•s

ball>s-ända har den oliip,enheten · ntt' vara mera aflägsn·ad frftn 

förenämnde stödjepunkt i fartygets botten, har upphiinp,nines

methodon on annan oliiaenhet, som i följande sliall betralitas. 

Vi vilja, fö1· exempel, laga en kindbacks stödjningsförm~p,a 

nedifrån emot häneslens förmuea uppifrån, att uppbära on 

märsstång; aro liinuhaclwrne väl satte pf1 mastens förkant, 

så gifva ue ej en hårsmån med sit: , deremot, mod hängs

len, ger trädet med sig omkring bulten eller spricker; bul

ten l1röl>er sie och hän~sl1ma gil'va efter. Löjtnant Witt an

för exempel med en half tums tjock jornträd af några fots 

längd, men h vad de rom ) ttras, anp,ående svietning, kornmer 

lika litet eller lilia myclwt i frfiea på bfHia sfltlen; låtoro os~ 

fastheldre förostålla oss tvenne jornsiwnors vidsvetsade jorn

knä, som gå ifrån en . midskepps däcksbalks ena ända, löpando 

rundt nedåt, den ena åt fören, den andra åt alitern i bapd

fa<;on öfver resnineen, lwmmande tillbaka till samma balks 

andra ända så fa vi hängselmethodP-n fullståndie; huru 

mycket frestas icke då på bullarnos klinkninear, i det knärn 

vid balken och jornskenorna vid garnerinp,en hafva benä

genhet att losslitas. Deremot om stödjepunkten tages från 

nägon fartygets bottenstocks-ända middskepps och jernske

norna, i h vars ända jernknäen å ro . vidsvitsade, lupo upp i 

riktning åt fören och aktern ti!T någon dervarande därks

balks ändar, så få vi stödjningsmethoden fullständig ; en 

fi,iJjd deraf blifver, att jornknäet trycker, icke allenast emof 

däcksbalkon utan äfven emot garneringen, och ingen loss-

ning kommer i f1·äga. 

hål skulle gå af, som 
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Om jornskenan vid nåuor bult

oftast med dåligt jern händer, så 

vore det af minure betydenhet; öfrige jornföretser göra sig 

sjelfva. 

Insändaren må vål icke anses klandervärd, för dot han 

bestrider anuras äsigter, utan fastheldra ursäktas, då han 

önskar ett maktpålirrgande ämne utrodt; han ~varar i anled

ning deraf på strofen 11att Seppings method med de långa 

jornskenorna icke skulle vara lika rildig", att heviset med 

jorntråden år olämpligt, ty den bör betraktas som böjd ; att 

det grundar sig på ett theoretiskt misstar, . och att det är 

pral;tiskt stridande med hvad insändarn erfarit; häraf gör 

insändaron den slutföljd: att lika olämpligt som det skulle 

vara, att omkasta Seppings mothod i ena håndelsen med 

trädkryssförbindningen, lil;a olamplirrt är det alt omkasta den 

andra methoden med de långa jemskenorna, ensamt bagag

nade, utan alt föresliriften i sin helhet, oförändrad, bör följas 

så, att, då de långa jeruslienorna ensamt begagnas, de såttas 

så, att de luta med öfra ändan för-öfver i förskeppet ocb 

akter-öfver i al,terskeppet.. 

I flere utländska hamnar har insändaren varit i tillfälle 

so nyttjas, att p,arneringsplankorna, som hår kunna betraktas 

som jernskenor, mötts i trubbiga vinklar midskepps, äfven

som att de aått i cirlielfonn upp under balkvågarna och i 

dem varit inbröstade. l franska Lloyd Reglementet är förA

skrifvet, alt de långa nedt;ående jornknäskenorna skola stöta 

tillsammans (meningen hflrmed år v:il i midskepps vid spt. X?), 

jemte att de böra vara i snod riktninp, på det sätt, att den 

enes fot är förbultad i samma timmer som det föregåendes 

qvark. Det vore hörrs t önskvårdt, att bestämda föreskrifter 

meddelades af vederbör:mde assurancef;jreningar eller annan 

det vederborde för allmänt berragnanue, och till eftorrättelse 

icke allenast för besiutningsm:in ulan åfven för skeppbyggare. 

Derigenom förekommos kostnader i omgörninp, vid det re

dan i och för sig kostsamma nutidens byggnadssättet, samt de • 
, 
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olägenheter, som eljest uppstå 
och samma s-ak. · 

följd af olika åsigtor l on 

Ä{ven skeppsbyggare. 

Redaktionen, har för att befrämja insändarens afsigter, 
ansett sig böra meddela författaren till "Handledning i Skepps
byggeri'' ofvanståenJe insända uppsats och har sagde förfat
tare, med andledning deraf, till införande i Tids~rifton in-
lemnat följande : 

Såsom svar på den af "~\fven Slioppsbyagare" gjorda 
anmärkning vid det af mig uti "Praktisk och Theoretisk Hand
ledning i skeppsbyggeri'' förordade sättet för diagonalskenor·s 
anbringande, får jag dels hänvisa till det bevis för methodens 
riktighet som är infördt i nämnde bok sid. 83 och 84, dels 
ytterliga.;e upplysa, att på många fartyg, så väl i Sve~ge som 
utrikes byggda, hvaribland t. ex. kan nämnas det ar 185.2 
färdiga Franska Linieslieppet Napoleon, äro diagonalskenorna, 
der ingen hyssförbindning finnes, så inlagda att de l~1ta med 
öfra ändarne akteröfvm· i förskeppet och för öfver 1 akter
skeppet, alldeles såsom i min afhandline föreslirifves. 

G. C. Witt .. 

EDWIN CLARK'S SÅTT ATT DOCKA FARTYG. 
lbland nutidens vackraste och nyttigaste mekaniska upp

finningar·, år oneldigon M:r Edwin Clarl•'s nya sätt att docka 
eller, med andra ord, lyfta ott fartm utur vattnet, för att ä 
dess botten kunna verkställa erforderliga reparationer eller 
arbeten. 

Uppfinningen är utförd nära Blackwall vid London och 
utgöres af tre hufvudsakliga delar, nemligen : on hydraulisk 
lyftinrältning, ett antal större och mindre pontoner af valsa
de jernplåtar, och en gräfd, grund bassin. Denna sednare är 
försedd med åtta sersldldta reparationsdockor af samma obe
tydliga djup, och står, meddeist en 30 fot djup kanal, i sam
band med den stora Vic.toriabassinen. 

Lyftningsinrättningen är anbr·ingad i ofvannämnde kanal. 
Den hestår af 32 styr.l;en pelare af gjutet jern, hvardera fem 
fot*) i diamete1· och 60 fot lång. Dessa pelare stå upprätt, 
uti två paraleila rader, en på hvarje sida af kanalen, med fG 

. polare i hvarje rad och på 20 fots arständ från hvarandra. 
De äro nedsänl1te i jorden med nedre åndarne 12 fot under 
kanalens vattenyta. 

Tvärarståndet emellun raderna ar 60 fot. Hvarje pelare 
innesluter en hydraulisk press om 10 tums diameter och 
25 fots slag. Pistonstången å hvarje press har l'tt litet tvär-" 
stycke, i hvilket, medelst stänger, 2:ne balkar af smidt jern 
äro hängande. Dessa balliar, som äro 60 fot långa, räcka 
tvärs öfver kanalen och äro fästade vid midtemot bvarandra 
stående pressar. 

På delta vis hänga sålunda 32 balkat, pa,r om par, metl 
cirkg 20 fots a(slånd emellan paren, tvärs öfv!'lt kanalen. 

*) Alla anförda mAtt lire eng,elska; i eng M 1\ka med f~02M'~·"eiuk. 
13 • 
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Då pressarna äro i sin lägsta ställning, eller deras pi
stonkannor nedsl:ippte, ligga balkarna på lwnalens botten, eller 
28 fot under vattenytan och lilma ett stort "halster", hvilket 
medelst pressarna kan lyftas eller sänkas efter behag. 

Då ett fartyg skall dockas, framföres först · en af of
vannämnde pontoner, som utväljes, så alt de.ss längd och 
storlel• passar efter fartygets dimensioner. Denna ponton 
inrililas öfver ''halstret'\ och nedsänlws · samtidict med detta 
till dockans botten, eller så djupt att fartyget obehindradt 
l;an flyta deröfver. Pontonen är försedd med ventiler för 
vattnets in- och utsläppande ; dessa lmnna ofvan vattenytan 
stängas ellel' öppnas efter behof. Dereftol' bringas fartyget 
rnidtöfver pontonen och ·då detta flr verl1st:ildt börjar en 50 
hästars · ängmaehin sätta de hydrauliska pressarna· i rörelse. · 
Då v11 ttnet inpressas på underl<ant af pressarnas pistonkannor; 
lyftas dessa och ,me.d t;l5m "halstret", hvarpå pontone·n belin
ner sig, hvilken, så snart dess öfverliant hunnit till fartygets 
köl, tager delta med si(! på färden uppåt. Under tiden äro 
ponloi:Jens boltenventiler öppna så att vattnet, då den börjar 
böja sig öfver vattenytan, alltjemt utgår ur pontonen, till 
dess att dess underkant ftr i sjelfva vattenytan, då pontonen 
år alldeles tom, hvarefter bottenventilerna stängas . . sodan 
nedsänkes "halstret'1 ånyo, hvarvid pontonen sjunl!el' till er
forderligt djup och h<irichet i vattnet, och flyter sodan, med 
fartyget stående dorp f1, fritt och torrt. 

. Fartygels stöttning, som enligt gamla mathoden var 
förenad · ~ed svårighet och lwstnad, verkställes här modeist 
sto r,a röTliga Jiilblock, hvill•a, ehuru under vattnet, lii;Vål ·kun- · 
na· dragas di~t in. lill fartygets botten, hvarigenom det kom
Il)or att h vila mot en rigtig timmerbädd, som icke k ah .föror"'l 
sal;a den ringaste skada. 

, . -. På ungefä1· 40 mirruter lwn ett fartyg som ligg.e r ~ 8 a 
20 fot djupt, lj'ftas , u1· vattnet ståe nde på en po11ton som · 
endast ftr 4 a 5 fot djupgående och sedan flyttas till en af 
de förenål~ndc grunda reparations~lockorna , h varest \eq~äma 

ställninga1', mod redskap och skydd för arbetaren, kunna an
bringas, ända upp till l'elingen. 

De 16 polarno på hvarj e sida, med sina hydrauliska pres
sar, utöfva en lyftluaft på en längd af 320 fot; och da ponto
nen, utan risque, kan bnfva en öfver!ängd af 20 fot vid hvarje 
fwda, så l1an man med denna innittnint; lyfta fartyg om 350 
fots längel 

För att med nop,grannbet lmnna upplyfta det hela i ho
risontel ställning, har man delat pressarna i tre nf hvaran
dra obe roende grupper; i hvarje grupp äro de förra sins
emellan förenade, så att ett lika trycli åstadlwmmes på hvarje 
press, d!Jssutom äro gruppeme äfven sinsemellan så ordnade, 
att deras tre lyftningsmedelponliter fo rmera. en triangel, 
hvarpå pontonen med fartyg hvilar, och följal!tligen kim bvilket 
hörn som helst af triangeln 1\ftas eller sånlias oberoende 
nr de andra två . 

Ett skt'pp "Antilopo", som blifvit på sagde sått 'dockadt, 
viigde: med lwl och jambarlast ombord, pontonen inbegri
pen, nära 1800 tons, hvillia förvandlade i svensim slieppund 
vict.-vigt och fördelade på 32 pressar, utgjorde, vid detta 
tillf:ille, en tyngd af 340 skeppund på hvarje press. 

Med denna lyftinrättning l;an ett af de största skepp, 
såsom t. ex. 11 Hemalaja'\ blifva dockadt pä 2 timmar; af or
dinära fartyg lmnna lyftas, undersöllas och åter göras flott 
8 a 1 o styclien under loppet af en dag. 

De flytande ponton erna hafva, framför de earnia dockor
na, · den stora fördelen, att fartyget står ljust, luff.igt och torrt. 

De föret.räden detta nya doclmingssi\tt har framför det 
gamla sättet alt cå till väga, kunna samman fattas uti följande 
punkter : 

·l:o. Äro ofvanbesl<rifne reparationsdoclwr icke beroende 
af ebb och flod or.h behöfva iclie pumpas för att blifva torra. 

2:o. Kosta de mindre än vanl iga. 
3:o. Kunna inom ett cifvet vattenområde upptagas ett 

större antal fartyg än enligt gamla methodon. .. 



.• :o. Äro de tldbesparanda. 

Den förmåga man sålunda äger att lyfta ett fartyg ur vatt

net, undersöka detsamma oeh få det åter flott inom två a 
~re, tiwmar, år ~f stort och framstående värde. 

(The lllu~~~. ~Qn~oo Nawa.) 

FRÅN ENGLAND. 

FyrtA ~l-däckade Linieslwpp : Noptune, S:t G.eorgc, Tra

falgar Ql)b, Queen förändras, enligt Amiralitetets beslut i Aug. 

4 858, till 2-dåcl<s-skrufskepp, om 90 l;anoner och mar.hiner 

af 500 håstars liraft. 

Amiralitetet har för afsigt all, dessutom, till Skrufsl<epp 

förändra fem andra Linioskap p, nemligen: Lion, Nelson, Royal 

William, Waterloo och Hodney, af hvilka. de 3 mcllerstil, föc 

närvarande 3-dåckare, till 2-däckare om 90 kanoner. 

Under året i 859 äro ämn;~de aU såtlas i sjön följande 

6 ~krufskepp: Hood, 9·1 lwnoner, 600 h.l1.; Revenge, 91 

~an, 800 h.k.; Victoria, 1 ~l kan , i 000 Id<. ; Bowe, 12-1 

lian., t 000 ILie; Duncan, i O l kan., 800 b.k. och Prince 

of Wales, 131 !;an., 800 h.k . 

I stället för det, eljest för år, vanliga antalet af 3 fre.gat

~er, lir afsedt nu, undet· året 1859, sätta i sj,ön 5, deribland 

6alathea, ~G kan., 800 h.k.; Adriadne1 3~ kan, &QO b.k.; 

Bacchante, 50 kan., 600 h.k. samt lmmortalite, 50 ~an., 

600 h.k. 
Derjemte har Amiralitetet för nfsigt att till ängfregatter 

inråtla segelfregatterna Phaeton, Severn, Sutley och Phoebe, 

till hvilket ii ndaml\ 1 de simlie underkastas den föFånddng -

l Oill utgö r den enda möjl igå fQr ntt omskapa .en fart ygsb~t-

ten, af den torm örl6gssegelskeppen Ae:~, till on tM· skruf· 

slwpp åtminstone någorlunda agnad - nomligen att förlän• 

gas så väl på midter.~ som både för och aliler. Nu nämnde 

4 tregnUer siwile kommma att bibehålla snmma bestyckning, 

de som segelfartyg fört., nemligan 50 l;anoner. 

Tillväxten nf ångfartyg i enge!sl1a marinen, från och 

Jtted 1848 till och med 1858 har varit: Jinieske(Yp 83, fra• 

galler 2 f, blocliskopp 7, mörsarefartyg 4-, korvoller 39, fly• 

tande batterier 8, större kanonbåtar 28, mindre dito 162, 

trupp- och förrådsfartyg f 4, tenders och n n dra småfar'tyg 38, 

Ångtlottan bestod den 1 Jnnuari 1859 ar: skrur-tinie .. 

skepp 49, deraf f 6 under byggnad eller förändring; fregat'

ter 34, de ra f f 9 med skrur, 9 med hjul, och 6 under bygg• 

nad eller förändring; skrufblockskepp 9; slm1fmörsnrefartyg 

4 ; korvetter 82, deraf 38 med sl1rur, 35 med hjul o·cb 9 

under byggnad etc.; småfartyg 27, deraf 3 med skruf, 24 

med hjul; större sf.rufkanonbåtar 26; mindre dito 16~, deraf f 

under byggnad; ll)tnnde batterier, med skruf, 8; tenders etc. 

4-2, deraf 4 med sl1ruf, 38 med hjul; trupp- och förråds-' 

fartyg 15, de rar f 3 med skruf, 2 med hjul; Yachts 5, de ra f 

f med sl1ruf, 4 med hjul; eller sammanlngdt, flytande: 319 

skruffnrtyg, 112 hjulfartyg och under byggnad eller förän

dring : 32 sl•ruffartyg, utgörande allå tillhopa en SUlilma 

af 463. 

Svårigheteli att ansl1affa \'irke af tillräcklig svårlek', den 

långa tid sådant behöfver till torlming, dess korta varalltighet, 

äfven under de bästa omständigheter, har, redan länge, gjort 

det högligen önskvårdt ntt, i större örlogsskepp, kunna ut-. 

bytn den der, i allmän het, bogagnode hufvudmaterielen, trå, 

mot någon annan. 
I ännu högre grad är ett sådarit utbyte numera önsk

värdt, då det ständiga växandel ar dimensioner, som på' sed"" 

oom tider ägt rum, utan att ens, hittills, uppnått sitt ti:iaxi

ttlum, bar, såsom följd, medfört ytterlig dyrhot ar nutidens 

l 
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krigsskepp, på . samma gång den utomordentligt hasliga vex
lingen i dimensioner tvingat till IJrådskande utförande i ar
betet och durigenom minsl;at fartygens varaktighet . . 

Som e·xempel på den tilltagande dyt·heten af krigsfaqnr, 
föt·ande · samma kanonanlal, må anföras, a~t en engelsk 50-
l!anons-segelfregatt, färdig 1853, kostade, till sl1råfvet, 51800 
L. S.; skråfvet af en ångfregatt, med samma kanonanta l, färdig 
4.år sednare, 710001 och af en ängfregatt om 50 k~ non er, får
dig 1858, 99000 L. S. 

Redan åren 1843-50 nedlade engelska styrelsen betyd
liga pennings ummor i byggandet af l!rigssl1epp af jern. Far
tyg af olil1a certer, från 300 till 2000 tons, och förande från 
3 till 18 kanoner, byggdes. På grund af förs(ik, an~tällda 

i Portsmouth 1850, kom An~iralitetet till den öfvortygelso, ,att 
jern icke, vore .någon materiel, passande att de ra f ,bygga l•rigs
fartyg; och1 oakt~dt det vat' ämnadt att anskaffa :ett stort an
tal jernfartyg, återtogs den derom redan utgifna befallninge'; 
och de, hvilka redan voro ftlrdifp, dels såldes ;. dels bestä.m
des till annat bruk. Oafgjordt torde Joel! ännu, efter sed
nare tiders framsteg i jernfartn:s-byggnad, vara, huruvida en 
återgång, i detta afseende kan komma att äga rum eller ej. 

Då, emellertid, genom ofvannflmnde försöl1, jornfartyg
huru fördelakliga de ån måste vara för handels-sjöfarten -
sålunda icke befunnits lämpliga för lu·igsbrul; och nödvändig
beten bjöd att söl1a erhålla ett stnrlwro värn emot skott, än 
\'anliua sl1epps-sidor af trä erbjuda, satte man i verk planen 
att med tjodia jornplåtar bekläda träfartm. 

I öfverensstärumelse dermed uppgjordes, år 185~, rit
ningar till de fran slia flytande . batterierna, att byggas af trä 
samt att beklädas med jArnplåt, och efter samma plan bygg
des de engelska flytande batterierna. 

Då dessa emellertid ansågos för djupgaende, best~mJes 
att utföra dylika batterier af jorn, föv alt derigenom erhålla. 
ett ringare djupgående, och Erebus, Thunderbolt sa1~1~ Terror 
byg6des af Jenna materiel; på samma tid vorkställdes, för vin-
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nantle af samrna !\ndamäl, byggnaden af eU antal rnnrsarefartre, 
Afven af jern. [{rigel.s slut hindrade dock bedömandet dtl af 
deras v å r do som krigsfartyg, men sednare försök mod· jorn
batterierna synas visa, att deras sidor ingalunda äga önskvärd 
motståndsförmåga mot slwtt. 

Fortfarande hafva försök anst;illts, beträffande motstånds
förmågan mot skott hos fartygs-sidor, ldädda mod jern eller 
annan metall; och att, på ett eller annat sätt, söka o.rnå ett 
tillfredsställande resultat i detta afsoonde, har numera blifvit 
oeftergifligt nödvändigt genom de utomordentliga framsteg 
artilleriet, under de allra sednaste tiderna, gjort; .nch det,ta 
oal;tadt den högst betydliga förhöjning i lwstnad, som genom\ 
i den riktningen, förändradt byggnadssätt, så väl omedel
barligan som medelbarligen · blefve on följd, 

l Franslia marinen omfattadQs fortfarande, för ernående 
af d.et sökta ändamålet, planen att, med metall, bekläda 
skeppssidorna af triifartyg, och äro, för närvarande, i Tonlon 
under m·beto 2 fregatter, Razees, hvars sidor hro änmado ~tt 
så beldf1das och hvilkns dimensioner, tontal, form och rna
chinkraft uppgirvas nära öfverensstämmande med Napoleons. 
l)o skola föra en bestyckning af 30 kanoner af svåra~e ka
li !Je r och beklädas med 4 ~ tum tjocka plåtar af jern eller 
·stål, hvjllwtdera är fmnu oafgjordt. · 

Engels!1a Amiralitetet har föridarat si{f icke öga annat val 
lin begynna bygga jernbeldädda fartyg samt också bestämt 
sirr att, ofördröjligen; företa ga hyrrgnaden af, åtminstone, 2 

sådana. 
Dessa fartm skulle blifva fregatt er, föra en bestyckning 

af 36 fwnoner af bestämd i;alibel', lwnna intaga proviant för 
4 månader, få en hastighet af 1 i knop och, på en del af 
deras sidor, middsl<epps-delen, belllådas meJ 1000 tons 4 ~ 
.tums tjoclw plåtar af smidt jern; don innanför jornbeklädna
den varande slwppssidan af trå skulle få en tjocldel; af 2 fot . 
Dimensionerna nf fartygget samt machinl1raften öfvedäts åt 
konstruktören att bestämma. Byggnaden llr afseeld ntt före,. 



~agas pä ensllill nrf, under ö'fverlnseende af i!taten$ myndig
beter. Rum att bygga dem på statens varf saknas. 

·tcke allenast dyrhoten af den nya bygcnadsmaterielen, 

utan äfven den ölilling i dimensionet·, bvill;en blir en följd 

så väl af den, deraf uppkommande, betydliga tyngdtillökning, 

som af den fordrade stora hastigheten, inverlwr att göra liOst
paden af dessa fregatter utomordentliGt höe. f(oslnaden af 
.fln segeHreeatt om 36 kanoner ansågs i England vara om

kring 40,000 L, s., den af en 36-kanons-ångfregatt be räknad 

i närme-värde efter, år 185~, byggd ängfregatt om 3·1 kano

ner, ans.es belöpa sig till omkring 80,000, ett belopp, som 
dock numera måste anses för Ji\gt tilltaget, och lwstnaden 

a:f bvardera af ifrågavarande, jernbeldädda, ängfregatter anta
ges uppgå till 200,000 å 250,000 L. S. 

Till förstoring af dockor och bäddar begåres af Amirali

tetet betydliga anslag. Af 33 dockor hafva endast 4 tillråcl{

lig storlek för intagande af 1 :a IIIassens skepp j af 4'2 bäddar 
l'lro blott 9 stora nog för byggande af sådana. 

Försöken med Armstrongs kanoner, verkst~llda af en 

dertill förordnad komite, hafva, såsom belwnt är, utfallit sär
deles tillfredsställande. Den kanon, som af Armstrong under
ställdes styrelsen, var inrättad för kammarladdning, råfllad, ar 

smidt jern; projektilen solid- eller konkav-kula, eller bomb. 
Kanonen befanns åga stor varaktighet; 1300 skott afskjötos 
med samma pjes, utan att, på minsta sätt, hafva skadat densamma. 

De stora fördelar, kemiteen uppgifver Armstrongs l;anon 

Aga, åro: ovanlig lätthet, stor slwttvidd, hög triilfsåkerhot. 
En sådan pjes, för 18-pund. projektil, vägde endast en 

tredjedel af en vanlig engelsk i 8- pund. kanon. 

skottvidden af en 32-pund., med 5 skfllp. laddning, var 
nåra 5 l engelska mil. Såkerheten att träffa ovanlig; sålur.~.

da förhöll sig denna, vid Armstrongs kanon, på ett afstånd af 

3000 ynrds1 till den vanliga kanonens på 4000 yards som "' 
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ti'tl 1 ; på 4 !}00 ~·ards afst§nd träfrades lwarje g~ ng samma 
mål, som af deri vanliga ltanonen träffades endast en g§ng 
af 57. 

Dess förstörelseverkan örverträffade allt hvad {]ittni~ 
varit kiindt. Försök om kanonens förstörelseverkan på be-
fästnin-gaa· påaå. 

Timmer af ovanligt svåra dimensioner, af en ny trädart, 
hafva till England nyligen blifvit införda från nordvestra ku
sten af Amerika, nf1ra Vaneauvers ö. Träets er,entliga vigt 

synes vara omkring densamma som för yellow pino, styrkan 
lika med Memelfnrens. Antalet och t:i!heten af årsringarna 

tyda pf1 en långsam växt, hvaraf slutas till varaktighet. 

Ungden var, för ett iclw obetydligt antal, omkring 100 

fot med en tjoelilek af minst 22 tum. Ett' timmer uppgick 

fill ·129 fors längd, var slwrpkantigt, fullkomliet ral1t, fritt fr.ån 

q vistar san)t var tjockt, på rnidten 3U ~. tu.m, i toppändan 2 8 
och i rotändan 4:8 tum . · 

Nflgra smäclira, men långa, spiror äro införda från sam
ma håll. De hålla i langd om k rinc ·1 ,19 fot. Pl'iset för dessa 

nr oml•ring 6 sh. enr,. för kubikfot j det för vanliga långder 

ungefär lika med Memelfurens. 

=---

HJORTS ELECTRO-Mi\GNETISKA MACHIN. 

1 en följd af år har Hjort, Dansk, arbetat på att finna 

ett medel, hva1·igenom do n elect.romagnetisl1a kraften på än

damålsenligt och besparande sätt sliullo lillnna användas till 

mekanisi1t brul1. År 1856 vände sig Hjort till Danska l\'larin

ministeriot med anhållan, att detta ville låta, efter insänd rit

ning, förfärdiga ett par magneter och tillil;a anställa nagra) 

närmare antydda, försök med den olectromagneli~ka kraften, 
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för att bring[\ till kunskap om hvad denna förmådde utruttu 

i mekaniskt afseende, . Ministeriet låt, med anledning deraF 
'' . , 
förfärdiga 2 magneter, hvaraf den ona tjent.e som ankare för 

den 
1 

andra, och för~öl1 anställdes på varfvet i Köpenhamn. 

Ett pt,dr.ag ' ar den )berättelse öfver försöken, SOI? ar Chefen 

för machincorpsen i Juni 4 857 iogafs till ministeriet, följer 

här nedan: 

1 
"Till företagande af omförmälte försök förfärdigades ar 

norskt slångjern en electromagnot med tillhörande anl1are ; 

mag~~ ten 4 tum X i tmn oc_h ankaret 3 i tu m . X 4 tum, 

böjda i hästsiwform och hvardera bestående af 4 sådana, talt 

slutna till sammans samt sammanfogade med nitnaglar. . Vig

ten af magneten, operäknadt beklädnaden, var 14 4 sliålp.; af 

ankaret 47 sllålp." 

. "Magneter~a kläddes derpå . med l1~ppartråd af i- tums 

diameter samt öfverspunnen med bomullsgarn. Tråden på

lade~ , i 7 lager, sålunda, att hvart lager särsldlt anbragtes 

och utgjorde en tråd för sig, medan alla ändorna samlades 

till gemensam Iednine vid h var pol." 

"Batteriet, som begagnades vid försöken var on låda af 
o ' 

trå med ·15 plåtpar af jorn och zink. Zinkplåtarne voro 136 

qvadrattum stora och syran bestod af en del svarvelsyra och 

tre delar vatten, hvnrtill var salt något kol1salt.11 • 

"De anst:illda försöllen giogo ut på att undersöka drag

ningskraftens storlek på olika afstånd. Ena magneten upp

hängdes i lodratt läge, mod poloroa ned~!, med tillhjelp af 

en bult genom don böjda dele n. Den andra mngneteo 

ankaret -,- fästades på lil;a sätt men med polerna uppåt, till 

en klos:s, s~m kunde glida upp och ned mellan rännor." 

noen understa magneten ställdes på det polarstånd från 

den öfvorsta, som skulle försökas. Vigten påhängdes, förbio

delsen med batteriet slöts, och, medelst upprepade försök, 

söktes derpä den vigt, som jemnt kunde lyftas. Vigten af 

sjelfva magneten - ankaret - blef motvägd medelst en 

vigtstäng, undantagande v.id de ars.tånd, der kraften öfyerst.og 
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magnotens vigt, då l•orJirnvigten borttog~ och magnetens egen 

vigt betral;tades som en del af la ston.11 

"Fii rsöl;en visatl•J, att., med ett afsl~nd mellan polerona 

ar i ·tum kunde en lnst af 2,300 skål p. bäras. 
l tlito di lo 1,472 

" '! >: " 
l dito dito 751 , 2 " 

, 
a dito dito 45~ 

" 4 " " 
" 

i dito dito 30~ " " 
" 

2 dito dito 102 
" 

, 

" 
3 dito dito 50 " " 

" 
4 dito dito 30 

" . " 

" 
5 dito dito 20 

" " 
6 dito dito u n 

" " " 
~lan har i allmänhet antngit, att magoetisl1a · krafterna förhålla 

sig omy~ndt som qvadrnterna på afstånden emellan de ver

kande Ilorna, • efter hvill<en teori dragningskraften, då den; 

såsom vid n~mnde försöl<, utgjorde omliring 2000 ~l1ålp .. vid 

i tqms afstånd, endnst skulle utgöra 6
1
4 af denna kraft eller 

omliring 31 sl1ålp. på 1 tt~ms . afstånd; men, som . försöken 

vis<J, var ,drap,ningsllrafren ·på , ·1 t.ums arständ 300 skål p. r och 

ä,r det således praktiskt ·visadt, :.)lt nämnde theori icke är 

riktig. 
Vidare visa de anställda försöken, alt man med, i för

hållande, riorrn med,el, fir i st5nd att råda öfv er en betydlig 

haft, hvilltet är af så mycket större vip,t i praklisl1t afseende, 

som de anförda result.aten uppnås endast medelst ett myclwt 

cnl1elt gall'anisilt batteri, hestårode af jer n och zinli, som hvar

ken er fordrar salpetersyra elleJ· porösa eolier och som derföre 

lfmge lian bibehållas verksam t. 

Ur ekonomislit afseende måste de!ma omständighet anses 

vara af icke ringa betyd enhet, så m yrket mera som den jern

victriol, hvil11en bildas genom don trppspftdda syrans vorl<an· 

på jemet, ä_r en lfttt säljbar artil1el, ltvars afsältning. betäcker. 

en stor del af de, med batteriets användande, · förbundna 

kostnader •. 
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D~ den. magnetiska Ii raften tilltager allteftersom llf'SUu

den emellan de verkande ~torna minskas, blir det, med hån• 

sig t till nämnde omlwstnader, af vigt, att dragningskraften 

får verka inom de gränsor, der den kan ernå betydlig höjd, 

GRADPASSERING FÖR FLOTTANS OFFICERARE. 

I följd af He1'r Defälhafvande Amiralens note af den 3 t 

sistlidne Juli, som anbefaller en komile af undertecknade alt 

utarbeta förslag till "gradpassel'ing för Officerarne vid Kongl. 

Maj:ts Flotta", och med ledning aF åtföljande Chefens för K. 

Sjöförsvars-Departementet skrifvelstl af don 27 denna månad, 

livaruti meddelas I\ongl. Maj:ts Nådiga befallning, att "med 

bibehållande af principen för gradpassering för Flottans Offi

cerare i allmänhet" de hittills gällande Reglementariska före

sllrifter.ne derom skola förändras "på sätt Kongl. Maj:t finner 

lämpligt att kommandovägen i Nåder stadga", samt med tauen 

kännedom af den från I<ongl. Sjöförsvars-Departementet i 

ämnet meddelade uppsats;- rå komilerads härmed äran af

gifva nämnde Förslag, troende sig tillika böra i korthet fram

ställa de åsigter i ämnet, som inom l10mih!en gjort sig gäl

lande. 
Vid betraktande af den praktiska sjömannabildningskurs 

Kgl. Flottans Sjökadetter, nu till det öfvervägande antalet upp

fostrade vid Kong!. !{rågs-Akademien på Carlberg, genomgft, 

jemte de i sednare tider alltmera förhöjda kunskapsfordrin

garne, visa sig - såsom komiterade tro det vara erkänd t~ 

bos de utnämnde unga Officerarne i allmänhet, den förra, 

eller praktiska kunskapen, såsom : vanan, omdömet och så

kerbeton i tjoosten pä !jön, jemf(irelsevi~ allför ringa. 
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Flertalet af de unga Officerarnq få pckså snarl sjolffl$> 
inse och erfara bristame uti deras första praktiska yrkes .. 

bildning; och, om än framstående fallenhet, eller föresats 

och ihärdir:het hos en och annan förmå1· undanrödja de men• 
liga följderna deraF, så får dock större delen framgent vid
kännas den salmad som härrör från en försummad låglieare 

tid, och måste detta förhållande följaktlieen, äfven uti tjen.,. 
ston på det hela, utöfva ett märkbart inflytande. 

Det vore, med hånsigt att, utan lmfvudsaldig rubbning 
i Ofrigt af nuvarande )lndorvisningsanordningar, så vidt möj

ligt är, ersåtta det felande uti den första praktiska yrkesbild

ningen, sådan den bos oss ännu ar, som l10miterade skulle 

önsl;at kunna föreslå, med uteslutande af all annan såkallad 

gradpassering för Kong!. Flottans Officerare, en fortsatt, huf

vudsakligen praktisk kurs af 2 år för hvarje utexaminerad 

sjökadett (eller Underortlcer som mä komma i åtanka till Of

ficersbefordran) innan han till Officer utnämnes, och hvillwn 
tid skulle hufvudsakligen upptaga följande föremål: 

1 :o. En omkring 3 a 4 månaders praktisk kurs i ka

non- och bandvapens-öfning, antingen uti vapenöfningsskolor 

vid någon af flottans stationflr i land eller å, för samma än

damål, utlagdt öfningsfartyg, med syftemål att bibringa skick

ligbet derutionan ända till viikoret att för samma kurs, kun

na i vanlig tjenst ombord, användas såsom liirare. 

2:o. En, under 2 till 3 månaders lid, fortsalt praktisk 

kurs i sjöångmasliiners sammansättning, sönuortagning, och 

skötande, å något sjöaäende minure ångfartyg, under ledning 

af dertill särskild förordnad Undervisnint:s-Officel·; då den 

unge, om vi sf1 må henämna honom, Olficersl•adetten, per

sonligen sintlie deltaga uti och förrälta alla sådana arbeten 

Qch manövrer m. m. med masiiiner som kunde bibringa ho

nem don, för en Sjöofficer allmännast nödiga kännedom uti 

<lenna alltmera vigtiga del af tjensten. 

3:o, Den öfrica tiden, eller omkring 17 a 18 månader 

11nV·lindas i sådan tjenstgö(ing å sjögående örlogsf01rtyg iOrn 
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motsvarar · hans stållfling, eller den som tillhOr on "Mate" på 
Engelska -eller "Aspirant" på Fransl•a ör!'ogsfartyg och hvarom 
särskiidL kunde på läm,pli[;'t sätt närmare bestfimmas. · 

Uti vaponöfnirigs- och ångmasliins-lmrserne skulle ora-

·cerskadetten vara sl;yldig att taga be tyg . , 

Efter en sfilu;Jda genomgången pralilisk slutku rs slit;lle 
inträde uti verldig, ansvarit-: Officerst,jonstt-:örinf: omh9r~l kunna 
sko, med ojemnförlit-:t stön·e säkerhet för l3efidhafvan~ och 

fartyg·, samt personJit: tillfb~s.igt hos (~>en ll!lf:O Officeren . . 

Men, då Jet nu . ide lcg~t inom kemitorades uppgift alt 

meddela ifrågavarande förslag annorlunda än med- hånsigt till 
gradpassering för redan utnämnd Officer, torde en utsträck-, . ' 

n in g af gradpasseringen . dålll:e_ra1 till lildJet med h vad komiterade 
uti orvananförda · frenne punkter ansett sig böra framställa 

såsom Öl;ls~ningsmäl, svårligen vara tillämplig; hvarföre k.o
mite.rade . se sig för~nlåtne. att inskr<inlia sill gradpasserings

förslag ti 'l blott dnn första af ofvannfnnndo trenne punkter, 
hvilket . utan förandring af nuvarande förhållanden mr1 kunna 

såttas i verkstållirrhet, . hvarföre lwmiterade alltså föreslå ,: . 

At~ . gradpassering för Ofl1eeraro vid 1\ongl Maj:ts Flotta 
häda!Jeftor ekall besf5 uti genomgflende, 0modelbart efter ut

nämningen till 0rfiCUT1 af en full stiindig J\ urs uti ' kanon- OCh 

handvapens-öfningarne vid någon af Flottans vapenöfnings

skolor eller omborJ å dertill anviinJt fartyg, till den grad ar 
färdighet att i don allmanna tjensten kunna, för samma llllrs, 

nnvän4as såsom l[1rare, med sliyldighet alt taga betyg som 

sådan lärar,e, samt med rättigbet att afsluta lmrsen så snart 
godl~äqpando betyg, erhållits. 

· · Af det äldre sållet att fullgöra den såliallade gradpasse

~ingen hafva lwmiterade alltså icke ansett vara sliäl att föro
slå bibehållandet ens till nårron del, nteäende från den grund
satsen att liirolmrserne ocl~ undervisninp,en, uti alla de äm
nen, som Subalternofficeren måste känna, böra ·vara fullstän

diet afs.lutado innan det tillåtes honom inträda uti vant'ig or-
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tlcerstjenstgörihg, emedan del väl iclie kan gifva allvar At 
tjensten, sjelfkänsla och hållning hos · Officefon sjelf eller, ·hos 
underlydande, · aktning rör hans k~nskap och erfarenhet, 1om 
han ömsom har att ulöfva något Officersbefäl och ömsom 
ålägges att taga offentlig undervisning uti sådant som ' h var 
och en inser bordt utgöra viikoret för lwmpetens till om~ 

cer.sbefordran. 

Carlsilrona den 12 Augusti 1858. 

A• Herhepe, 
Kapten, 

c. .&. Löwe~borg., 
Kommen~ör-l{~pten .. 

c. Rleluan, 

Kapten- Löjtnant. 
Joitn A.111een, 
Pre·mier-Löjttiant, 

SAMMANDRAG AF ÅTSKILLIGA J{ONGL. BREF, FÖRORJllUN

GAR, GENERAL-ORDER M. 1\f., UTGÅNGNE F'RÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTFJMENTET. 

(Kong!.' Bref,) 

Don 4 December. Att K. M. funnit godt i nåder tilldela 
skeppsgossen af La Komp. N r 13 C, L. Johansson, som 
genom rådighet och mod lycl!ats rädda 2:ne i sjönöd stadde 
_personer, ett belopp af 1 O Rdr R m t. 

Den 14. Att Kamreraren hos Kong!. Förvaltningan af sjö
ärendena J. F. !iålberg erhållit f års ytterligare tjenstle

dit-:het samt att !\am marförvandten J. F. von Heidenstam 
skall, under tiden, Ijonsten bestrida. 



210 

Den ~2, .AU rilninge9 ~ch ko•.tnaddut~iibii~R utt ~~· ~Ht:fr~t

' gatt blifvit af K, tri. fastställda . 

.pen 30. Att Skone,rten "Experiment• samt Kanonku.ttrarna, 

"Profvet" och "Tvillingen", tillhörande Stockholms station, 

m.å slopas. 

S. d. Att Chefen för inventeringen af Flottans Materialf<lr .. 

råd, Kommendör-[{aptenen och Riddaren C. J. von Diede

richs blifvit tillerkänd an gratifikation af 300 Rdr Rmt, 

hvardera i förrättningen deltagande 3:ne Officerare 200 

Rdr Rmt, samt bill·ädande Underofficeren 100 Rdr Rmt. 

S. d. Att Kapten-Löjtnanten J. Lagercrantz blifvit tillerkänd 

en ersättning af 100 R dr Rmt för kostnader vid samlandet 

nf anteckningar rörande Kejsorl. Franska marinen. 

För·äncll•i'ngar inom Kongl. Maj:ts Flotta. 
Utndmning: 

Den 9 Novombe r. Till Kammarsk l'ifvara vid Stockholms 

Stati.on, C. F. M. J{rmpelin. 

Dödsfall: 

Kammarskrifvaren v,id Stockholms station A. R. Fora

qreu~ den 9 September. 

-·--




